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Новини за общността на БДФ 

 

 

Броят на дарителските кампании расте, има и фалшиви 

www.ngobg.info | 27.03.2017  

Скандалите във финансирането на лечението на болни хора стават все по-чести и вече 

излязоха извън полето на Фонда за деца. Последното доказателство за това е случаят на 

Ахмед. Защо се увеличават те, има ли фалшиви кампании, каква трябва да е съдбата на 

Фонда за деца, попитахме Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум 

(БДФ) През миналата година се повиши броя на кампаниите, но не всички минават през 

платформата на DMS. Когато случаите са спешни, родителите предпочитат да ползват други 

начини за събиране на средства – не чрез смс, а чрез кутии или банкови сметки. По наши 

данни, за миналата година сме имали около 20 извънредни кампании за деца, за които са 

събрани над 3.5 млн. лв. Това автоматично води след себе си и въпроса за легитмността им. 

Когато сме правили DMS-кампания, винаги сме искали да има дарителска сметка, защото тя 

е под условие, от нея не може да се тегли в брой, а да се плаща само по банков път и то след 

показване на разходо-оправдателни документи, свързани с лечението на един човек. Сред 

тях са разходи за път, медициснки процедури, изследвания лекарства. Един вид банката се 

явява страна гарант между дарителя и получателя на дарението, която проследява тези 

разходи. Но нашите наблюдения показват, че масово не се откриват дарителски сметки, а 

разплащателни. Най-простият начин, по който хората могат да ги отличат, е дали сметката е 

на името на детето Ако е, тя е защитена, защото за всяко плащане съдът дава разрешение, 

след като родителите представят нужните документи. Банката също контролира процеса. 

Всички онези кампании, които са на имена на родители, се правят, за да е по-лесно 

оперирането със средствата и да се прескочи съда, но в крайна сметка това има своите 

рискове, защото тези сметки няма как да се контролират. Не казвам, че родителите 

злоупотребяват, но е имало случаи, когато е липсвал отчет при използването на такива 

сметки. Другото нещо, до което води тази масовост на кампаниите, е стартирането на 

напълно фалшиви инициативи. Появяват се кампании с фалшива снимка на дете или болен 

възрастен човек. Когато видим такива, сезираме ГДБОП. Последната подобна, за която 

разбрахме, беше със снимка на дете на наш познат. Но в интернет вече може да се прави 

проверка кой е бил първоизточникът и да се види къде е била публикувана снимката за 

първи път. Истината е, че в България няма регулация за набиране на средства Ние 

сравнихме положението с други страни от Централна и Източна Европа – там има такава, в 

Полша и в Чехия това е Законът за публично набиране на средства. Там е заложено кой и как 

може да набира средства, както и на кого се отчита. Тук обаче кампаниите за физичекси 

лица не дължат отчет пред нито една институция, въпреки че в платформата на DMS ние 

имаме много строги правила. Дори, когато имаме промяна в обстоятелствата на някой човек 

и той се е излекувал, събрал е повече средства или е починал, той или близките му се 
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задължават да предарят средствата, които е събрал. Но средата е такава, че отвъд нашите 

правила, няма други. В Чехия и Полша физически лица дори нямат право да събират 

средства, кампаниите трябва да минат през пациентски или други организации, за да могат 

да се отчетат, както и да работят на ниво политики, така че да не се налагат подобни след 

време. У нас на няколко месеца се появява по една фалшива. Когато тя се разкрие и около 

нея се разшуми, това руши доверието във всички останали. Случаят с Ахмед е малко извън 

нашия поглед, но бих казала, че медиите също носят своята отговорност. Той е много 

фрапантен в това, че оголено показва недостатъците на системата. Често ни се случва 

родители, които нямат търпение, да отиват при медиите, преди да са изчакали решението 

на институциите дали могат или не могат да им помогнат, което не е правилно. Колкото до 

Фонда за деца, Министерство на здравеопазването (МЗ) го вижда като външно тяло, защото 

проблемите в него ги има при всеки министър В момента екипът в него е нов, не е обучен, 

правилникът е променен и то не за добро, конфронтацията между лекари и нелекари, 

между тях самите продължава. Затова смятам, че вместо да се прави опит да се създава 

системата отново, е по-добре да се направи истински анализ кои са основните заболявания, 

които се финансират. Тогава ще се види, че за повечето се издава формуляр S2 и се плащат 

от касата. На фонда е останало да финансира трансплантации и медицински изделия, ако и 

те се поемат от касата, ще има реален контрол и финансиране. Затова за мен решението е 

да няма фонд и всичко да мине към здравната каса.  

