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С пълна кошница с ръчно-изработени мартеници ще посрещнем Баба Марта в ЦОП „Св. 
София" 
www.ngobg.info | 26.02.2018  
Днес в Център за обществена подкрепа „Св. София" на фондация „За Нашите Деца" ни 
гостуваха дългогодишните ни партньори от Райфайзенбанк и се подготвихме за един от най-
обичаните български празници – Баба Марта. Заедно с екипа на Райфайзенбанк вложихме 
много въображение и сръчност в изработването на красиви мартенички, които ще подарим 
на децата и семействата, с които работим.   Благотворителната инициатива се провежда за 
втори път и е част от кампанията „Избери, за да помогнеш", която тази година набра над 
7000 лв. в подкрепа на проекта ни „Подари щастливо детство на деца с трудности в 
развитието". С набраните средства фондация „За Нашите Деца" ще подпомогне 6 деца с 
увреждания, като им осигурим индивидуална рехабилитиция и възможност, според 
потребностите им, с тях да работят специалисти.   Партньорството ни с Райфайзенбанк 
датира от 2009 година и оттогава досега, благотворителната кампания „Избери, за да 
помогнеш“ е подкрепила различни проекти на фондацията с общо над 60 000 лева. 
Благодарение на устойчивото ни партньорство с банката и отзивчивостта и благородните 
сърца на служителите й, ние успяваме да достигнем до много повече деца и семейства, за 
които днешният ден е предизвикателство.   Броят на подкрепените деца и семейства от 
създаването на фондация „За Нашите Деца“ преди 26 години надхвърли 11 000, като само 
през изминалата година те са 1900. 
 
Работилница “Северозапад” подготвя младежи с интелектуални затруднения за 
предизвикателствата на живота 
www.bulnews.bg | 26.02.2018  
Трудотерапевтична работилница „Северозапад“ подготвя 6 младежи с интелектуални 
затруднения от Защитени жилища 1 и 2 и Преходното жилище към Комплекса социални 
услуги за деца и лица с увреждания /КСУДЛУ/ в Мездра да се справят с предизвикателствата 
на живота извън институциите. Разкриването на работилницата стана възможно 
благодарение на доброто взаимодействие между Фондация „Проект Северозапад“ и 
община Мездра. Оборудването на помещението, разположено в двора на комплекса, 
намиращ се на ул.”Манастирище” № 99 в градчето, започна в началото на февруари. 
Средствата са осигурени от TELUS International Europe, а осигуряването на трудотерапевт 
стана възможно с подкрепата на дарителите на Фондация „Проект Северозапад“. 6-те 
потребители на КСУДЛУ в Мездра, които се обучават на едни от най-важните умения в 
живота, са избрани след извършена индивидуална оценка на подходящите за всеки от тях 
типови дейности и обучение как да работят с новото оборудване. С младежите основно 
работи трудотерапевта Деница Минева, която притежава необходимите образование, 
квалификация, опит и отношение. Впоследствие тя ще премине и допълнително обучение, 
благодарение на което ще се чувства по-спокойна и уверена в бъдещата си работа. Повече 
за идеята за създаването на Работилница „Северозапад“ разказа Яна Рупева, директор на 
Фондация Проект Северозапад. „Създадохме работилницата с мисълта, че в нея младежите 
с интелектуални затруднения ще придобият трудови умения и навици. Тук те се учат как се 
произвеждат продукти, които след това ще продават. Благодарение на съвместната работа 
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между младежите, трудотерапевта и социалните работници на КСУДЛУ ще бъде създадена 
и силна връзка, чрез която целим да подкрепим децата и младежите в нелеката мисия да 
станат по-самостоятелни и да придобият умения, жизнено необходими за човек да живее 
сам или отностително самостоятелно”, допълни Рупева. Директорът на Фондация „Проект 
Северозапад“ поясни, че 6-те потребители на трудотерапевтичната работилница още преди 
окончателното й оборудване, са пожелали да се включат в дейностите по почистване и 
подреждане на помещението. Вече е преминал процесът им на опозаване с трудотерапевта 
и са започнали да изработват магнити, тениски и гривни с добро качество, които сами ще 
продават в бъдеще. „Нашата цел е чрез съвместната работа да създадем сувенири, които 
хората ще купуват, тъй като са красиви, а не защото са изработени от хора в нужда. Вече сме 
постигнали договорка с Врачанска и  Видинска митрополии сувенирите да се продават в 
техните манастири и в момента работим по това да се разработи по-широка мрежа от места, 
в които тези прекрасни изделия да се продават”, допълни Яна Рупева. Шестте младежи, с 
коити се работи в Работилница „Северозапад“ са много ентусизаирани от новите дейности, 
чрез които се ранообразява ежедневието им и се чувстват значими. В момента младежите 
се учат на важните умения как се ходи на работа и се спазва работно време, независимо, че 
засега са ограниени в рамките на двора на комплекса. Заедно с трудотерапевта те  са 
изработили и тениски с логото на работилницата, които са работното им облекло за 
часовете, през които работят в помещението. Идеята на екипа на Фондация „Проект 
Северозапад“ е в бъдеще, когато  потребителите на услугата придобият повече социални 
умения, да имат възможността да се движат и „работят” и извън пределите на Комплекса.  
Галерия 
 
Обявяват победителите в третото издание на VIVACOM Регионален грант 
www.pixelmedia.bg | 27.02.2018 
Най-новите технологии и най-модерните джаджи са неразделна част от образа на телеком 
компаниите, но те са и двигател за хуманното и отговорно развитие на обществото ни. 
Ето защо на 1 март може да се запознаете и със социалното лице на VIVACOM. Това ще стане 
на третото издание на VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ – една от основните социално-
отговорни програми на VIVACOM, която подпомага безвъзмездно проекти за развитие на 
регионите и малките населени места. 
На събитието ще бъдат обявени победителите в конкурса за финансиране и ще бъде 
отбелязана третата годишнина на дарителската програма. 
Подробности ще споделят Веселка Вуткова (директор „Корпоративни Комуникации” във 
VIVACOM), радио журналистката Ива Дойчинова, Надя Шабани (председател на Фондация 
„Български център за нестопанско право”), както и журито от конкурса VIVACOM Регионален 
Грант: Любен Панов, Жаклин Вагенщайн, Иван Кънчев и Мария Чернева. 
 
Инвеститор на годината е "Лидл България", "Виваком" със специална награда (Снимки) 
www.24chasa.bg | 27.02.2018 
Кристални плакети за социална инвестиция, успешен стартъп, за община с най-много 
инвестиции и за сливане/придобиване Големият приз "Инвеститор на 2017 г." отиде при 
„Лидл България”, за инвестицията за над 80 млн, лева в логистичен център Кабиле, който е 
предоставил над 150 работни места. Това стана на тържествена церемония на Българската 
агенция за инвестиции(БАИ). Над 70 компании бяха номинирани за наградата „Инвеститор 
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на годината", а 18 от тях бяха допуснати от журито до финала. Те са от всички сфери на 
икономиката, информационните технологии и здравеопазването. Предложенията за участие 
в конкурса са направени от търговски камари, областни администрации и общини. „Лидл 
България” получи статуетката по комплексна оценка от вицепремиера Томислав Дончев. 
Наградата в категория "Инвестиция в разширяване на бизнес" получи "Ролпаст груп" от зам-
минисъра на икономиката Лъчезар Борисов. Почетната статуетка за "Инвестиции в 
иновативен бизнес" взе компанията „Интернешъл пауър съплай”. Тя бе връчена от зам-
икономическия министър Александър Манолев. Победителят в категория "Инвестиция в 
човешки капитал" отиде при „Витте Аутомотив България”, връчена от министъра на туризма 
Николина Ангелкова. "Човешкия потенциал е особено важен и за туризма. Той е един от 
основните икономически отрасли в България. За миналата година имаме 8,9 милиона 
чуждестранни посетители и 7 млрд. лева приходи от туризма", заяви Ангелкова. С кристален 
плакет на БАИ в категория "Сливане/Придобиване" получиха 2 компании - „Еврохимн Агро 
България” и „Мундус Сървисис”. Те бяха връчени от председателят на БАИ Стамен Янев. 
„Икономиката често се развива чрез корпоративни сливания и придобиванията и така 
българските компании могат да излязат на световния пазар”, заяви Янев. За успешен стартъп 
наградата взе компанията „Школо”, която бе връчена от зам-министъра на икономиката 
Лъчезар Борисов. „Когато говорим за стартъпи говорим за задържане на младите хора у 
нас”, заяви министърът и допълни, че присъствието му е знаково, защото означава, че 
правителството подкрепя инвестициите. Победителят в категория "Община в България с 
най–много инвестиции за 2017 г." стана Община Шумен. Тя беше връчена на кмета на 
общината Любомир Христов от главния секретар на икономическото министерство 
Владимир Туджаров. За втора поредна година вестник "24 часа" е медиен партньор на 
конкурса и връчи своя собствена награда - за социална инвестиция. Призът се връчва на 
фирми с доказани заслуги в областта на корпоративната социална отговорност. Тази година 
изборът на редакцията е "Виваком" - най-големият телеком в страната по показателя общи 
приходи в последните четири години. Наградата бе връчена от издателя на вестника 
Венелина Гочева на Атанас Добрев, изпълнителен директор на „Виваком". Компанията 
развива стратегически проекти в областта на Интернет на нещата и умните градове. Такава е 
мрежата от ново поколение Лора, която стартира през 2017 г. и прави София една крачка по-
близо до световните интелигентни мегаполиси. Виваком има също така дългогодишни 
традиции в развитието на социално-отговорни инициативи. Компанията инвестира активно 
в образование и култура – чрез проектите си за дигитални класни стаи, интерактивно 
обучение по математика и редица кампании за популяризиране на четенето. Компанията 
подпомага и българския спорт, като с нейна помощ бе изграден "фамилен сектор" на 
Националния стадион "Васил Левски". "Виваком" подпомага развитието и на малките 
населени места чрез програмата за финансиране на локални проекти в разнообразни 
направления VIVACOM Регионален грант. Компанията отделя и средства за 
благотворителност чрез кампанията за набиране на средства за деца в нужда - „Операция 
Жълти стотинки". „Вчера гледах клип, в който двама противници на футболния терен – 
президентът на „Левски” и на „Лудогорец” си стиснаха ръцете в името на облачните услги”. 
Това заяви издателят на „24 часа” През последната година инвестициите ни са 190 млн. 
лева, но освен това ние като бизнес трябва да се грижим да помагаме на обществото, да 
върви напред, да помага на децата и на бъдещето. Това заяви изпълнителния директор на 
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телекома Атанас Добрев. Специалната награда на БАИ "16+" отиде при "Логистичен център 
за търговия с Китай". 
 
НПО Порталът връчи годишните си награди за осма година 
www.ngobg.info | 01.03.2018  
Албум със снимки от събитието На 28 февруари 2018 г., на събитие в София, 
Информационният портал за неправителствените организации в България (ngobg.info) 
раздаде годишните си награди за осма поредна година.   Наградите са признание към онези 
граждански организации, потребители на Портала, които редовно информират широката 
аудитория за дейностите, събитията и постиженията си. Прозрачно изразяват позицията си 
по важни за обществото въпроси, застъпват се и защитават правата на хората, със и за които 
работят. Успяват да привличат интерес сред читателите на Портала - доброволци, студенти, 
ученици, учители, юристи, хора от бизнеса, журналисти, кметове, общественици и др.   В 
наградите на портала няма номинации и жури. Победителите се излъчват сред 
регистрираните потребители на портала, на база на административната статистика на сайта 
за всяка от категориите.   Наградените:   В категорията „Организация с най-много 
публикации" в различните раздели на портала отличените са: Първо място, Фондация 
„Работилница за гражданска инициатива Второ място, Фондация „За нашите деца" Трето 
място, Център за приобщаващо образованиеФорум гражданско участие получи награда за 
Изгряваща звезда. Наградата отличава организации, на които не е достигнало малко, за да 
се класират в призовата тройката, в  категорията и не са получавали награда от НПО портала 
досега. Общият брой на публикуваните новини от потребители е 2017.   В категорията 
„Организация с най-посещаван профил" наградата получи Фондация „Америка за България". 
На портала през 2017 има регистрирани общо 13 800 профила на граждански организации. 
Наградата в тази категория отличава организацията, чийто профил е бил най-търсен и 
посещаван през 2017 г. Профилите съдържат информация за това в каква сфера на дейност 
работи организацията, от кого се управлява, какви дейности има, контактна информация, 
както и какви публикации е има на портала. Една от най-популярни рубрики в НПО портала 
е „Работа и доброволческо", в която за 2017 г. са публикувани общо 175 обяви за кариери  
(работа, стаж, доброволчество). В категорията „Най-четената обява" се определя кои 
организации са привлекли най-много интерес към своя обява. Награди получиха: Първо 
място –  Фондация „За нашите деца"  Второ място – Български дарителски форум Трето 
място – Сдружение „Движение за национална кауза – ДНК".  В четвъртата категория, „Най-
четена новина", бяха отличени организациите, написали най-интересните за аудиторията 
материали. Това са: Първо място, Фондация „Общество и сигурност" за публикацията 
„Цената да работиш в МВР“Второ място, „Международна младежка камара – България" за 
публикацията „Вече са известни имената на най-изявените млади личности на България за 
2017 г."  На трето място е Фондация „Работилница за гражданска инициатива", за 
публикацията „Стартира най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България – 
„Ти и Lidl за по-добър живот". Изгряващата звезда в тази категория е за Сдружение „ВИА 
СИВИК“ за публикацията  „Социален предприемач - ТЪРСИ СЕ!“.  В петата категория „Най-
голям успех в привличането на читатели“ се състезават онези организации, които имат 
едновременно публикации над средния брой за Портала и четения на публикациите си 
също над средното за Портала. Съотношението между тези два показателя класира 
победителите: Първо място: Фондация „Герои на времето" (Time Heroes). Организацията е 
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сред най-активните потребители и 86 % от нейните публикации са четени над средното за 
НПО Портала.Второ място: Национален младежки форум. Организацията е сред най-
активните потребители и 75% от нейните публикации са четени над средното за НПО 
Портала. Трето място: Фондация „Благотворител". Организацията е сред най-активните 
потребители и 67% от нейните публикации са четени над средното за НПО Портала.   НПО 
Порталът през 2017 г.:   На събитието Георги Генчев, ръководител на екипа на  Портала, 
представи постиженията през 2017 г. във факти и цифри: Базата данни с НПО съдържа вече 
над 13800 регистрирани организации. Има над 200 новорегистрирани доброволци през 
2017 г., които търсят своята кауза, в която да се включат. Това са хора от различни възрасти, 
професии и имат интереси в много и различни сфери. Порталът имаше над 600 000 
посещения, от които над 400 000 уникални. 1 700 000 са посетените страници.Порталът беше 
медиен партньор на 50 инициативи и събития на НПО.Потребителите публикуваха над 2000 
свои текста. Над 2300 са публикациите на екипа и цитирани журналистически материали. 
Над 120 са обявите за различни възможности за финансиране на НПО.Абонатите на 
седмичния бюлетин на портала надхвърлиха 8000. Най-важните темите за потребителите на 
Портала през 2017 бяха: Законодателство, застъпничество, публични политики Насърчаване 
на дарителството/доброволчеството Образование и наука Подкрепа на деца и родители  
Развитие на капацитет на НПО 
 