 

Пращаме SMS-и за ремонт на „Пирогов“ 

Инициативата "Малките герои" ще преобрази детските отделения на спешния институт 

www.skener.news | 30.03.2017  

Всеки, който иска да помогне за преобразяването на детските отделения в „Пиригов“, ще 

може да го направи като изпрати дарителски SMS. На 4 април ще бъде обявен специалният 

DMS номер, който ще позволи на повече хора да помогнат за каузата „Малките герои“. 

Организатор на кампанията е „Америка за България“, а зад инициативата вече застанаха 

ангажирали IKEA, UniCredit Bulbank, AstraZeneca, Академия Градът, Tribal Worldwide и LHSA + 

DP, Ню Йорк, Walltopia, HP. 

На 4 април ще стратира вторият етап на кампанията за набиране на средства за ремонт на 

спешния институт, тогава ще стане ясно и кой ще е патрон на „Малките герои на Пирогов”, 

съобщиха организаторите. На събитието, което ще се проведе в „Музейко“. В момента тече 

и конкурс на тема „Малките герои“, организиран съвместно с „Академия градът” и „Градът 

медия груп”. Идеята на кампанията е да продължи текущата реконструкция на детските 

клиники в спешната болница, която Министерство на здравеопазването финансира. 

Интериорното преобразяване ще стане чрез добавяне на един модерен, цветен и 

образователен компонент и ще се финансира чрез допълнителни средства, предоставени от 

„Америка за България” и партньорите в „Малки герои“. 

На събитието ще присъстват американският посланик Ерик Рубин, президентът на “Америка 

за България” Нанси Шилър, директорът на “Пирогов” проф. Асен Балтов, както и 

представители на компаниите, които подкрепят инициативата. 
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Припомняме, организацията на въпросния ремонт предизвика брожения в „Пирогов“, като 

дори се стигна до оставката на началника на Клиниката по детска травматология д-р Атанас 

Кацаров. 

 

Филм и изложба в подкрепа на борбата с насилието над жени 

www.iwoman.bg | 27.03.2017 

Премиерата на голям екран на американския документалния филм "Маската, с която 

живееш" на режисьорката Дженифър Сийбъл Нюсъм ще се състои на 31 март от 19 ч. в 

обновения кино салон на "Люмиер Лидл“. Преди прожекцията от 18,30 ч. зрителите ще имат 

възможност да разгледат въздействащите постери на 13 български автора, поканени да 

нарисуват "истинското лице на насилието“, без да използват жените-жертви като манекени. 

Двете премиери закриват инициативите по повод петото издание на кампанията "Извърви 

километър в нейните обувки“, в която мъже обуват дамски обувки на висок ток, за да 

привлекат общественото внимание върху сексизма и проблема с насилието над жени. 

Филмът "Маската, с която живееш" е вълнуваща история, която ни отвежда до дъното на 

един глобален социален проблем - насилието над жени и деца. Той прави своя дебют през 

2015 г. на престижния международен филмов фестивал "Сънданс" и проследява живота на 

момчета и млади мъже, опитващи се да балансират между клишираните обществени 

представи за мъжественост и това да останат верни на себе си. Притиснати от обществото, 

медиите и средата, момчетата са принудени ежедневно да слагат маската на арогантността 

и непукизма, за да отговорят на изкривеното разбиране за "истинските мъже", които не 

споделят своите чувства. 

Филмът представя интервюта с редица експерти в областта на психологията, социологията, 

образованието и спорта и ни среща с разтърсващи лични истории, в опит да разбие 

стереотипите за мъжествеността и да намери решение на проблема с отражението им върху 

съзряването на подрастващите, изтъквайки решаващата роля на мъжкия модел на 

поведение в лицето на родители и/или ментори. 