13 проекта получават подкрепа в третото издание на VIVACOM Регионален грант 
www.ngobg.info | 01.03.2018 
Днес, 1 март 2018 г., на специално събитие в A Hub, София бяха обявени 13-те проекта, които 
печелят финансиране в третото издание на VIVACOM Регионален грант. С програмата 
VIVACOM подпомага развитието на регионите в България и стимулира участието на местните 
общности, като предоставя грантово финансиране на граждански организации, читалища, 
училищни настоятелства и настоятелства на детски градини от цялата страна, за да 
осъществят проекти на местно ниво. Инициативата се провежда в партньорство с Български 
център за нестопанско право. Общата сума, отпусната за реализацията на 13-те проекта в 
третото издание, е 60 000 лв., а максималният грант за проект е 5000 лв. Освен финалистите, 
тази година още два проекта, кандидатствали за подкрепа в програмата, получиха 
специални награди от VIVACOM извън първоначално обявения бюджет. Инвестицията на 
VIVACOM Регионален грант от трите издания е общо 172 000 лв., от които 50 000 лв. са 
отпуснати през 2015 г. в подкрепа на 11 проекта, 62 000 лв. през 2016 г. в подкрепа на 13 
проекта и 60 000 лв. през 2017 г. в подкрепа на нови 13 идеи.   В третото издание на 
програмата кандидатстваха 329 проекта на граждански организации от 27 области в 
страната, като 59 от тях са посветени на общности в села. Над 200 от проектите са на 
юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, 80 на читалища, 20  на училищни 
настоятелства и 6 на настоятелства на детски градини. Най-много са предложенията от 
областите София град, Пловдив, Варна, Бургас, Враца, Хасково и Стара Загора. Съставът на 
журито,  оценило проектите е: Мария Чернева (журналист, БНТ), Ива Дойчинова (радио 
журналист), Жаклин Вагенщайн (създател на кино-литературния фестивал Синелибри и 
управляващ директор на издателство „Колибри"), Иван Кънчев (един от създателите на 
Сдружение „Българска история“), и Надя Шабани (директор, Български център за 
нестопанско право). Три са основните критерия, по които те са определили победителите в 
надпреварата за грантовете: общодостъпна полза от реализирането на инициативата или 
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решаването на проблем за конкретна общност от хора, въвличане на местната общност и 
новаторство. Отличените проекти Проектът на Сдружение „Метаморфози“ – Смешната 
лечебница на д-р Куку и д-р Пипи ще продължи регулярните срещи на медицинските клоуни 
в детските отделения на УМБАЛСМ „Пирогов“, София, за да предлага смехотерапия на 
малките пациенти. „Мобилна работилница" на Сдружение Творческа улица за художници и 
артисти от София ще получи финансиране за преобразяване и възстановяване по креативен 
начин на занемарени места в градската среда. По проекта ще работи екип от млади артисти 
от различни възрасти. Проектът Сцената на детските мечти (социализация чрез театър) на 
Сдружение „Избор" от Банско ще реализира благотворителен спектакъл с участието на деца 
с и без увреждания. С децата ще работят театрални професионалисти и педагози. 
Постановката ще бъде представена пред широката общественост в Банско. Чрез Мост на 
мотивацията, Сдружение „С идея за бъдещето - спорт, образование, култура" - Сандански 
ще даде възможност на младежи да изрисуват главния мост в парка на града, с 600 
подбрани цитати на велики личности. Цитатите ще бъдат подбрани от гражданите на 
Сандански чрез онлайн гласуване. Сдружение ИДЕА от Варна чрез проекта си Подготвителна 
менторска програма на Социалната чайна ще реализира 35 ателиета, в различни 
направления, за деца от институции, като целта е да се подпомогне формирането на 
различни навици и умения в децата. Подкрепа получава и проектът Да спасим кестените на 
Организация на българските скаути. Скаутите ще оздравяват заболели кестенови дървета в 
Русе, Шумен и Варна чрез поставяне на феромонови капани за листоминиращи молци. Ще 
бъде създадена и мобилна апликация за по-лесно проследяване на ефекта от приложените 
мерки. Фестивал „Младежкото екологично и социално предприемачество и ние" на 
Сдружение Екосистем Юръп" от Видин ще бъде подкрепен, за да постави началото на 
ежегоден фестивал – борса, на която ученици от гимназиален етап от цялата страна да могат 
да представят свои идеи за проекти в сферата на екологичното и социално 
предприемачество, пред хора от бизнеса, общественици и професионалисти, с цел 
привличане на подкрепа. Проектът Красота, създадена от детски ръце и душа на Сдружение 
„Любен Каравелов" – с. Каравелово, общ. Карлово получава финансиране, за да създаде 
Център на занаятите в селото, където деца, младежи и гости на селото да могат да се учат на 
тъкачество и дърворезба. Сдружение Туристическо дружество – Приста от Русе ще създаде 
Вертикални пътеки - туристически маршрути с природни височинни атракции в село 
Пепелина, общ. Две могили, обл. Русе . Маршрутите ще обхващат скали, пещери, скални 
църкви, панорамни места. Училищното настоятелство при 97 СОУ „Братя Миладинови" ще 
реализира проект Заедно да подготвим децата за бъдещето, за да среща децата от 2-ри 3-ти 
и 4-ти клас на училището със специалисти от различни професии. Децата ще имат 
възможност да излизат извън училище и да се запознаят на терен със спецификата на 
различни професии. Обучени младежи доброволци ще посещават регулярно деца - 
пациенти на 3 лечебни заведения на 3 малки общини в обл. Пловдив. Чрез игри и творчески 
дейности доброволците ще оказват емоционална подкрепа на болните децата. Детската 
Оздравителница ще се осъществява от Фондация Национален алианс за работа с 
доброволци – Пловдив. Песните на село Дряново - от баба на внучка е проект на Сдружение 
НИШАН, София, в рамките на който  ще бъде организирано 6-дневно обучение за 10 
ученички от професионални музикални училища от област Пловдив за разучаване на 
автентичните и застрашени от изчезване фолклорни песни от с. Дряново, обл. Пловдив. 
Сдружение „Трудолюбци" от село Трудовец, общ. Ботевград печели подкрепа за проекта 
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Лятна ваканция в село Трудовец. След онлайн допитване, хората в селото решават да 
облагородят част от центъра на селото и да създадат пространство за културни и творчески 
дейности на малки и големи. Планират провеждането на арт работилници, фолклорен 
фестивал, кино прожекции и др. Допълнителна подкрепа от VIVACOM получиха още два 
проекта. Първият е 25-ото юбилейно издание на „Международен детски великденски 
фестивал - Босилеград 2018”, които VIVACOM подкрепя от години. Вторият е на Сдружение 
„Международен детски фолклорен фестивал София" и е за дигитализация на видео архиви 
на БАН, съдържащи фолклорни материали, заснети през втората половина на XX в. Проектът 
е свързан с политиката на компанията за съвременна дигитализация. За да подкрепят 
допълнително общността на организациите, които са част от VIVACOM Регионален грант, 
компанията и Български център за нестопанско право събра днес в Къщата на гражданските 
организации, за втори път, всички финалисти от настоящото и предходните издания на 
програмата. На срещата участниците се запознаха с актуални застъпнически инициативи и 
законопроекти, които засягат развитието на гражданското общество и получиха 
индивидуални консултации от експертите на БЦНП относно задължителната за всички 
пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията. 
 
ДЕЦАТА ОТ ОУ "ДИМИТЪР ПЕТРОВ" СЕ УЧИХА ДА СПЕСТЯВАТ И ДАРЯВАТ 
www.slivenpress.bg | 02.03.2018 | 17:15 
Вече втора година ОУ „Димитър Петров" работи по Проект „Научи се да даряваш" към 
Български дарителски форум. 
За тази учебна година темите за филантропията, природата, дарителството, човешките 
взаимоотношения, неправителствените организации се разглеждат в първи и шести клас. 
Като част от тези теми в 1 А 6 А клас се проведе урок „Да се научим да харчим и даряваме", 
като специален гост беше г- н Добрин Янев от Сосиете Женерал. Учениците бяха запознати с 
различни термини - бюджет, приход, разход, спестяване, валута и др. Г- н Янев разясни 
различни възможности за спестяване. Той даде доста идеи на учениците за спестяване, но и 
за даряване. Всеки може да постигне своите мечти по-бързо, ако знае как да спестява. 
Втората част от урока беше свързана с нумизматика. Темата завладя учениците и те без 
притеснения задаваха своите въпроси. Монетите от миналото и днес са интересна и забавна 
тема за децата. В първи клас учениците си представиха, че те са дарители, като им бе 
разяснено, че не нужно да се даряват само средства. Човек може да дари и от времето си за 
нуждаещите се. Под формата на игра децата споделиха, че ще дарят картичка, храна за 
животните, химикал, вода или рисунка, ще помогнат на възрастен човек да пресече улицата, 
ще посеят цвете и после ще го дарят. Хубаво е, че Програмата „Научи се да даряваш" ни 
връща към онези позабравени български ценности, като човечност, милосърдие, 
взаимопомощ и най-вече топли човешки взаимоотношения. 
 

Общи новини 
 
Ротарианци дариха нова апаратура за Кардиологията във Велико Търново Автор:   Video 
www.tvn.bg | 24.02.2018  
С нова, модерна апаратура се сдоби Кардиологията във Великотърновската болница. 
Апаратурата на стойност близо 13 000 лв. е дарение от великотърновския Ротари клуб, а 
средствата бяха събрани по време на благотворителен бал в края на миналата година. 
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Два нови холтера ще правят 24-часов запис на сърдечния ритъм при пациентите. По този 
начин лекарите ще поставят бърза диагноза и ще назначават адекватно лечение. 
Отделението получи и нов стационарен ЕКГ апарат, който ще замени досегашната 
амортизирала техника. 
„Каузата на коледния ни благотворителен бал бе събиране на средства за превенция и 
лечение на сърдечни заболявания. Надяваме се апаратите да бъдат от полза, повече хора да 
ги ползват превантивно и да работят по предназначение“, каза президентът на клуба Калоян 
Ганев. 
Изпълнителният директор на болницата д-р Стефан Филев благодари за дарението  и 
посочи, че жестът е ценен за времената, в които живеем. Според началника на 
кардиологичното отделение д-р Бенов, отделението се нуждае от съвременен апарат за 
стрес тест, но той струва 100 000 лв. Надяваме се с развитие на Кардиологията през 
следващата година да се сдобием и с тази апаратура, каза д-р Бенов. Тя ще се използва и от 
пулмолозите. 
Дарението на модерната апаратура се случи в навечерието на 113-ата годишнина от 
основаването на Ротари клуб в България. Тази година ще се навършат и 80 години от първия 
клуб във Велико Търново. 
 
Двукратен шампион на България по борба има нужда от помощ 
www.ruse.utre.bg | 24.02.2018  
Благотворителен концерт за Галимир ще се проведе на 24 февруари в Русе. Целта е да се 
помогне на младия мъж, който събира средства за лечение в чужбина. Галимир Галинов 
Георгиев е на 23 години, роден в град Русе. Двукратен шампион на Република България по 
борба в категория над 100кг., докато не разбира че е болен от рак... В началото на 2011г 
едва на 17 годишна възраст лекарите го диагностицират с болестта на Ходжкин и от тогава 
живота му се превръща в ад. Болестта на Ходжкин представлява злокачествени образувания 
на лимфната тъкан, което се характеризира с наличието на типични клетки. Заболяването се 
среща с честота 2-3/100 000 души годишно. Същата година в която му е открито 
заболяването той постъпва в Детска Хематология-София (ИСУЛ), като започва редица 
курсове химиотерапии,но без успех. Поради прогрес на заболянето и засегнати слезка, 
черен дроб, бял дроб, ингвинални лимфни възли и други органи през 2014г. постъпва в 
Националната Онкохематология в Дървеница-София и престоят му та. Там бяха проведени 6 
високо-дозови курса на химиотерапия и единственият ефект беше, че някои от метастазите 
бяха изчезнали, но активността на други е висока, а това води до рецидив. След консултация 
с турският лекар доц.д-р Дарда Байрактар му бе предложено лечение в болница Memorial 
Sisli , Турция (Истанбул). То представлява трансплантация на костен мозък и 45 дни 
хоспитализация там. За тази цел са нужни 44 400 евро, което е близо 90 000 лв. Тази сума е 
просто непосилна за него и семейството му, които са в много трудно финансово положение, 
тъй като той получава 126.67лв. месечен доход от държавата във вид на инвалидна пенсия, 
а от социално подпомагане месечната му помощ е 19.50 лв. за добавки и лекарства, което е 
трагикомично. Той е млад човек с огромно сърце, който е изживял само негативизма от 
живота и силно се надявам да му помогнем да остави заболяването зад гърба си и да живее 
щастливия живот който заслужава,защото това е право, а не привилегия. Концертът ще се 
състои на 24 февруари, от 18:30 часа в Пленарна зала в Русе. Ще имате възможност да се 
насладите на много изпълнители, които влагат сърцето си в това, което правят. Ще участва и 
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дуетът Виктория и Марио, познат от участие в тв-формат. Цената на билета е 7 лева. Можете 
да си закупите билети на място. Ако искате да помогнете можете да го направите и като 
преведета средства по следната сметка: IBAN: BG63PRCB92301048874810 BIC: PRCBBGSF 
PayPall g.georgiev939@abv.bg 
 
Зов за помощ: Да помогнем на 13-годишния Хриси от Ясен да оздравее! 
www.plevenzapleven.bg | 24.02.2018  
Хриси е детенце на 13 години и живее в село Ясен. Той е с диагноза тумор на мозъка, който 
за съжаление е бързоразвиващ се. Претърпял е спешна операция за отстраняване на 
тумора, който е бил отстранен частично. В България лекарите не предлагат никаква друга 
помощ и затова Хриси има нужда от лечение в Турция. Семейството не разполага с 
необходимата сума, която е около 25 000 евро и трябва да бъде събрана бързо. 
Сметката за дарение е: 
IBAN: BG10UNCR70001523205537 
BIC: UNCRBGSF 
В полза на Михаела Николаева Бозукова – майка на детето 
 
 
Медицинският университет отправи призив за дарения 
www.plovdivskinovini.com | 24.02.2018  
Призив за дарение на експонати за Музея на медицината отправиха от Медицински 
университет-Пловдив. Идеята е той да се помещава в нова сграда на библиотеката на 
висшето учебно заведение.  „Доказано във времето е, че българските лекари са сред най-
прогресивната част на обществото ни. Личният пример, който те дават, е потвърждение за 
силата на човешкия дух и за хуманността, на която подчиняват целия си живот. Като почит и 
уважение към всички, посветили се всеотдайно на медицината за здравето и доброто на 
хората, нека направим тяхното дело достояние на обществото и на бъдещите поколения”, 
заяви ректорът на МУ-Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев. Той поясни, че Пловдив 
има богата медицинска история, свързана с много лекарски фамилии и е убеден, че техните 
наследници с готовност ще откликнат на тази кауза. „Отправям призив да дарите лични 
вещи, снимки, материали, препарати, лекарски и стоматологичен инструментариум, 
специализирана мебелировка, всичко свързано с медицината, което заслужава да бъде 
експонирано в Музея. Всички дарители ще получат сертификати за дарение. Вярвам, че 
заедно ще успеем да създадем богата експозиция с висока историческа и ценна 
информационна стойност, която ще е широко достъпна за жителите и гостите на град 
Пловдив”, каза още ректорът на МУ-Пловдив. Вече са създадени контакти и Исторически 
музей-Пловдив и така ще може да бъде създаден един модерен Музей на медицината, 
който датира още от хилядолетията. В него ще бъдат поместени и археологически 
експонати. 
 
Габрово: Етнографски музей на открито "Етър" организира благотворителен базар за 
мартеници от гайтан, средствата ще бъдат дарени на „Българската Коледа“ 
www.focus-news.net | 24.02.2018 
Габрово. Изработените изделия за участие в конкурса „Мартеници от гайтан”, който ЕМО 
„Етър” проведе през януари и февруари, вече са достъпни за всеки, който има интерес към 
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българските традиции. Всеки закупил такава мартеница, ще помогне на деца със 
здравословни проблеми, тъй като постъпилите дарения ще бъдат предоставени от „Етър”-а 
на инициативата „Българската Коледа”, съобщиха от Етнографски музей на открито "Етър". 
Мартениците от гайтан, изработени за участие в конкурса, могат да бъдат взети от 
специално оборудвано пространство на Занаятчийската чаршия в ЕМО „Етър”. 412 
мартеници от цялата страна са изпратени за участие в конкурса. До 5 март се провежда 
базар, чрез който се набират дарения за благотворителната инициатива на българския 
държавен глава. Конкурсът има състезателен характер. Журито вече избра победителите. 
Първото място в категория „Индивидуална работа” зае третокласника Даниел Палазов, от СУ 
„Васил Левски” в град Ардино. В категория „Групова работа” първо място зае 4 „б” група 
„Пчела” от 96 ДГ „Росна китка” в град София. Бяха раздадени и допълнителни награди в 
категория „Съвременна интерпретация на традиционна мартеница” – на ДГ №37 
„Вълшебство” в град София. В категория „Богата колекция” бе отличено СУ „Д-р Петър 
Берон” в град Костинброд. За „сложна орнаментика“ награда ще получи подготвителната 
група петгодишни ДГ „Перуника” 1 в град Габрово. На 1 март авторите на класираните 
мартеници ще бъдат наградени. Мартениците от гайтан не са по-скъпи от масовите, които 
могат да бъдат закупени от различни търговски обекти. Разликата е, че са направени от 
гайтан или гайтанът е включен като важен елемент за самата мартеница. Даренията, които 
всеки може да направи, за да помогне на дете със здравословен проблем и в същото време 
да се закичи с мартеница от гайтан, варират между 1 и 3 лева. Във времето до 14.00 часа в 
габровския „Тера Мол” се провежда изнесен благотворителен базар с мартеници от гайтан, 
на който ще се събират средства за инициативата „Българската Коледа”. 
 
Обявиха конкурс за иновативна младежка идея 
www.plovdiv.utre.bg | 24.02.2018 
Конкурс за иновативна социална идея обявява Националният алианс за работа с 
доброволци по проект от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019”. 
Той е отворен за млади хора на възраст от 14 до 35 години, без ограничения за социалния 
им и професионален статус. В него могат да се включат и ученици, студенти, безработни 
младежи с интересни идеи в сферата на социалното предприемачество, работата с уязвими 
групи и етноси. Срокът за кандидатстване е до 15 март 2018 година. Желаещите да 
реализират свой проект за позитивна промяна в Пловдив трябва да попълнят кратък 
формуляр. Организаторите ще подберат 15 младежи с най-иновативни идеи, които в 
рамките на една година ще развиват и надграждат умения, заедно с експерти от фондация 
„Национален алианс за работа с доброволци”. Инициативата е по проект „Младежка 
социална зона” -  част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“  
и цели да осигури на младите хора в Пловдив възможност да проектират и реализират свои 
собствени идеи в полза на местната общност, уязвими групи, хора от различни етноси и 
малцинства. Обучителната програма ще даде възможност на одобрените и за частично 
финансиране при реализация на проектите им. 
 
Дневният център за деца с увреждания в Свищов с благотворителна кампания 
www.velikotarnovo.utre.bg | 24.02.2018 
Благотворителна кампания под надслов „Народните занаяти – символи на трудолюбието и 
изразители на естетическите идеали на българите“ организира Дневния център за деца с 
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увреждания в Свищов. С пожелания за здраве и щастие децата и екипът на Центъра 
представят ръчно изработени мартеници, пресъздаващи разнообразието на националната 
култура и наследство. Средствата от благотворителната кампания ще подпомогнат 
организирането на детски празник по повод 10-годишния юбилей от разкриването на 
социалната услуга през есента на настоящата година. Щандът на Дневен център за деца с 
увреждания в гр. Свищов ще бъде разположен във фоайето на сградата на Факултетски 
корпус на Стопанска академия в дните от 26-28 февруари от 10 до 14 часа. 
 
Средства за онкоболни деца ще набират варненски рок музиканти. Те ... 
www.novini247.com | 24.02.2018 
Рок музиканти ще пеят за онкоболни деца. Средства за онкоболни деца ще набират 
варненски рок музиканти. Те организират днес благотворителен акустичен концерт, 
средствата от който ще бъдат дарени на детското отделение по онкология и хематология 
при МБАЛ "Света Марина"- Варна. Събитието е в памет на Пламен Колесниченко, който 
преди няколко години загуби битката с рака. „Две години неговата съпруга Радослава 
Димова организираше концерта и даряваше средствата на организация за онкоболни 
възрастни хора.Тази година те отказаха да приемат средствата с довода, че се чувстват 
егоисти и желаят да дарим средствата на отделението по детска онкология”, разказва 
организаторът Стоян Бурназов. Освен него участие в концерта FLIGHT ще вземат още 
дъщерите на Пламен Колесниченко - Йоанна и Александра, Диян Коев, Лилия Радославова, 
Мирослав Савов и Стефан Кудев. Началото е в 16 ч. на втория етаж на „Гранд мол Варна” 
„Ще ми се да покажа на варненци,че рок музиката може да се свири не само с крещящо 
силен звук. Разбира се, много от слушащите този стил отдавна знаят това. Но все още ми се 
струва,че има хора, които са убедени, че в рок клубовете се случват ужасни неща – че там се 
веят безразборни коси и се клатят глави без никакъв смисъл. Публиката на концерта ще чуе 
не само кавъри, но и авторски песни”, допълва Бурназов. 
Източник: dnesplus.bg 
 
Около 7000 лева са необходими на Мария Трифонова от село ... 
www.novini247.com | 24.02.2018  
Мария има само една мечта - отново да ходи. Около 7000 лева са необходими на Мария 
Трифонова от село Синитово, за да може отново да се изправи на крака и да проходи. 
Жената от година е на легло. Разчита на грижите на сестра си Петка Трифонова. На нейните 
ръце са и двамата им възрастни родители, също инвалиди. Мария е родена с нанизъм - 
нисък ръст. От години има проблеми с различни стави по тялото си. Претърпяла е 
множество операции. До момента семейството е успявало да се справи само или само с 
помощ от близкото си обкръжение - теглили кредити, продавали земи, синитовци и колеги 
помогнали. За предстоящата интервенция обаче близките  не могат да се справят - вече им е 
останала само къщата, в която живеят. Мнозина я помнят като библиотекарка Трифонова не 
е спирала да работи, докато е била на крак. Учителка е по професия, завършила е и 
магистърска степен „Библиотекознание“. Била е част от екипа на Езиковата гимназия, на ОУ 
„Христо Ботев“, в Славовица, Виноградец, Карабунар, на други училища и ведомства. В 
момента обаче не може да се движи сама, безработна е и в безизходица. Въпреки това не 
се отчайва. Вярва, че ще се намерят добри хора, които да  помогнат да се върне към 
нормалния си живот. Още повече че става дума за неголяма сума.  „Отдавна имам 
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проблеми със съпътстващи заболявания на опорно-двигателната система, разказва Мария. 
При хората с нисък ръст се изразява различно - едни ги удря в гръбнака, при други - в други 
стави, кости. При мен се прояви в ставите. Имам и вродена луксация. Заради нея се наложи 
поставяне на изкуствена тазобедрена става в Горна баня преди 10 години. Всичко беше 
наред до едно злощастно падане на работното ми място в едно от училищата. 
Първоначално тук лекари не забелязаха, че има травми, макар че бяха направени много 
снимки, това не се установи навреме. Така тръгнах по столични клиники, започнах лечение. 
Налага се оперативна намеса Две операции претърпях и двете излязоха несполучливи. С 
тази за счупването - на практика три операции, като само третата беше сполучлива. 
Принудих се да се обърна към частна клиника, защото от държавната в Горна баня 
започнаха да ме бавят и връщат, а междувременно кракът ми отече и посиня ужасяващо. 
Така бе открито счупване в ходилото и още едно - в коляното. Тазобедрената става я 
смениха на няколко пъти, последния път - сполучливо. Само за последната такава операция 
сме дали 13 000 лева, а те за семейството ми са много пари! Всичко, което имахме - 
недвижимо, движимо, го продадохме“. По препоръка на лекари Мария прави смяна на 
травмираната колянна става, но първият опит е несполучлив. Стига се до сепсис Получава 
много силна инфекция. Развива сепсис. Спасяват я от критичното положение в Пазарджик, 
после я препращат към София, където  правят 6 животоспасяващи операции. Оказва се, че 
отново трябва да се смени ставата със специална антибиотична. На място са изненадани с 
по-висока с 1000 лева цена, но за часове успяват да намерят приятелски заеми от свои 
близки в София и плащат, после връщат.  Тази става обаче впоследствие не само се 
размества, но и разкъсва тъкани, което води до нови хирургични интервенции. След тях 
съветът е да се изчакат поне 3 месеца, за да може мястото да се успокои след толкова много 
операции. Те са изтекли в края на миналата година. Направената от специализирано 
медицинско заведение оферта за предстоящата интервенция, предоставена и на редакцията 
ни, е за 7 000 лева, от които Здравната каса поема много малка част. Всяка помощ ще е от 
полза Със случая е запозната и председателката на Парламентарната група по 
здравеопазване Даниела Дариткова. Тя обаче също не дала надежди, че държавата ще 
отпусне повече финансиране и посъветвала да се организира дарителска кампания. Над 
4600 лева трябва да плати пациентката, след което пък ще се наложи да плаща и за 
рехабилитация. Тя вероятно ще е продължителна - Мария не е ставала от леглото цяла 
година. Поне 12 месеца ще трябва да пие и скъпи лекарства, които ще помогнат на 
организма  да приеме чуждото тяло. Други медикаменти пък ще трябва да пие за 
възстановяване на съединителна тъкан, изрязана до дъно вследствие на силното нагниване 
при една от инфекциите. С това ще бъде сменена последната от многото проблемни стави. 
Предишните Мария и семейството  плащали сами. Помагали са  хора от селото с дарения, 
както и нейни колеги от училищата, където е работила. Този път се надява да се включат 
повече фирми, като припомня, че те ползват и данъчни облекчения за дарения. Всесилните 
параграфи Мария чистосърдечно признава, че обявената сметка не е дарителска. Обяснява, 
че се опитва да си издейства подкрепа от Комисията за лечение в чужбина (оттам се 
отпускат пари и за България - б.р.), а оттам поставят условие да няма разкрита дарителска 
сметка. Отговорът се бави повече от три месеца. Така Трифонова се принуждава да помоли 
публично за помощ, защото не разполага с време. Уверява, че ще се отчете с фактури и 
касови бележки за всеки похарчен лев, както винаги се е отчитала на хората, които са  
помагали в предишни трудни моменти. И досега си пази повечето оригинални фактури, 
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само с изключение на тези, които се е наложило да подаде в социалните служби за 
еднократна помощ от 325 лева за лечение. Как да помогнем? Банковата сметка, на която 
Мария очаква подкрепата ни, е 02/0000000017508534,     IBAN BG57STSA93000017508534, 
Банка ДСК, Мария Иванова Трифонова. Нека подадем ръка на един достоен човек, чиято 
единствена мечта е отново да проходи, за да може да се труди и да живее спокойно! 
Източник: marica.bg 
 
Деца на Фондация „Димитър Бербатов“ със златни медали от математическа олимпиада 
www.trud.bg | 24.02.2018  
Пет деца изпрати Фондация „Димитър Бербатов” за участие във финалния кръг на 
Тайландската международна математическа олимпиада: Давид Цаков и Огнян Огнянов от 
София, Демира Недева и Петър Узунов от Пловдив и Ясен Пенчев от Габрово. Те спечелиха 
право на участие във финала със златните си медали от предварителните квалификации в 
края на 2017 г. А сега и петимата се завръщат с нови златни медали – от Банкок! TIMO е 
престижен математически форум, един от най-трудните. На него среща си дават над 1500 
ученици от традиционно силни в математиката страни. На състезанието те решават 30 
задачи от пет различни области на математиката – геометрия, комбинаторика, аритметика, 
теория на числата и логика – за 120 минути. С успеха на българчетата, освен техните 
родители и учители, може да се гордее и всеки, който присъства на благотворителния 
футболен мач AllStars 2017 и с билета си за събитието даде своя принос към бюджета на 
Фондация „Димитър Бербатов”. 
 