В деня на прожекцията зрителите ще имат възможност да присъстват и на софийската 

премиера на благотворителната изложба "Истинското лице на насилието". Изложбата се 

състои от 19 визуални интерпретации на 13 български илюстратори и творци по темата. 

Всичките те са участници в конкурса на Български фонд за жените, част от кампанията 

"#Всеки4ти", чиято цел е да измести фокуса на общественото внимание от жертвите на 

насилие към насилниците. В България има над милион жени, преживели домашно насилие. 

Жертвите изпитват вина и срам, рядко търсят помощ и им е трудно да признаят какво 

преживяват пред себе си и околните, защото най-често биват обвинявани, че са си го 

търсели или са си го заслужили. В кампаниите срещу насилието обикновено виждаме 

плакати с насинени женски лица, а там трябва да стои виновникът, който наранява и 

причинява зло, според посланието на кампанията. Места за безплатната прожекция на 

"Маската, с която живееш" и за представянето на изложбата "Истинското лице на 

насилието“ могат да бъдат запазени през Eventbrite, а повече информация можете да 

намерите на страницата на събитието във Facebook. Премиерите са благотворителни и 

организаторите окуражават зрителите да направят дори и малко дарение в подкрепа на 
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програмите на Български фонд за жените за борба с насилието, основано на пола, и 

домашното насилие. Повече за конкретната работа на Фонда на bgfundforwomen.org. 

 

Мтел, SAP, Siemens, VIVACOM и VMware отличени за отговорен бизнес у нас 

ComputerWorld | Констанца КАДЪНКОВА | 25.03.2017  

Българският форум на бизнес лидерите връчи своите Годишни награди за отговорен бизнес 

за 2016 г. 

Мтел, SAP България, Siemens, VIVACOM и VMware са сред наградените в конкурса 

"Годишните награди за отговорен бизнес 2016" на Българския форум на бизнес лидерите 

(БФБЛ). Победителите бяха отличени на официална церемония на 14 март в София. В 14-ото 

издание на конкурс за корпоративна социална отговорност участваха 84 проекта, 

осъществени от 57 компании. Целта на инициативата е да отличи и популяризира 

забележителния принос на отговорния бизнес към обществото чрез подкрепа за области 

като образование, екология, развитие на служителите и много други, както и да насърчи 

останалите фирми да разгърнат активна социална политика. 

Проф. Огнян Герджиков, министър-председател на България, връчи наградите на 

победителите в категория "Инвеститор в обществото". Големият победител в категорията 

"Инвеститор в обществото", привлякла рекордния брой от 30 номинации, стана Мтел с 

"Приеми бъдещето". По дългогодишната инициатива на компанията в подкрепа на 

развитието на приемната грижа в България като алтернатива на отглеждането на деца в 

институции телекомът работи съвместно с Националната асоциация по приемна грижа. През 

2016 г. програмата подкрепи 595 приемни родители, над 380 приемни деца и над 200 

професионалисти - социални работници, лекари, учители, журналисти, общини, активни 

граждани. На второ място журито класира SAP България с програмата "Знания за успех", 

насочена към развитието на младежи с ограничен достъп до финансов и образователен 

ресурс. В рамките на инициативата служители на компанията са положили над 11 000 часа 

доброволчески труд. 

За първи път в 14-годишната история на конкурса в категорията "Инвеститор в знанието" 

бяха отличени не три, а четири компании. Отличията в тази категория раздаде проф. 

Николай Денков, министър на образованието и науката. Две от общо 17 номинации 

получиха равен брой точки и така си поделиха второто място. На трето място журито 

класира Siemens с националната стажантска инициатива "Оставаме в България 2016", 

изпълнена в партньорство със Съвета на жените в бизнеса в България. Проектът подпомага 

задържането на младите хора в България чрез предоставянето на възможности за стаж във 

водещи компании. Siemens България e сред членове на Съвета, които застанаха зад проекта. 