Благородна кауза! Купи мартеничка – помогни на дете 
www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг | 24.02.2018  
Децата от бившето Помощно училище в Бургас заслужават да се обучават при по-добри 
условия Благородна и изключително хуманна кампания стартираха от Ротаракт клуб „Бургас-
Приморие” и Ротаракт клуб „Бургас-Пиргос”. С тяхна подкрепа ученици от Центъра за 
социална образователна подкрепа в Бургас, бившето помощно училище „Отец Паисий”, 
изработиха мартенички, които сега се продават благотворително. Каузата е обзавеждане на 
педагогическия кабинет на училището. Школото е едно от малкото в Бургас, които не са 
ремонтирани. Училището е със амортизирана база, а децата имат потребности да учат в 
нормални условия, за да не се чувстват отринати и социално изолирани още от най-ранна 
възраст. Цената на мартеничките е символична – по 1 лев за бройката. Всяка една от тях е 
изработена ръчно от дете от училището, а името му е изписано на специално картонче. Ако 
желаете да се включите, обадете се на телефон: 0879-23-46-46 – Снежана Величкова. 
Флагман.бг помага в кампанията с дистрибуцията, ако желаете да закупите може да 
посетите нашия офис от понеделник до събота, от 10 до 19 часа. Акцията на Ротаракт 
„Бургас-Приморие” се организира за поредна година, а през 2018 година в нея се включат и 
Ротаракт клуб „Бургас-Пиргос”. Освен набиране на средства за бившето помощно училище, 
кампанията включва и размяна на мартенички между малчуганите от Дома за деца лишени 
от родителски грижи (ДДЛРГ) Щурце в Средец и връстниците им от Центъра за специална 
образователна подкрепа в Бургас. 
 
Младежи организират събитие в помощ на момиченце, болно от спинална ... 
www.novini247.com | 24.02.2018  
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Младежи организират събитие в помощ на момиченце, болно от спинална мускулна 
атрофия. Младежи организират събитие в помощ на момиченце, болно от спинална 
мускулна атрофия. Заболяването засяга едва едно на 10 000 деца. Малката Лили е почти на 
5 годинки, но все още не може да се движи без чужда помощ. Това е резултат от спинална 
мускулна атрофия – рядко заболяване, което засяга двигателната система и пречи на 
способноста за пълзене и ходене, както и за движението на ръцете, дланите, главата и 
шията. Дихателните инфекции са изключително опасни за деца с това заболяване и след две 
тежки хоспитализации в последната година на Лили се налага да носи използва машина за 
подпомагане на дишането ѝ нощем. Въпреки болеста си Лили обича да играе, да рисува и да 
танцува като всички деца, а количката ѝ дава свободата да го прави по свой собствен начин. 
Поради невъзможноста да се третира болеста в България семейството се мести в Англия, 
когато тя е само на две годинки, но преди месец се мести в Германия с надеждата за по-
бързо лечение. Лечението обаче е сложно и много скъпо, а междувременно Лили се нуждае 
от нова количка, която да улесни допълнително сложния ѝ начин на придвижване. Тук на 
помощ се впуска 17-годишната ѝ братовчедка Биляна, която заедно с приятели решава да 
организира благотворително събитие в помощ на Лили. „В началото го мислихме просто 
като малък едночасов концерт, но започнаха да идват идеи и просто се разви страшно 
много”, казва тя. Това е първото събитие, което организират, а приготовлението отнема 
цели пет месеца, в които намират зала, репетират танци и търсят спонсори. От около месец 
правят декора и костюмите, за които Биляна гордо заявява, че всичко е направено на ръка. 
Събитието ще се състои днес от 14 ч. в Дом на културата „Средец” под името „Балът на 
приказките”. Освен песни и танци в стил „Дисни” посетителите могат да се насладят на 
импровизационен театър, множество конкурси, както и на щандове с ръчно изготвени 
бижута и други продукти. Всички средства от събитието ще бъдат пратени в помощ на Лили. 
Онези, които нямат възможност да присъстват, могат да подкрепят каузата, изпращайки 
средства на банковата сметка за дарения: Лилия Ивайлова Цолова/ Lilia Ivaylova Tsolova BIC: 
STSABGSF IBAN: BG10STSA93000022065664 
Източник: btvnovinite.bg 
 
Обзаведоха два центъра за деца с уврежданияДоброволци дариха бяла техника и дрешки, 
оправиха пътя до домовете 
www.trud.bg | 25.02.2018  
Вестник “Труд” започна съвместна рубрика със сдружение “Приятели, помагайте”. Всяка 
седмица ще представяме зов за помощ, получен от неговите координатори и ще показаме 
какво е свършено благодарение на доброволци и дарители. Сдружение “Приятели, 
помагайте” откликна на зов за помощ от два центъра за настаняване на деца от семеен тип – 
“Георги Бенковски” и “Г. С. Раковски”, и двата разположени в софийския квартал 
“Бенковски”. В тях са настанени над 20 деца. Сигналът до сдружението е много 
емоционален, защото служителите на дома заявяват, че се нуждаят само от една готварска 
печка, разказа пред “Труд” председателят на сдружението “Приятели, помагайте” Лео 
Кадели. Една от служителките в двата центъра трябвало да транспортира готварската си 
печка от вкъщи, за да може да готви на децата, обитаващи центровете. Всекидневното 
пренасяне на електрическия уред, разбира се, й коствало много усилия. Затова 
директорката на ЦНСТ Анжела Ангелова се обръща с молба за една електрическа печка към 
сдружението “Приятели, помагайте”. Лео и група доброволци веднага откликват на сигнала. 
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Първата работа на Кадели е да отиде да двата центъра, за да провери дали наистина 
единствената липса там е готварската печка. Когато слиза от колата си обаче веднага му 
прави впечатление окаяното състояние на пътя. “Със слизането от колата, първата ми мисъл 
беше, че дупките по пътя могат да станат причина за фатални инциденти с децата. Като 
родител това ме обезпокои много. Някое дете може да падне и да си счупи краче или да се 
нарани. Затова реших, че първото, което трябва да направим, е да оправим този път”, 
разказа Лео пред “Труд”. Следващата му стъпка е да провери състоянието на двата центъра, 
както и да изготви списък с най-нужните неща, които липсват, но са изключително 
необходими за нормалното пребиваване в тях. “Влязохме вътре и видяхме, че няма никакви 
подходящи условия, за да се гледат толкова деца, и то с увреждания”, споделя първите си 
впечатления Лео Кадели. Само за няколко дни той успява да мобилизира голям брой 
доброволци, които да се притекат на помощ – не само с дарения, но и с готовност да 
свършат доста работа. Със събраните от даренията пари се купува миялна машина и 
строителни материали, с които да се оправи улицата, водеща до двата центъра. Самият Лео 
успява собственоръчно да завари разбитата метална решетка на уличната шахта. Осигурено 
е и най-важното за жителите на центровете – две готварски печки от Карлово. Сред 
даренията от доброволците има и олекотени завивки за децата, купища нови дрешки, 
обувки и играчки, книжки и дори компютри. Благодарение на строгата организация и 
гласността, която се дава на инициативата, дарения идват не само от цяла България, но и от 
Англия, Германия и Турция. Бои, с които да се освежи интериорът в двете сгради, пристигат 
с автобус чак от Истанбул. Включват се десетки хора, които дават каквото могат, за да 
помогнат. В каузата активно участва и целият персонал на двата центъра. Директорката 
Анжела Ангелова и всички служители са изключително щастливи и благодарни. Обръщат се 
към сдружението и с още една, допълнителна молба – да се даде гласност на инициативата, 
за да може повече хора да чуят и разберат за двата центъра за настаняване на деца, където 
липсва още нещо – персонал. “Постоянно ходим по такива домове, проблемът е един и същ 
навсякъде – има голям проблем с персонала. В този дом липсват 6-7 човека.”, обяснява Лео.   
Нова мисия Даряват инвалидна количка за чичо Румен 41-годишният Румен от Тетевен е без 
крака, а от 20 години няма и инвалидна количка. Той живее заедно с баба Сашка, но 
условията в дома им са ужасни. Внучката им се обръща с молба към сдружение “Приятели, 
помагайте” за дърва за огрев и гардероб. След проверка на сигнала, група доброволци 
даряват на семейството инвалидна количка, 3 кубика дърва, пералня, гардероб, дрехи и 
храна. Доброволците ремонтират и дома им. 
 
ФОНДАЦИЯ „КРИС АЛЕКС” НАПРАВИ ДАРЕНИЕ НА ЕГ „ГЕО МИЛЕВ” 
www.ndt1.com | 25.02.2018 
Езиковото 
училище в Добрич получи мултимедии и екран, два лаптопа и софтуер за 
тях. С дарението си спазваме обещанието, дадено по време на 
благотворителния бал на гимназията, сподели пред МГ „Добруджа” Миглена 
Тодорова от Фондацията.  Имаше много варианти – да предложим средства 
или някаква друга форма на дарение, но преценихме, че първо от това има 
нужда училището и ще бъде най-полезно в случая, каза Тодорова. На нас много ни трябват 
компютърни конфигурации и мултимедии, тъй като тези с които разполагахме вече са 
амортизирани. Затова като ме попитаха какво е нужно, прецених, че мултимедийна  техника 
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е нещо, което е много необходимо, каза директорът на гимназията Милена Иванова.  
Фондация „Крис Алекс” е създадена преди 3 години от българина Кръстьо Алексиев, живял 
около 40 години в САЩ, като целта е подпомагане на талантливи деца в сферата на науката, 
изкуството, културата и спорта.  Действа на регионално ниво, като вече има реализирани 
доста инициативи, съобщи вчера Радио Добруджа. 
 
Сдружението на сираците ще има щанд за мартеници в благотворителен базар в Плевен 
www.bta.bg | 25.02.2018 
Начало / Българска община 
BOBSTH 13:39:01 25-02-2018 IS1337BO.022 Плевен - сираци - сдружение Сдружението на 
сираците ще има щанд за мартеници в благотворителен базар в Плевен Плевен, 25 
февруари /Малин Решовски, БТА/ Националното сдружение на сираците в България /НССБ/ 
ще има свой щанд за мартеници по време на традиционния благотворителен базар 
"Мартеницата - заедно да съхраним традицията", който се открива утре в Медицинския 
университет в Плевен. Това съобщи председателят на управителния съвет на сдружението 
Слави Михайлов. Средствата от продажбата на мартениците ще бъдат използвани за 
подпомагане на абитуриенти в неравностойно социално положение от училищата в Плевен 
и региона. Председателят на сдружението посочи, че ректорът на висшето училище проф.д-
р Славчо Томов за втора година е предоставил възможност за участие на НССБ в 
благотворителния тридневен базар. Заради последователната политика на университета да 
подкрепя социалните събития, които организира НССБ, председателят на 
неправителствената организация ще връчи Почетен приз "Добродетел на 2017" на 
проф.Славчо Томов. Изложбата-базар ще бъде подредена във фоайето на Ректорат 1 от 26 
до 28 февруари 2018 г. /ИС/ 
 
Стара Загора: Благотворителна проява на Inner Wheel клуб – Казанлък събра средства в 
подкрепа на семейни двойки с репродуктивни проблеми 
www.focus-news.net | 25.02.2018 
Галерия 
Казанлък. 8 580 лв. бяха събрани по време на благотворителен бал на Inner Wheel клуб – 
Казанлък, чиято цел бе набиране на средства, с които да бъде подкрепена кампанията на 
Община Казанлък за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, предаде 
кореспондент на Радио „Фокус“. Средствата са набрани от продажбата на предмети от 
няколко благотворителни щанда, изработени специално за случая. Единият от тях бе с 
кулинарни изделия на дамите от Inner Wheel клуб – Казанлък. Разиграна бе благотворителна 
томбола с 40 предмета. По време на проявата бяха дарени средства от гостуващите Ротари 
клуб – Казанлък – хиляда лева, от Ротари клуб „Берое“ – Стара Загора – 300 лева, и Inner 
Wheel клуб „Берое“ – Стара Загора – 250 лева. По време на бала присъстващите имаха 
възможност да се запознаят с дейността на дамския клуба в Казанлък в неговата 16-годишна 
история. Благотворителната проява бе открита от президентите на двата казанлъшки клуба – 
на Inner Wheel клуб – Казанлък Стефка Вълева и на Ротари клуб - Георги Манев. 
Благотворителната вечер дамският клуб организира за втора поредна година, след успеха на 
инициативата през 2017 година, когато бе предприета кампанията „Дари живот! Помогни да 
затупти детско сърце!“. Инициативата е на акушер-гинеколога д-р Мария Георгиева, която 
през 2017 година бе президент на клуба. Пред присъстващите на благотворителния бал тя 
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поясни каква е идеята на кампанията. „Целта е да бъде подкрепена Община Казанлък в 
нейната инциатива – т. нар. "Фонд Инвитро". Тя датира от 2014 година и Общината отделя 
средства за семейства, които имат репродуктивни проблеми. Нашата идея е да допълним 
това, което Общината прави в подкрепа на този фонд като подкрепим семейства, които 
отпадат от техните изисквания“, поясни д-р Мария Георгиева. След подбора на Община 
Казанлък 7 са двойките, които чакат подкрепа в разрешаване на репродуктивните си 
проблеми. Д-р Георгиева поясни, че през 2017 година за фонда на Общината са 
кандидатствали 15 семейни двойки, от които 11 са одобрени от Община Казанлък и четири 
двойки са подкрепени от Inner Wheel клуб – Казанлък. В резултат на това има родени две 
деца – близнаци – момиче и момче на 3 месеца, очакват се и още две, които ще се родят в 
началото на март и през юни. в община Казанлък също има родени деца от три семейни 
двойки, като една от двойките има близнаци. Кампанията на Община Казанлък се провежда 
от 2014 година и до миналата година благодарение на инициативата са родени 5 деца. През 
2018 година очакванията са те да са 8. Д-р Мария Георгиева поясни още, че най-голямото 
постижение на този род кампании е, че благодарение на усилията на неправителствени 
организации е приет нов закон за инвитро процедури. Увеличен е броят на инвитро 
процедурите, които подкрепя държавата - четири, включени са и четири инвитро процедури 
със замразени яйцеклетки. Отделените за този род процедури средства са над 10 000 лв., от 
които държавата поема 5 000 лева. Славяна ГАЙДАРОВА 
 
Шефът на Сдружение „Пловдив-най-старият жив град в Европа“ Любомир Костов в „Топъл 
обяд“ 
www.mypr.bg | 25.02.2018  
Когато човек подкрепи благородна инициатива като „Топъл обяд“, се чувства удовлетворен, 
но не може да не изпита болка при вида на тези възрастни хора, работили всеотдайно през 
целия си живот, а сега принудени да живеят с 200 лв. на месец. Това заяви предприемачът 
Любомир Костов, председател на сдружение „Пловдив-най-старият жив град в Европа“. Той 
се включи в благотворителната кампания на Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите пред 
болница „Медлайн“ в Пловдив, която повече от 4 години подпомага изпаднали в 
затруднено положение и им осигурява топла храна в понеделник и в петък. Според него 
жизнеността на проекта се доказва от факта, че макар инициаторът вече да не живее в 
страната, инициативата продължава успешно да се реализира. В трудните времена, в които 
живеем, напълно естествено е човек да бъде съпричастен и да адмирира кампаниите в 
полза на хората, изпълнени с топлота и загриженост към тях, заяви Костов. Той припомни, че 
сдружението, което ръководи, е създадено от Ротари клубовете, а тяхната мисия е да служат 
на обществото. „В личен план също винаги съм се борил за изграждане и утвърждаване на 
гражданското общество в България, а тази благородна кауза напълно го олицетворява“, 
заяви бизнесменът. Той отбеляза, че за жалост у нас институциите, на които е работа да се 
грижат за хората в нужда, не го правят, затова тези кампании се реализират от бизнесмени 
със сърце каквито са учредителите на Ортодоксалния орден и затова я подкрепя. 
Председателят на сдружението се гордее, че неправителствената организация със своята 
дейност вече е направила достояние на българи, европейци и на много хора по света, че 
Пловдив е най-старият жив град в Европа. Почти няма световна медия, която се занимава с 
тази тематика, да не съобщила този факт и да не е разказала за Града на тепетата. 
Обикаляйки по света, всички ние чуваме да ни се разказват всякакви митове, легенди, 
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притчи и дори откровени лъжи за различни градове, а не се знаят реалните ни постижения, 
отбеляза гостът. Сдружението и Ортодоксалният орден ще организират поредица от 
съвместни каузи в полза на обществото. 
 
Благотворителен концерт събра 2000 лева в помощ на Галимир 
www.utroruse.com | 25.02.2018  
2000 лева събра благотворителният концерт в помощ за лечението на двукратния шампион 
по борба Галимир Георгиев, който от седем години се бори с тежко заболяване. 24-
годишният русенец е болен от лимфом на Ходжкин - злокачествено образувание на 
лимфната система, за което клиника в Турция предлага трансплантация на стволови клетки. 
Сумата, за да постъпи там и да му се направи трансплантацията, е 44 000 евро, което е 
финансово непосилно за семейството му. До момента чрез базари, търгове, концерти са 
събрани 66 000 лв., но са нужни още средства за лечението на момчето.  
Затова в събота в Пленарна зала беше организирана благотворителната инициатива, в която 
се включиха куп звезди. Около 150 души присъстваха на концерта, по време на който бяха 
поставени и няколко дарителски кутии. Близките и приятелите на Галимир предвиждат още 
благотворителни инициативи, а желаещите да застанат зад каузата на момчето в дългата му 
борба с коварната болест могат да го направят, като дарят средства по сметката в:  
Прокредит Банк ЕАД 
IBAN BG63PRCB92301048874810 
Титуляр: Галимир Галинов Георгиев 
 
Благотворителен базар за мартеници в подкрепа на децата в неравностойно ... 
www.novini247.com | 26.02.2018 
Благотворителен базар за мартеници в подкрепа на деца в неравностойно положение. 
Благотворителен базар за мартеници в подкрепа на децата в неравностойно положение се 
проведе в Пловдив. Инициативата е на Движение на българските майки и среща подкрепата 
не само на пловдивчани, а и на гостите на града. Пловдив Благотворителният базар се 
провежда за десета година в Пловдив. Всички мартеници са български и са изработени от 
доброволци от цялата страна. Милена Тодорова - доброволец от Движение на българските 
майки - Пловдив: "Имаме мартеници, изпратени от София, Велинград, Бургас, Варна, но най-
много от Пловдив и региона разбира се, включително и от нас, доброволците от Движение 
на българските майки." Каузата на благотворителният базар всяка година е една и съща, а 
именно подкрепа на деца, отглеждани в институции. Милена Тодорова - доброволец от 
Движение на българските майки - Пловдив: "Ние сме доброволци, които изцяло се 
занимават с деца, настанени в институции и всъщност парите, които изкарваме, ги 
разпределяме за цялата година, работим с тях по различни инициативи, водим ги на кино, 
даваме стипендии за успех." Хубавото на нашите базари е, че имаме съмишленици." Сред 
съмишлениците, които всеки път застават зад инициативите на българските майки, е и 
Милена Мерджанова. Милена Мерджанова: "Ние винаги идваме на този базар - дали за 
първи март, дали за Коледа, за да може да помогнем." Освен Милена, много пловдивчани 
днес избраха мартеници от благотворителния базар, за да зарадват не само своите близки, а 
и дете в неравностойно положение. 
Източник: bnt.bg 
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Близки дариха органи на 41-годишна жена в мозъчна смърт 
www.trud.bg | 26.02.2018 
Жена на 41-години с мозъчна смърт, в следствие на мозъчна хеморагия, даде надежда за 
по-добър живот на двама пациенти на диализно лечение в УМБАЛ „Александровска“. 
Донорската ситуация е възникнала във ВМА. Реципиенти на бъбреците са двама мъже: Д. М. 
от Бургас, на 55г. и Д. Й. на 61г. от гр. Шумен. След интервенциите, трансплантираните са в 
стабилно общо състояние и се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно 
лечение на болницата, съобщават от УМБАЛ „Александровска“. Екипът на боницата изказва 
искрени съболезнования на близките на починалата и адмирира тяхното хуманно решение 
да дарят органите й за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент. 
От началото на годината, това са първите две бъбречни трансплантации от трупен донор, 
направени в лечебното заведение. 
 
Проф.Спиридон Борисов дари 15 свои картини на Община Павликени 
www.24chasa.bg | 26.02.2018 
Проф.Спиридон Борисов направи дарение на 15 свои картини за Община Павликени. Сред 
платната са литографии и графики, които бяха част от изложбата за Деня на народните 
будители в Павликени, информираха от местната администрация. Художникът и бивш декан 
на Художествения факултет на ВТУ е носител на едностранния плакет на Община Павликени. 
Бившият декан на Факултета по изобразително изкуство при ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ е 
завършил средното си образование в Павликени. Негови графики се намират в 
Националната художествена галерия, Министерски съвет, много галерии и музеи в страната 
и чужбина. Удостоен е с орден „Кирил и Методий“ - втора степен 
 
Перник отново се обединява за спасението на дете! БГ звезди ще пеят в Перник за малката 
Йоли 
www.zapernik.com | 26.02.2018 
Нейното име е Йоана Валериева. Ноември 2017 е приета в болница „Царица Йоанна – 
ИСУЛ“ с висока температура. Два месеца лекарите не успяват да я диагностицират. 
Диагнозата която й е поставена е коституционална апластична анемия. Медикаментозно не 
се повлиява, което води до спешна трансплантация на костен мозък в чужбина.От 
чуждестранни клиники се очакват оферти. Сумите за лечение са непосилни за семейството 
й. Йоанка е съвсем мъничка, едва в началото на живота си. А нейните близки и приятели 
призовават всички да помогнат усмивката да не слиза от лицето й. 
Вече е открита дарителска сметка на Йоана Александрова Валериева. Сметката е в Първа 
инвестиционна банка: 
IBAN: BG89FINV91501317131551  
BIC: FINVBGSF 
Едни от най-големите звезди на България ще подкрепят малката Йоли с благотворителен 
концерт, който ще се състои на 10 март в 18:00ч. в зала „Борис Гюдеров“. В концерта 
„Заедно за Йоли“ ще се включи  Дичо , който ще изпълни едни от най-големите си хитове и 
нови парчета от последния си албум, носещ емблематичното име Дух. 
Фрийстайл машината Диона също ще подкрепи с рими и огнен ритъм Йоли, като на 10 март 
се качи на сцената в зала Борис Гюдеров и изпълни своите хитове специално за публиката в 
Перник. 
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Прекрасната и вдъхновяваща Веси Бонева за пореден път ще подкрепи децата на Перник и 
ще застане до малката Йоли, като вземе участие в концерта 
Заедно с  Йоли ще застане и Alex P, които ще изпълни едни от най-големите си хитове за 
публиката в Перник. 
Билети ще могат да бъдат закупени на входа на събитието както и предварително от офиса 
на радио Ултра -в Синдикален дом 5 етаж, фризьорски салон R&L style- до сладкарница 
“София”, “Нон -стоп” на улица “Търговска”, “Нон -стоп” на ул “Клемент Готвалд”6 до банка 
ОББ , в бързи закуски “Диабло” на Канала кв” Изток “ и “Диабло” на ул “Търговска”, 
фризьорски салон “Деси” на Албените , както и от “Deep dish” кв “Изток”. 
За Йоли, която е от град Батановци, майки са събрали много играчки, които да бъдат 
продадени на благотворителен базар. Средствата ще отидат за спасението на момиченцето. 
Първият който се отзова за благотворителната кампания за малката Йоана е Мелинда 
Сейдия . melinda’ s ще нарисува тениска ,парите от продажбата й ще бъдат дарени за Йоана 
на концерта. Тениската ще бъде на търг, всеки който би искал да помогне може да се 
включи. 
Начална цена -30лв. 
 
Около 5000 евро са нужни на родителите на 6-годишния Ники ... 
www.novini247.com | 26.02.2018  
Да подадем ръка на Ники по пътя му към щастливо детство!. Около 5000 евро са нужни на 
родителите на 6-годишния Ники за поредната му операция в Полша. Момченцето страда от 
детска церебрална парализа. Мечтата на семейството му е да проходи. Сумата обаче е 
непосилна за родителите му, затова майката на Ники – Саша Димитрова, се обърна с молба 
за подкрепа към marica.bg. Парите са ни нужни, за да заминем през май за курс от 3 
седмици. Общата сума е 4880 евро + около 550 евро за самолетни билети, пише ни Саша. 
Ето какво разказва тя: „Моето най-голямо щастие се роди на 6 декември 2012 година. Тогава 
на бял свят се роди сина ми Николай. Ники се роди здраво и голямо бебе – цели 3 кг и 150 
грама, а аз бях безумно щастлива! Но щастието ми не продължи дълго. Когато Ники стана на 
4 месеца му бе поставена тежката диагноза - Детска церебрална парализа. Диагноза, която 
може да докара един родител до лудост, до отчаяние до безпомощност! Въпреки това аз 
избрах да отгледам детето си сама, а не да го захвърля в дом, както ме посъветваха. И днес 
5 години по-късно аз съм с детето си. Аз съм най-гордата майка на света с едничката мечта 
да вид детето си да проходи. Безкрайно обичам сина си и няма какво, кой и как да ме спре 
да се боря за един по-достоен живот за него! За да продължим с поддържаща и необходима 
ежедневна рехабилитация са нужни много средства! Трудно е и за това търся вашата 
помощ. Отправям молбата си към вас, като майка, която иска да види детето ѝ да скъса 
няколко чифта обувки, да рита топка, да има истинско детство и достоен живот. Днес Ники 
има зад гърба си цели 10 операции. Безброй часове, дни, седмици, месеци и години 
рехабилитация. Моля ви, нека всичко тези усилия не отидат напразно, нека детето ми да 
продължи своята смела борба със страшната диагноза. Заедно съм сигурна, че ще успеем да 
помогнем на Ники да направи своите първи крачки сам! БЛАГОДАРЯ на всеки един от вас, 
който ще застане до нас в битката ни за по-добър живот! Моля ви , подайте ръка за да има 
детство ! PayPal: [email protected] Дарителска сметка в Уни Кредит Булбанк IBAN : 
BG22UNCR70001522564636 Титуляр: Никола Димитров BIC (SWIFT) : UNCRBGSF 
https://m.helpkarma.com/campaign/da-pomognem-na-niki-da-prohodi-9 
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Източник: marica.bg 
 
230 лева са събраните средства от благотворителния концерт на НУФИ „Филип Кутев“ 
www.focus-radio.net | 26.02.2018  
230 лева са събраните средства от благотворителния концерт на НУФИ „Филип 
Кутев“,съобщиха от Община Котел. 
На Тодоровден – Деца помагат на деца в Котел – под това мото премина благотворителният 
концерт на учениците от НУФИ „Филип Кутев“ – Котел на Тодоровден, на който специален 
гост беше кметът Коста Каранашев. 
„В днешно време хората на нашата възраст са завладяни от желанието да получават, а не да 
дават, затова в основата на нашата идея лежи любовта, отдадеността и позитивизма“, 
посочиха в приветственото си слово участниците в концерта. Те изразиха надежда, че 
техните действия ще провокират и вдъхновяват и други деца, а също и възрастни хора,  да 
помагат на нуждаещите се без да чакат нещо в замяна. 
„Вие ме изненадахте много приятно с този благотворителен концерт. Каузата ви е много 
сериозна и за мен е чест, че бях сред вас днес“, каза кметът Коста Каранашев и допълни, че 
обществеността трябва да приема тези инициативи много сериозно и да участва пряко в тях. 
„Най-важното нещо на света е – Човек да бъде добър и да дарява доброта на останалите. 
Това е нещо, заради което си заслужава да се живее и аз съм доволен, че вие формирате в 
себе си такива добродетели“, посочи още градоначалникът. 
Със събраните средства младиежите ще помогнат на отделението за деца с неврологични 
заболявания към болницата в Котел. 
Следващият благотворителен концерт на учениците от НУФИ „Филип Кутев“ ще бъде на 10 
март в Стара Загора. 
 