Всички финалисти в категорията "Инвеститор в околната среда" получават и шанса да 

участват в авторитетните Европейски бизнес награди за околна среда на ЕК, на които БФБЛ е 

координатор за България. Победителите получиха наградите в категория "Инвеститор в 

околната среда" от Ренета Колева, заместник-министър на околната среда и водите. Първо 

място спечели Мтел с проекта "Мтел Еко Грант 2016". Програмата "Мтел еко грант" се 

организира съвместно с Фондация "Bcause" и ежегодно финансира безвъзмездно малки, но 

стойностни проекти в областта на екологията, за които осигуряването на финансиране е по-
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трудно. Чрез нея през 2016 г. компанията отпусна финансиране на пет проекта за опазване 

на околната среда, в които участваха и бяха обучени над 750 деца и младежи. Мтел еко 

грант е част от програмата на телекома за социална отговорност "Природа с бъдеще". 

Първенец в категорията "Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд", в която 

отличията връчи Гълъб Донев, министър на труда и социалната политика, е VIVACOM с 

проекта си "VIVACOM Техническа академия". Инициативата дава възможност на млади 

инженери да затвърдят теоретичните си знания с практически ориентирани курсове, които 

не са включени в редовния план на обучение. В рамките на една учебна година ключови 

служители на VIVACOM работят с тях и предават практическия си опит чрез презентации и 

казуси. Студентите придобиват и ценна подготовка за комуникации и поведение в реална 

бизнес среда. Трети е Мтел с платформата за ангажираност на служителите чрез използване 

на игрови елементи "Аз водя", разработена съвместно с фирма 11235 Ltd. Тя съчетава 

интерактивен дизайн, психология и анализ на данни, за да подобри съвместната работа 

между служителите, да улесни процеса по даване и получаване на обратна връзка, както и 

да даде възможност на служителите да допринасят за развитието на компанията и извън 

ежедневните си дейности. 

VMware е носител на специалната награда "Engage" за цялостна ангажираност на 

служителите в проект за корпоративна социална отговорност, определена от 

Международния форум на бизнес лидерите със съдействието на Британското посолство. Н. 

Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в България връчи приза. По повод на 

наградата, Диана Стефанова, управляващ директор на VMware България, коментира: 

"Международното признание е за целия ни екип, за хилядите часове доброволчески труд, 

вложени в развитието и подпомагането на обществено значими каузи в страната, за 

амбицията да променяш средата, в която живееш, подкрепена от компанията чрез 

програмите на Фондацията на VMware. Наградата ... идва в много специален за нас момент, 

тъй като честваме 10 г. VMware в България през 2017 г.". Сред проектите на VMware 

България, които са допринесли за това високо признание, са VMware Foundation и VMware IT 

Academy. 

 

Мтел започва да набира проекти по програмата "Мтел еко грант"  

За поредна година компанията ще разпредели 25 000 лв. в помощ на екологията и био-

разнообразието 

в. Стандарт | 28.03.2017 Мтел започва да набира проекти по ежегодната програма "Мтел 

еко грант", която финансира идеи, насърчаващи опазването на околната среда и 

биоразнообразието в България. Малки, но стойностни проекта в областта на екологията, ще 

си разпределят общо 25 000 лв., предоставени от телекома. Всеки един от тях може да 

получи до 8000 лв. финансиране, като крайният срок за изпращане на кандидатурите е 20 

април. 

За участие в "Мтел еко грант" могат да кандидатсват еко клубове и ученически обединения, 

неправителствени организации, читалища и училищни настоятелства. За поредна година 

приоритет ще бъдат проектите за опазването на околната среда и биоразнообразието, в 
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които участват деца и младежи. През настоящето издание на програмата се въвежда и нов 

задължителен елемент 

- всеки един от кандидатите трябва да включва новите комуникационни технологии за 

търсене, използване или обмен на съдържание в съответните тематични области. Това може 

да става чрез ползване и създаване на мобилни приложения, информационни източници, 

сайтове и др. 

"Мтел еко грант" се осъществява в партньорство с фондация BCause 

(доскоро фондация "Помощ за благотворителността в България" -ФПББ), като селекцията ще 

бъде на три етапа. При първият, кандидатурите се разглеждат от програмния екип на 

фондация BCause дали спазват основните изисквания на конкурса. Вторият етап включва 

подробна оценка и класиране на програмите от екипа на фондацията, на база спрямо колко 

те допринасят за програмата и околната среда. 