Стартира благотворителна инициатива "Пази женското здраве" 
www.bnr.bg | 26.02.2018 
Под патронажа на омбудсмана на Стара Загора Надежда Чакърова стартира 
осмомартенската благотворителна инициатива „Пази женското здраве“. По повод 8 март – 
Международния ден на жената, с грижа към проблема с повишаването на заболеваемостта 
от рак на шийката на матката, лекарският екип специалисти на АГ клиниката на 
Университетска болница „Проф. Ст. Киркович“ в Стара Загора ще проведе безплатни 
гинекологични профилактични прегледи. Те ще се извършват всеки работен ден от 1 до 8 
март включително от 9 до 12 часа, след предварително записване. Общественият посредник 
на Стара Загора Надежда Чакърова се ангажира да фокусира вниманието на жените към 
този социалнозначим проблем и нуждата от своевременни профилактични прегледи с цел 
превенция. Още по темата чуйте от Надежда Чакърова в прикачения звуков файл 
 
Вавринка дари премия за деца в нужда 
www.tennis24.bg | 26.02.2018  
Стан Вавринка направи голям жест. Швейцарецът отказа полагащата му се премия за 
достигането до осминафиналите на турнира в Марсилия. Организаторите ще дарят по-
голямата част тези 60 000 евро, по идея на носителя на три титли от Големия шлем, на 
няколко фондации, които помагат на деца в нужда. Останалата част се връща в касата на 
френския турнир. "Това, което Стан поиска, ние мислим, че е позитивно. Ние можехме да 
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задържим парите, но това не е нашият манталитет", заяви пред L′Equipe директорът на 
състезанието Жан-Франсоа Кожол. _____ 
 
Ученици готвят благотворително за ученици в трудно положение в Перник 
www.mirogled.com | 26.02.2018  
От месец януари 2018г. учениците от Професионалната гимназия по облекло и туризъм 
„Св.Иван Рилски”- Перник в практическите часове по готварство с професионален хъс готвят 
вкусна и питателна храна за своите връстници от Центъра за подкрепа на личностното 
развитие Ученическо общежитие в града. Там  пребивават деца както от нашата, така и от 
други области на страната.  Откъснати през седмицата от своите родители, те не винаги се 
хранят пълноценно, било поради липса на опит да подбират храната си, било поради 
ограничени финансови възможности, коментира директорът на общежитието Любка 
Златкова.  Тя споделя с тревога своите наблюдения с директора на гимназията инж. Мария 
Герчева. Така един спонтанен разговор  ражда идеята за взаимна полезност между  двете 
учебни институции - ученици да готвят за ученици. Идеята се превръща в инициатива, а 
инициативата в реалност, когато г-жа Златкова намира  спонсор в лицето на фондация „Иван 
Божилов“. Съпрузите Даниела и Иван Лозанови откликват  на конкретната молба и изцяло 
със свои средства два пъти седмично  закупуват прясно месо, яйца, плодове, зеленчуци и 
всички необходими продукти за приготвянето на едно основно ястие и един десерт за всяко 
дете от общежитието 4 дни седмично.  Готвенето на повече и по-разнообразни менюта в 
часовете по практика на учениците от ПГОТ „Св. Иван Рилски”несъмнено повишава 
уменията и професионализма на бъдещите специалисти в ресторантьорството и туризма, а 
ползата от редовното и разнообразно хранене и значението му за здравния статус на децата 
от общежитието, за тяхното физическо и умствено развитие, не се нуждае от коментар, 
споделят двете директорки. Те не скриват огромната си признателност към спонсорите на 
благородната инициатива Даниела и Иван Лозанови, чието добротворство се среща с 
отзивчивите сърца и сръчните ръце на бъдещите майстори кулинари, които с готовност 
прегръщат и осъществяват идеята да направят по-вкусен делника на своите връстници. 
 
Обява за учители за програмата „Научи се да даряваш” за учебната 2018/2019 г. 
www.ngobg.info | 26.02.2018 
Ако искате вашите ученици да проявяват грижа и внимание към другия, ако вярвате, че те 
самите могат да променят действителността и сте готови да им помогнете в това - станете 
част от програмата „Научи се да даряваш” на Български дарителски форум.   Чрез нея ще 
имате възможност да обучавате децата в основните принципи и механизми  на дарителство 
и доброволчество в училище, както и да участвате заедно с тях в малки доброволчески 
инициативи. За учебната 2018/2019 година програмата ще  избере и работи с  36 учители и 
техните класове. Предвидена е да се реализира в 30 седмици, по един час седмично (в час 
на класния или в друга форма по преценка на учителя).   Учителите, включени в програмата, 
ще преминат през двудневно обучение на 8-10 юни, 2018 (петък-неделя)  в София, ще имат 
ментори, както и възможност да работят с външни лектори – представители на български 
фондации и компании, които даряват и работят за социална промяна. Те ще получат достъп 
до адаптирани за целта на програмата учебни материали и ще трябва да споделят опита си 
след всеки урок, през онлайн платформата на програмата.      Търсим учители, които са: 
активни и отворени да учат;мотивирани за нови предизвикателства в подходите за 
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преподаване;класни ръководители на деца от 1 до 4-ти клас;активни, мотивирани учители, 
които работят с  деца от 5 до 12 клас;с умения за работа с интернет;с базови технически 
умения;с умения за писане;със знание, опит и интерес в теми като благотворителност, 
дарителство и доброволчество. Търсим учители, които споделят, че отговорното вярването, 
че дарителство и полагането на доброволен труд са механизми за положителна промяна на 
средата, в която живеем.   Търсим училища, които: Имат поне 3 реализирани инициативи в 
последните 3 години в училище или извън него, които да включват полагане на доброволен 
труд и/или организиране на дарителски кампании и акции;Имат клубна дейност с 
хуманитарна насоченост (различни от спорт и изкуство);Имат работещ екип и пълноценно 
взаимодействие между директор, учители и съветници;Имат активно училищно 
настоятелство, което участва в живота на училището;Имат изградени партньорства с местни 
организации, работещи по различни каузи;Имат активни и мотивирани учители, отворени за 
предизвикателства иновативни методи и подходи в преподаването. За да кандидатствате за 
учител в „Научи се да даряваш“, е необходимо да изпратите следните документи: 
Мотивационно писмо, в което да опишете опита си, защо искатеда участвате в програмата, 
какво ще донесе тя лично на Вас, на децата, с които работите и училищната общност 
(молим, не забравяйте да оставите координатите си за връзка и да ни разкажете с кой клас 
работите);Декларация за подкрепа от директора;Декларация за подкрепа от 
психолога/педагогическия съветник на училището;По желание, придружаващи снимки или 
материали по Ваша преценка, които показват опита в посочените сфери.   При избора на 
участници, ще взимаме предвид следните неща: Опитът на учителя и училището с работа по 
проекти свързани с благотворителността;Готовността и желанието на учителите да работят в 
екип;Желанието и готовността на учителите да споделят опита си с други колеги, да бъдат 
ментори когато и ако се налага;Желанието и готовността на учителите да отделят време и 
пространство за програмата, да организират и подготвят уроците, както и да участват в 
проекти;Тъй като една голяма част от програмата е онлайн, са важни  техническите и 
компютърни умения, които имат учителите;Готовността на учителите да въвлекат 
родителите и местната общност в работата по програмата;Убеждението на учителите, че 
допълнителната работа с децата по проекти ги обогатява и изгражда нови знания и умения в 
тях, които ще са им от полза в бъдеще и ще ги направи пълноценни граждани.   
Кандидатствайте до петък, 30 март 2018 г., като изпратите необходимите документи на 
адрес hemiryan@dfbulgaria.org . 
 
За първи път България е домакин на старта на Световния пробег на мира 
www.blagoevgrad.utre.bg | 27.02.2018 
За първи път България ще бъде домакин на старта на Световния пробег на мира през 2018 
година. Най-дългата мирна щафета - Peace Run, символ на обединение на хората и 
укрепване на идеалите за мир по света, ще стартира от София на 27 февруари, като ще 
премине през 11 града в България. През настоящата година са поставени високи цели в 
името на благородната кауза. Планирани са разнообразни активности, които да съпътстват 
Пробега. Специално послание отправи Дейвидсън Хепбърн - президент на ЮНЕСКО (2009 – 
2011 г.) с благодарност за гостоприемството, като приветства началото на щафетата и 
популяризирането на единството в света. Той споделя за мисията на инициативата, която 
поставя мира над етническите и религиозни различия и обединява хората по света. 
Щафетата с горящ факел пресъздава символиката на предаването от нация на нация, като 
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дава възможност на всеки да направи своята крачка към стремежа за мир. С всяка стъпка 
Пробегът изгражда мостове между хора от различни култури, религии и нации и засилва 
тяхното единство. Пробегът се организира в България за първи път през 1997 г. През 1999 
година страната ни става част от Европейския лъч на Пробега на мира. Тази година, на 27 
февруари за първи път началото на щафетата ще започне от България, като ще премине през 
48-те държави в Европа, достигайки до Португалия. Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run е 
организация с нестопанска цел, основана в щата Ню Йорк. Нюйоркският офис е глобалната 
централа, която ръководи дейностите на независими организации в повече от 40 страни, 
които организират събития по света. Пробегът на мира се организира и провежда от 
доброволци в тясно сътрудничество със спортни клубове, училища, местни и национални 
правителствени органи и медии в съответните държави. Световният пробег обединява 
радетелите от всички краища на света, като през годините в стремежа за укрепване на 
идеалите за мир факлоносци са били Нелсън Мандела, Майка Тереза, Папа Франциск, Папа 
Йоан Павел II, спортните легенди Мохамед Али, Карл Люис, Пол Тергат, Паола Радклиф и 
много други знаменитости. Нейно Величество Елизабет II използва Факела на мира в 
церемония по запалване на 1800 светлини на мира по повод честването на 50-тата 
годишнина от края на Втората световна война. Вижте маршрута на факела на мира в 
България: 27 февруари     София - Церемония по откриване на Пробега 28 февруари     
Пловдив 01 март     София       Перник       Радомир       Кюстендил 02 март     Дупница       
Благоевград       Симитли 03 март     Кресна       Сандански       Петрич 04 март     ГКПП Кулата 
 
Академия за социални предприемачи #3 
www.ngobg.info | 27.02.2018  
Третото издание на Академия за социални предприемачи, организирана от Reach for Change 
България ще се проведе в три уикенда между 30 март и 22 април в гр. София. Академията е 
обучение за хора, които искат да стартират своя социална инициатива и да я направят 
финансово устойчива, но имат нужда от знания, практически умения и контакти. Програмата 
предлага: 1. Практически обучителни сесии основани на международни методологии и 
бизнес инструменти на Reach For Change, Lean LaunchPad (Steve Blank) и Strategyzer и 
ръководени от обучители на Reach for Change и The Business Institute. 2. Екипна работа по 
практически учебни казуси в сферата на социалното предприемачество 3.  Споделяне на 
опит от доказани професионалисти от социалния и бизнес сектор, които се включват като 
ментори 4.  Лекции на успешни практици в сферата на социалното предприемачество и 
нетуъркинг събития за обмяна на опит, идеи и контакти между участниците, ментори, 
партньори и лектори   Пълната такса за участие в третото издание на Академията е 480 лева, 
а крайният срок за кандидатстване за Академията е 15 март. Ако кандидатствате до 1 март, 
имате специална възможност да спечелите една от 20 стипендии от 50% (и такса от 240 лв.), 
които ще бъдат присъдени на най-добрите кандидати, благодарение на подкрепата на ING 
Bank, клон България.   Научете повече и кандидатствайте на: www.se-academy.bg 
 
Започна лечението на Сияна от Мездра 
www.konkurent.bg | 27.02.2018  
Тригодишната Сияна от Мездра мина през първата трансплантация на стволови клетки в 
Турция, а близките на детето изразиха благодарността си в социалните мрежи за оказаната 
помощ. 
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„Скъпи приятели, благодарение на вас и вашата помощ на 14 февруари започнахме 
лечението на Сияна - беше направена първата трансплантация на стволови клетки в Liv 
hospital, Истанбул. За наша радост всичко мина добре! Следващият месец предстои втората 
вливка от общо четири за този курс! Дай Боже и занапред лечението да протича добре!“, 
информираха близките. Те обясниха, че предстои и сериозна рехабилитация, която 
задължително трябва да съпътства лечението. Затова дарителската кампания в помощ на 
Сияна остава отворена! 
„С Божията помощ вярваме и очакваме добрите резултати! Отново благодарим за 
съпричастността и помощта ви! Ще се радваме, ако сте до нас и Сиянка и занапред!“, 
призоваха родителите на момиченцето. 
Сияна е родена преждевременно заради вродено запушване на дванадесетопръстника, като 
по-късно отключва епилепсия и централно координационно смущение, което прераства в 
детска церебрална парализа. 
От „Конкурент“ призоваваме всички добри хора да се отзоват и заедно да помогнем на 
малката Сияна! 
Дарителска сметка в Райфайзенбанк (България) ЕАД 
ТИТУЛЯР: SIANA STANISLAVOVA MANIOVSKA / СИЯНА СТАНИСЛАВОВА МАНЬОВСКА 
IBAN: BG05RZBB91551008596670  - BGN 
IBAN: BG30RZBB91551OO8596705  - USD 
BIC: RZBBBGSF 
Пейпал за дарение: sianamanyovska@gmail.com Линк за пейпал дарение: 
https://www.paypal.me/maniovska 
 
Продължава благотворителната кампания на младежите от Български червен кръст – 
Кюстендил 
www.focus-radio.net | 27.02.2018 
Кюстендил. Продължава благотворителната кампания на младежите от Български червен 
кръст – Кюстендил. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Радмила Иванова, 
специалист към червенокръстката организация. По думите й кампанията се провежда по 
повод Баба Марта. „Доброволци на младежката организация предлагат на гражданите 
ръчно изработени мартенички за малки и големи. До края остават само няколко дни. Ако 
видите нашите доброволци не се колебайте да подпомогнете програма „Топъл обяд“ за 
деца в неравностойно положение”, каза Радмила Иванова. По думите й кампанията се 
провежда на различни места в града. 
Венцеслав ИЛЧЕВ 
 
"Ръка за помощ" ще продължи да ползва безвъзмездно общински имот за дейността си 
www.dobrudjabg.com | 27.02.2018 
Общинският съвет на Добрич даде съгласие за безвъзмездно ползване върху общински 
имот по ул.”Шипка” № 5А от фондация „Ръка за помощ”. В постъпилото искане от фондация 
„Ръка за помощ”, която работи с уязвими групи деца и възрастни от Добрич, се припомня, че 
имотът е е предоставен на фондацията, но 5-годишният срок изтича през месец март.  
Фондацията е разкрила в предоставения й имот Център за временно настаняване за 6 души. 
Целта на работата с тях е насочена към социализация, възстановяване на трудовите навици, 
подпомагане контактите с институции, както и разрешаване на конкретни рискови ситуации. 
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Ръководителят на фондацията Албена Бонева припомни пред съветниците, че сградата и 
пространството около нея е обновен с  дарения от много фирми и частни лица и доброволен 
труд. Нашата цел не е само подслон и храна за хората. Правим много медицински прегледи 
и изследвания, посочи Бонева. Тя уточни, че настанените там получават подкрепа, ако е 
нужно се настаняват в домове за стари хора, а някои си намират работа. В отговор на въпрос 
от председателя на Общинския съвет, Бонева съобщи, че месечната издръжка на центъра е 
около 2000 лева, което включва и заплатите на двама социални работници. 
 
Четирийсет души ще получат топъл обяд в кризисната трапезария за бездомни в Русе 
www.bta.bg | 27.02.2018  
Начало / Българска община 
BOBSTH 12:22:31 27-02-2018 
IS1221BO.034 
Русе - бездомни - студ 
Четирийсет души ще получат топъл обяд в кризисната трапезария за бездомни в Русе 
Русе, 27 февруари /Мартин Пенев, БТА/ 
Четирийсет души ще получат днес топъл обяд в кризисната трапезария за бездомни в Русе. 
Това съобщи директорът на областната структура на БЧК д-р Руденко Йорданов. 
Eкип от доброволци ще предоставя топли напитки на нуждаещите се. 
В Русе работи и приютът за бездомни "Добрият самарянин". Управителят му Камен Кънчев 
съобщи, че в него са настанени около 90 души, при капацитет 60, като шестима са приети 
само за последното денонощие. Разпънати са и походни легла в общите помещения, за да 
бъдат настанени всички. 
Кънчев каза още, че приютът има нужда от хранителни продукти и всяко дарение е добре 
дошло. 
/ИС/ 
 
Благотворителен концерт за лечението на Мирослав Автор: 
www.tvn.bg | 27.02.2018  
Благотворителен концерт за лечението на Мирослав Колчев ще се състои на в Доходното 
здание тази вечер. 
Началото е от 18 часа. Участие в концерта ще вземат ученици от специалността „Класически 
танц“ на националното училище по изкуствата в Русе „Проф. Веселин Стоянов“, вокалната 
група „Слънце“ и таланти от училище „Отец Паисий“, и Училището по европейски езици. 
Освен това на сцената ще излязат клубовете по спортни танци „Настроение“ и „Фламиго“, 
„Фрийдъм“, танцьорите на фолклорния театър „Найден Киров“. 
Мирослав е на тежка химиотерапия, предстоят му още няколко. Той се бори с 
животозастрашаваща „остра В – лимфобластна левкемия и Филаделфия +“. 
За набирането на средствата за лечението му има отворена дарителска сметка в  
Райфайзенбанк ЕАД 
BG12RZBB91551051998709 
Мирослав Владимиров Колчев 
 
Фондация „За Нашите Деца” с кампания за 8 март в подкрепа на деца лишени от майчина 
обич 
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www.ngobg.info | 27.02.2018  
Фондация „За Нашите Деца” стартира благотворителна кампания в  подкрепа на деца, 
лишени от майчина обич. Всеки ден в България поне две деца се разделят със своите 
родители, като 90% от тях са бебета под 1 годинка. За хиляди български деца, 8 март е един 
ден от годината без специално значение, защото те растат без любовта и топлината на 
семейство. Тази година фондация „За Нашите Деца" ще посвети деня, в който почитаме и 
благодарим на майките си, на децата, които няма на кого да благодарят. Обръщаме се към 
Вас - хората, които вярват, че всяко дете има право да расте в семейство – щастливо, 
обичано, обгрижвано. Всеки от нас може да помогне за сбъдване на тази съкровенна мечта, 
за да виждаме повече детски усмивки. Вместо красив букет цветя, или луксозна кутия 
шоколадови бонбони за любимата жена и майка, дарете пакет пелени или сумата, която сте 
заделили за подарък, в подкрепа на деца без семейство. Дарените средства ще бъдат 
използвани за закупуването на бебешка козметика, адаптирано мляко, пелени и други 
консумативи, необходими в грижата за новороденото през първите месеци от неговия 
живот. Можете да подкрепите най-уязвимите деца, като донесете памперси в един от 
центровете на фондация „За Нашите Деца“,  или дарите избрана от вас сума онлайн чрез 
нашия сайт www.detebg.org, или по банков път - (банкова сметка). Можете да ни намерите 
на адрес: Център за Обществена Подкрепа „Света София" - гр. София, ул. „Гюешево“ №21, 
Център за настаняване от семеен тип "Детска къща" - гр. София, ул. „Охридско езеро“ №2, 
Център за Обществена подкрепа „За деца и родители“ - гр. Пловдив, бул. „Марица“ №21, 
Централен офис - гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 64, София Еърпорт Център, Логистичен 
център, сграда Б 2, етаж 2. Кампанията ще продължи до 11 март, включително. Набраните 
материални дарения и средства ще бъдат обявени на сайта и фейсбук страницата на 
фондацията на 12 март. 
 
МАРИЦА Доброволческата програма на EVN България получи специално отличие от 
годишните ... 
www.novini247.com | 27.02.2018  
350 сътрудници на ЕВН помогнаха на 2000 души. МАРИЦА   Доброволческата програма на 
EVN България получи специално отличие от годишните награди за отговорен бизнес 2017, 
които се връчват от жури към Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Компанията 
получи специалната награда Engage, която се връчва за участие и принос на сътрудниците 
към обществено значима корпоративна инициатива.   През 2017 г. този принос се реализира 
чрез третото издание на програмата за корпоративно доброволчество „EVN за България“. 
Чрез нея EVN съдейства за осъществяване на личните доброволчески акции на свои 
сътрудници в подкрепа на обществото и нуждаещи се хора. Подкрепата на компанията се 
изразява чрез осигуряване на технически ресурс, работно време и определен бюджет, които 
група сътрудници могат да ползват за избрана от тях кауза. Така само през 2017 г. над 350 
сътрудници осъществиха 44 доброволчески акции и стоплиха сърцата на повече от 2000 
души./Марица 
Източник: marica.bg 
 
Фондация „За Нашите Деца” с кампания за 8 март в подкрепа на деца лишени от майчина 
обич 
www.ngobg.info | 27.02.2018  
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Фондация „За Нашите Деца” стартира благотворителна кампания в  подкрепа на деца, 
лишени от майчина обич. Всеки ден в България поне две деца се разделят със своите 
родители, като 90% от тях са бебета под 1 годинка. За хиляди български деца, 8 март е един 
ден от годината без специално значение, защото те растат без любовта и топлината на 
семейство. Тази година фондация „За Нашите Деца" ще посвети деня, в който почитаме и 
благодарим на майките си, на децата, които няма на кого да благодарят. Обръщаме се към 
Вас - хората, които вярват, че всяко дете има право да расте в семейство – щастливо, 
обичано, обгрижвано. Всеки от нас може да помогне за сбъдване на тази съкровенна мечта, 
за да виждаме повече детски усмивки. Вместо красив букет цветя, или луксозна кутия 
шоколадови бонбони за любимата жена и майка, дарете пакет пелени или сумата, която сте 
заделили за подарък, в подкрепа на деца без семейство. Дарените средства ще бъдат 
използвани за закупуването на бебешка козметика, адаптирано мляко, пелени и други 
консумативи, необходими в грижата за новороденото през първите месеци от неговия 
живот. Можете да подкрепите най-уязвимите деца, като донесете памперси в един от 
центровете на фондация „За Нашите Деца“,  или дарите избрана от вас сума онлайн чрез 
нашия сайт www.detebg.org, или по банков път - (банкова сметка). Можете да ни намерите 
на адрес: Център за Обществена Подкрепа „Света София" - гр. София, ул. „Гюешево“ №21, 
Център за настаняване от семеен тип "Детска къща" - гр. София, ул. „Охридско езеро“ №2, 
Център за Обществена подкрепа „За деца и родители“ - гр. Пловдив, бул. „Марица“ №21, 
Централен офис - гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 64, София Еърпорт Център, Логистичен 
център, сграда Б 2, етаж 2. Кампанията ще продължи до 11 март, включително. Набраните 
материални дарения и средства ще бъдат обявени на сайта и фейсбук страницата на 
фондацията на 12 март. 
 
Ученици инициират благотворителен концерт „Отново заедно за Таня“ 
www.bnr.bg | 27.02.2018  
На 5 март (понеделник) 2018г. в залата на Синдикален дом, Стара Загора, от 18:00ч. ще се 
проведе благотворителен концерт с участието на популярни старозагорски певци, танцьори 
и със специалното участие на изпълнителите Секта, F.O. (Михаил Митев) и неговата съпруга- 
Peeva (Преслава Митева), The scary shadowzzz и музикални таланти от училищата-
организатори. Каузата Таня Дончева обединява усилията на възпитаници на пет училища от 
града, да помогнат в борбата й с тежкото заболяване. Училищните съвети на ГПЧЕ „Ромен 
Ролан“, СУ „Максим Горки, ППМГ „Гео Милев“, Търговската гимназия и Професионалната 
гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Любор Байер“ организират от седмици 
концерта. 24-годишната Таня е бивша ученичка на ППМГ „Гео Милев“, сега е студентка в 
УННС. Поколения випуски след нейното завършване, организират разнообразни 
благотворителни инициативи, с цел събиране на средства за лечението й. През учебната 
2016/2017година учениците на ППМГ „Гео Милев“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, СУ „Максим Горки“, 
ТГ „Княз Симеон Търновски", ПГСАГ "Л. Байер" се обединиха и осъществиха два концерта и 
редица благотворителни базари. Общата сума, която събраха тогава бе около 9000 лв. За 
подготовката за благотворителния концерт и изпълнителите, които ще застанат на сцената в 
подкрепа на Таня, водещите на младежко предаване "Пожар е ефира" Соня и Дария 
разговарят с организаторите на поредния концерт за каузата Радилина Илиева от ГПЧЕ 
"Ромен Ролан" и Виктория Тодорова, възпитаничка на СУ "Максим Горки": 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  Всеки който 
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желае да помогне, може да го направи на дарителска сметка в лева: ДСК ЕАД: Таня Дончева 
Дончева IBAN: BG69STSA93000023260127 BIC: STSABGSF 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
Още за участниците и каузата можете да проследите на фейсбук страницата на събието 
 
22 000 лева събра „Ротари клуб“ за костюми на танцьорите от ПТФС „Добруджа“ 
www.dobrichonline.com | 27.02.2018  
22 000 лева бяха събрани на благотворителния бал на „Ротари клуб“ за закупуване на нови 
костюми на изпълнителите от професионална танцова фолклорна студия „Добруджа“, 
съобщи за Добрич онлайн главният й художествен ръководител Стоян Господинов. Целта на 
проявата бе да се наберат средства за 20 коледарски елека, 32 пирински носии за новата 
постановка „Пиринска сюита“ на Димитър Манов и 50 северняшки носии за малката група. 
Те ще бъдат изработени от добричката фирма „Мир“ ЕООД.  Образците, по които ще бъдат 
направени костюмите, бяха представени на благотворителното събитие. Танцьорите 
изиграха и танците, за да видят присъстващите, че имат репертоар, а нямат носии. „Увериха 
се, че трябва да ги облечем с оригинални костюми от съответния етнографски регион“, 
сподели Стоян Господинов. Той посочи, че до юни с помощта на „Ротари клуб“ и приятели 
на студията необходимите общо 32 000 лева ще бъдат събрани. Стоян Господинов изказва 
огромна благодарност към „Ротари клуб“ и всички, които даряват за каузата на ПФТС 
„Добруджа“.    Коментирай Сподели 
 
Дичо и други звезди ще пеят в помощ на болно дете 
www.actualno.com | 28.02.2018  
За пореден път Дичо ще бъде един от посланиците на доброто и ще подкрепи малката Йоли 
на 10 март от 18, 30 часа, зала "Борис Гюдеров", гр. Перник, където ще изпълни едни от най-
големите си хитове и нови парчета от последния си албум, носещ емблематичното име Дух. 
Концертът ще е в подкрепа на Йоана Валериева. 
През ноември 2017 г. Йоана е приета в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" с висока 
температура, диагнозата която ѝ е поставена е “Конституционална апластична анемия. 
Хипопластична рефрактерна цитопения.Токсична енцефалопатия” Медикаментозно не се 
повлиява, което води до спешна трансплантация на костен мозък в чужбина. От 
чуждестранни клиники се очакват оферти. Сумите за лечение са непосилни за семейството 
ѝ. 
Покани за благотворителният концерт може да бъдат закупени до броени дни от офиса на 
радио Ултра -в Синдикален дом 5 етаж, фризьорски салон R&L style- до сладкарница 
"София", "Нон -стоп "на улица "Търговска", "Нон -стоп" на ул. "Климент Готвалд" 6, в бързи 
закуски "Диабло" на Канала кв. "Изток" и "Диабло” на ул. "Търговска", фризьорски салон 
"Деси" на Албените , City zone bar&dinner , както и от "Deep dish" кв. "Изток". Призоваваме 
всеки,който може да помогне - сметката е в Първа инвестиционна банка. 
IBAN: BG89FINV91501317131551 BIC: FINVBGSF 
 
Деца продават благотворително мартеници в парламента (Снимки) 
www.24chasa.bg | 28.02.2018 
Деца продават благотворително мартенички в парламента днес с цел набиране на средства 
за детския хирургичен блок в УМБАЛСМ Пирогов. Благотворителната кампания се провежда 
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за трета година по инициатива на няколко майки и бащи, заедно с техните деца. “Първата 
ни кампания започна на шега. Целта ни бе закупуване на хладилник за сдружение за деца с 
онкохематологични заболявания, тъй като такъв там липсваше. Направихме мартенички и 
на първата ни среща бяха дарени 2000 лв. Събрахме 8000 лв. общо. Господин Иван 
Митовски от ГЕРБ ни покани в Народното събрание и от ГЕРБ нашата сума бе удвоена”, 
обяснява Йовка Добрева от фондация “Заедно в доброто”. Мартеничките са изработени от 
шест семейства. Тази година те са направили около 2000 мартенички. До момента 
кампанията е събрала близо 17 хил. лв. Остава да се съберат още 7 хил. лв. 
 
 
Майдел изпрати благотворителни мартеници, изработени в социални центрове в Търново 
www.24chasa.bg | 28.02.2018  
Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел ще поздрави своите партньори и колеги по случай 
Баба Марта с ръчно направени благотворителни мартеници, като по този начин подпомага 
Социалните услуги към Община Велико Търново. Евродепутатът, който има Европейски 
информационен офис във Велико Търново, ще зарадва своите съмишленици с ръчно 
изработени мартеници в традиционен български дух от деца, младежи и възрастни хора от 
ателие „Аз мога" към Центъра за настаняване от семеен тип, Дома за стари хора „Св. Иван 
Рилски" в с. Балван, както и Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи в 
града. Подобна инициатива Ева Майдел организира и за коледните празници през 
изминалата година, когато разпрати картички, сътворени от децата към Дневен център за 
деца с увреждания „Дъга". „Радвам се, че за пореден път имам възможността да бъда част 
от благотворителни каузи, а също да подкрепя и насърча ръчния труд в изработването на 
символичната за празника мартеница. Сигурна съм, че изделията са направени от сърце, а аз 
и екипът ми имаме грижата да достигнат до сърцати хора и чрез тях да допринесем за 
доброто им настроение", споделя Ева Майдел. 
 
Над 300 лв. от мартеници събраха за онкоболни деца ученици от ОУ „Васил Левски“ на 
базар в Кюстендил 
www.viaranews.com | 28.02.2018  
Румяна Зарева: За първи път правим инициативата „Купи мартеничка – подари здраве на 
онкоболно дете“ 
Ученически базар с мартеници посрещна общинските съветници преди поредното 
заседание в Кюстендил. Мартениците са ръчно изработени от ученици от ОУ „Васил 
Левски“, които набират средства за онкоболни връстници. Инициативата е на ЮНЕСКО – 
„Купи мартеничка – подари здраве на онкоболно дете“, сподели Румяна Зарева, начален 
учител в учебното заведение. 
„С моите колеги и масово участие от страна на учениците се включихме към тази 
инициатива, която е благотворителна и се нарича „Мартеничка с кауза“ – „Купи мартеничка 
– подари здраве на онкоболно дете“. Около три седмици учениците правеха непрекъснато 
мартеници в часовете по интереси. Сумата, която преди базара в общинската 
администрация от импровизирани базари на площада в Кюстендил и в учебното заведение, 
е над 250 лв., а само за час от общинските съветници и служителите събрахме още над 300 
лева. Надявам се, че в деня на Баба Марта общината отново ще ни предостави безплатно 
място в центъра на града, за да успеем да съберем още средства. Инициативата правим за 
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първи път, но вече обмисляме участието си в подобни акции и занапред“, каза Румяна 
Зарева. 
Средствата ще бъдат преведени по сметка на ЮНЕСКО, откъдето ще бъдат разпределени на 
нуждаещи се деца. 
 
Световната верига болници MEDİCALPARK с офис в София 
www.mikamagazine.com | 01.03.2018 
Първият ин витро център в България New Life – Пловдив, който пренася ноу-хау от Израел в 
областта на асистираните репродуктивни технологии, ще дари две ин витро процедури с 
включени стимулации на двойки с репродуктивни проблеми. Съпричастността на клиниката 
и нейните партньори към двойките в България подтикна ин витро центъра да създаде 
кампанията „Пожелай си“. За четвърта поредна година тя ще направи възможна мечтата на 
още български семейства. Тази година от екипа на клиниката са взели решение „Пожелай 
си“ да съчетаят модерните технологии с позитивното послание на кампанията и затова целта 
е да се изпращат кратки видео клипове. Стартът е на 01 декември 2017г. и ще продължи до 
25 декември 2017г. До 21 януари 2018г. ще може да се гласува за изпратените клипове, а 
екипът на болницата ще обяви кои са щастливците на 22 януари 2018г. За да се кандидатства 
за участие в благотворителната кампания „Пожелай си“  е необходимо да се прочетат 
условията за кандидатстване в сайта на New Life. Ако двойките отговарят на тях, следващите 
стъпки са следните: Запишете и изпратете до 25 декември 2017г. на имейл: 
wish@newlifeclinic.bg кратко видео за вашата мечта: то трябва да е емоционално, позитивно 
и вдъхновяващо, максимум до 20 секунди. Всяка една двойка може да изпрати само по 
едно видео. Няма ограничение за това какво ще се покаже или разкаже в него.Към видео 
файла в имейла трябва да се добавят: три имена, възраст, град по местоживеене, телефон за 
контакт и актуален e-mail адрес. Всички изпратени видео клипове ще бъдат прегледани от 
модератор. След одобрение ще бъдат качени в страницата на „Пожелай си“ в официалният 
сайт на клиниката: www.newlifeclinic.bg и Фейсбук профилите на New Life. Най-
коментираното, харесвано и подкрепяно видео в официалният сайт на New Life ще получи 
първата безплатна ин витро процедура с включена стимулация. А най-позитивното и 
емоционално видео на един от участниците  ще бъде избрано от екипа на клиниката и 
компаниите, които подкрепят кампанията за втората безплатна ин витро процедура с 
включена стимулация. Всеки един от участниците  ще получи и линк със своето видео в 
официалния сайт на New LIfe, където близки и приятели ще могат да подкрепят и гласуват с 
коментар до 21 януари 2018 година. „В навечерието на светлите коледни празници, нека 
заедно да заредим с положителни емоции и настроение всички, които имат нужда от нас. 
Убедени сме, че заедно ще успеем да напълним интернет пространството с усмивки и 
любов в подкрепа на много хора, които имат съкровена мечта“, споделят от екипа на 
медицински център New Life-Пловдив. 
 
Младежи организират благотворителен бал за Никол 
www.dnesbg.com | 01.03.2018 
Младежи от Градския ученически парламент и клуб “Интеракт” във Велико Търново 
организират благотворителен бал за събиране на средства за лечение на 14-годишната 
Никол. Под мотото “Заедно за Никол” той ще се проведе на 15 март от 19,00 часа в хотел 
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“Премиер”, зала “Царевец”. Поканите за бала струват 20 лв. и могат да се закупят от Савина 
Иванова, председател на Градския ученически парламент. 
Никол Георгиева от няколко месеца започна своята най-голяма битка с коварната болест 
Сарком на Юинг. В момента девойката се намира в София за последната си химиотерапия. 
След това трябва да бъде оперирана във френската болница “Гюстав Руси”, а за операцията 
са необходими 350 000 евро. До сега чрез благотворителни кампании семейството е 
събрало 348 000 лв. и още 11 574 евро. Остават още 210 000 лв. 
Вариантите за Никол са два – или да продължи лечението си в България, или да замине за 
Франция. Ако въпросната сума не бъде събрана, операцията може да бъде извършена на 
разсрочено плащане, но цената поскъпва с 50 %. Според родителите тези два варианта не са 
приемливи, семейството иска най-доброто за детето си, а то е лечението да продължи във 
Франция. Затова роднините не спират да търсят помощ от институциите. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
Приходите от Рилски спортист - Левски Лукойл ще бъдат дарени за лечението на Самуил 
Владимиров 
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 01.03.2018  
Приходите от билетите за финала за Купата на България ще бъдат дарени за лечението на 
Самуил Владимиров. Д Приходите от билетите за финала за Купата на България ще бъдат 
дарени за лечението на Самуил Владимиров. Допълнително, на касата на ДКС „Васил 
Левски“ от БФБаскетбол ще разположат кутия за събиране на средства за 
животоспасяващата операция на младия баскетболист. 
Финалът на турнира за Купата на България по баскетбол между отборите на Рилски спортист 
и Левски Лукойл ще се играе на 3 март в ДКС “Васил Левски“ във Велико Търново. Началният 
час на двубоя е 17:30. Билетите вече са в продажба накасите на залата, в Културно-
информационния център в града, бензиностанции и мрежата на ticketpro.bg и са с цена 5 лв. 
Юношата на Левски и Шампион 2006 Самуил Владимиров се нуждае от неотложно лечение. 
18-годишният Сами е с тумор в мозъка, който трябва да бъде отстранен до две седмици. За 
изпълнението на животоспасяващата операция родителите на Сами се довериха на доцент 
Герганов от Международния неврологичен център в Хановер (INI Hanover). По думите му, 
отстраняването на тумора е възможно, в случай че интервенцията не се отлага. Ако 
операцията бъде извършена навреме, може да се очаква пълно възстановяване. 
За спешната и много сложна операция на Сами са необходими над 50 000 Евро, които 
семейството му не може да осигури в този кратък срок. 
Всеки който иска да подпомогне семейството на Самуил и да дари средства може да го 
направи, катовнесе средства в банкова сметка: BG65CECB97901004227500 - Боряна 
Владимирова или PayPal акаунт b.vladimirova@abv.bg Boryana Vladimirova. /БГНЕС 
 
Събраха над 6000 лв. за сираци от мартеници 
www.kmeta.bg | 01.03.2018  
Над 5000 ръчно изработени мартеници са продадени в рамките на благотворителната 
инициатива на фондация „Св. св. Константин и Елена“. В нея са се включили повече от 50 
фирми, организации и частни лица, а събраните средства надхвърлят 6000 лв. Те са за  деца, 
лишени от родителски грижи и със специални потребности. 
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Инициатиавата се провежда за осма поредна година. Тя бе активно подкрепена от 
варненския общински съветник Марица Гърдева, която лично е изработила и дарила повече 
от 6000 мартеници от 60 различни модела. С парите фондацията ще подпомогне 
реализацията на нови творчески ателиета и спортни празници за възпитаниците на 
институциите, които традиционно подкрепя. Днес тя спази традицията и ги зарадва с 
подаръци и вкусни изненади.  Мартенички получиха и възрастните хора, настанени в 
домовете „Гергана“ и „Св. Йоан Златоуст“.  
 
Европарламентът предлага как да се прекъсне финансирането на терористи 
www.dnevnik.bg | 02.03.2018  
За да спрат финансовите потоци на терористични организации, държавите от Европейския 
съюз трябва да следят съмнителни транзакции и благотворителни организации и активно да 
споделят разузнавателни данни, призоваха евродепутати. В четвъртък членовете на 
Европейския парламент гласуваха незаконодателна резолюция, в която се казва, че 
спирането на източници на финансиране като незаконна търговия със стоки, оръжия, 
петрол, наркотици, цигари или антики, е изключително важно в борбата срещу тероризма. 
Те посочват, че част от това финансиране се генерира в Европа, например, от международни 
организации с нестопанска цел, благотворителни организации, фондации и мрежи, които 
имат добри връзки в ЕС и осигуряват прикритие за злонамерени практики. 
Евродепутатите призоваха Съвета на ЕС, Комисията и Европейската служба за външна 
дейност да установят активен обмен на информация и координация между финансовите 
институции, службите за сигурност и разузнавателните агенции. Това трябва да се случи чрез 
антитерористична платформа за финансово разузнаване на ЕС, която да бъде управлявана 
от Европол и да включва база данни със съмнителни транзакции. Членовете на 
Европарламента искат също да се изготви списък на хора и дружества, действащи при 
непрозрачни режими със значителни съмнителни транзакции, както и да се засили 
следенето на съмнителни организации, които участват в незаконна търговия, контрабанда, 
фалшифициране и други видове измами. В резолюцията се посочва, че банките трябва да 
бъдат задължени да следят предплатените дебитни карти, за да се гарантира, че те могат да 
бъдат зареждани само чрез банкови преводи и банкови сметки, чийто титуляр може да 
бъде идентифициран. Освен това е необходимо да се наблюдават местата за поклонение и 
образование, институциите, благотворителните организации и културните центрове, когато 
има основателно подозрение за връзки с терористични групи. Според евродепутатите 
трябва да се прави оценка на това дали виртуални валути, криптовалути, технологии за 
блоквериги и финансови технологии помагат за финансирането на терористични 
организации и те да бъдат регулирани на ниво ЕС. Препоръките на Европарламента за 
прекъсване на източниците на финансиране за терористични организации бяха приети с 533 
гласа "за", срещу 24 "против" и 43 "въздържал се". 
 
Стопанска академия отново подкрепи благотворителен базар на мартеници, изработени в 
Дневен център за деца с увреждания 
www.regnews.net | 02.03.2018  
За поредна година академичната общност в Свищов подкрепи благотворителен базар на 
мартенички, организиран от Дневен център за деца с увреждания. Тази година 
инициативата бе под мотото „Народните занаяти – символ на трудолюбието и изразители на 
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естетически идеали на българите!”. Благотворителният базар, който гостува по покана на 
академичното ръководство, бе организиран във фоайето на Факултетски корпус. В 
продължение на три дни преподаватели, служители и студенти имаха възможност да 
избират за своите близки предложените бяло-червените символи на пролетта. Ръчно 
изработените от децата и екипа на Дневния център мартеници от вълна, дърво и други 
естествени материали, представиха богатото разнообразие на българския бит, култура и 
наследство. Мартениците от пъстрия базар нямаха фиксирана цена, а всеки посетител сам 
решаваше каква сума може да пусне в кутията за дарения. По информация от директора на 
Дневния център Теменужка Тодорова, със своето участие в мартенския базар академичната 
общност е подкрепила инициативата със 774,70 лв. Събраните средства от 
благотворителната кампания ще подпомогнат организирането на детски празник по повод 
10-годишнината от разкриването на социалната услуга, който ще се проведе през есента на 
2018 г. Директорът на Дневния център изказа благодарност от името на своя екип и на 
децата към ръководството на Стопанска академия, Студентски съвет, преподаватели, 
служители и студенти за оказаната подкрепа в поредната по рода си съвместна 
благотворителна инициатива. 
 
Млади художници дариха свои картини на ортопедично отделение в Силистра 
 
www.24chasa.bg | 02.03.2018  
С идването на Баба Марта млади художници от Силистра решиха да направят престоя на 
пациентите в ортопедично отделение по-цветен и по-весел. Ученици от Школата по 
изобразително изкуство към Обединения детски комплекс подариха свои рисунки. Не 
случайно младите художници са избрали ярки цветове за картините, които от днес ще бъдат 
ще бъдат изложени в отделението по „Ортопедия и Травматология“ на силистренската 
болница. Цветовете са тези, които се надяваме да накарат пациентите да се усмихнат, казаха 
авторите на рисунките. Това е отделение, в което винаги има много болка и смятам, че тези 
картини ще внесат лъч светлина и радост, и утеха за хората, които са пострадали по една или 
друга причина,коментира д-р Даниела Костадинова, директор на МБАЛ- Силистра. Едва ли 
обаче само рисунките са достатъчни, за да отговаря едно болнично отделение на 
определени стандарти и да предложи на пациентите адекватна медицинска помощ. Оказва 
се, че голям проблем е намирането на кадри. От десет години няма нови попълнения. Те 
завършват медицина в Румъния и България, но отиват в големите градове, заяви д-р Петър 
Дончев. Тази година в „Ортопедия“ ще бъде закупена нова операционна маса, със средства 
отпуснати от Министерство на здравеопазването. Но това отделение е от малкото в 
силистренската болница, които все още не са били реновирани. Политиката на болницата е 
първо да бъде осигурена апаратура, след това възнагражденията работещите, а битовите 
условия остават на трети план. Но се очаква скоро да бъде ремонтирано и това отделение, 
обеща д-р Костадинова. Картини преди няколко месеца младите таланти дариха и на детско 
отделение. А сега имат идея със своето творчество да подобрят визията и във всички 
останали отделения на болницата в Силистра. 
 
Дарение от 3000 книги обнови библиотеки в община Монтана 
www.dariknews.bg | 02.03.2018 | 
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Академично издателство „Проф. Марин Дринов” дари 3000 книги на Община Монтана. 
"Това е едно от най-големите дарения на литература, - заяви кметът Златко Живков - което 
имаме и благодарение на директора на издателството Димитър Радичков". Кметът и 
директорът на  Регионална библиотека „Гео Милев” Анелия Иванова обявиха днес къде ще 
бъдат разпределени книгите, предимно  научна и образователна литература. VІ-то Основно 
училище и читалището в квартал „Мала Кутловица" ще получат по 150 книги. Толкова ще 
бъдат предоставени и на читалищните библиотеки в трите села с училища – Габровница, 
Смоляновци и Д-р Йосифово. По 80 тома са осигурени за 11 селски библиотеки, избрани 
заради активната дейност. „Това дарение ще подпомогне мотивирането  на  учениците да 
четат повече и да бъдат по-грамотни - заяви Иванова. Това е инвестиция в тяхното развитие, 
не само на  децата, но и на техните учители, защото голяма част от книгите могат да бъдат 
използвани в процеса на преподаване.” 
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