В рамките на третия етап специално подбрано жури ще разглежда проектите и ще взима 

окончателното решение кои от тях ще получат финансиране. Оценяването е на база до 

колко те ще допринесат за популяризиране на опазването на околната среда сред младото 

поколение, ефективност на използваните средства и капацитет за изпълнението им. 

Тази година журито на "Мтел еко грант" е в състав: алпинистът Боян Петров, Иван Миха-лев - 

търговски директор в "Медийна Група България" и дългогодишен журналист, Жюстин Томс - 

преподавател, писател и общественик, Сергей Петров - предприемач и съосновател на 

BeeSmart, Нели Колева - директор "Публични партньорства" в "Заедно в час", Елена Ганчева 

- ръководител на дарителската програма на WWF България и Илияна Захариева - директор 

"Корпоративни комуникации" в Мтел. 

 

Нови 13 проекта получиха финансиране по VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ 

в. Стандарт | 31.03.2017  

Обичате ли джаз под вездите? Младежите от сдружение "Деветашко плато" със сигурност 

обичат музикалните вечери край пещерата Гарваница. Намира се между селата Кърпачево и 

Горско Сливово и е част от Деветашкото плато. За трета година активистите успяват да 

съчетаят музиката и любовта си към уникалната природа на платото в едно. А тази година 

успяха да убедят и журито от VIVACOM Регионален грант в силата на музиката за добро. 

"Джаз под звездите на Деветашкото плато" е един от 13-те проекта, спечелили целево 

финансиране по програмата: VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ. 

Основните мотиви, с които VIVACOM стартира грантовата си програма, са подпомагане и 

развитие на общностите в малки и отдалечени от големите центрове населени места. 

Програмата започва да набира проекти за финансиране в края на 2015 г., а през 2016 г. се 

проведе и второто й издание, като избраните инициативи ще бъдат реализирани през 

настоящата година. Печелившите се определят от жури, съставено от публични и утвърдени 

сред обществото личности: журналистът Ива Дойчинова, белетристът Захари Карабашлиев, 

Иван Кънчев от сдружение "Българска история"; Любен Панов - член на Настоятелството на 

Български център за нестопанско право и Веселка Вуткова - директор Корпоративни 

комуникации във VIVACOM. 
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Общата инвестиция на VIVACOM Регионален грант досега е 112 000 лв., от които 50 000 през 

2015 г. и 62 000 във втората кампания. 

Методологията на програмата е разработена от Български център за нестопанско право, 

който е партньор на инициативата. Любопитното в тази програма е, че няма ограничения за 

сферите, в които се разработват проектите. Те могат да бъдат както в областта на 

екологията, така и образователни или чисто социални. Това дава свобода на кандидатите да 

реализират проект, който е важен на локално ниво. 

Предложенията през тази година например са разработени в седем различни сфери: 

образование, обществена среда и местна общност, социална сфера, спорт, култура и 

изкуство, здраве и екология. Това, което ги обединява, обаче, е стимулирането на местните 

общности да участват в развитието на района, в който живеят. Основните критерии, по които 

журито избира победителите в конкурса за безвъзмездно финансиране, са три: 

общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за 

конкретна общност от хора; въвличане на местната общност и новаторство. 

През тази година за VIVACOM Регионален грант кандидатстваха 279 проекта на 

неправителствени организации, училища и читалища от 29 области в страната. От села бяха 

подадени 45 проекта, а от градове - 234. Над 190 от предложенията са подготвени от 

граждански организации, 34 са дошли от училища, а 44 от читалища. С най-много проекти са 

участвали организации от регионите на София, Пловдив, Русе, Хасково, Велико Търново и 

Варна. 

Проектите, спечелили грант за тази година, са "Диви и Щастливи" на Българска фондация 

"Биоразнообразие"; Детско морско училище на Морски клуб "Приятели на морето"; 

"Мобилна книжарница" на сдружение "Интегра"; XXIV Международен детски великденски 

фестивал - Босилеград 2017 на Гражданско сдружение "Група на либерални, амбициозни и 

солидарни"; Джазфест на Деветашкото плато на сдружение "Деветашко плато"; Обучения на 

ученици за създаване на доброволчески клубове на фондация "Герои на времето"; "Село 

назаем" на Народно читалище "Съзнание-1927 г."; "Добър ден, Свежен" на Народно 

читалище "Груд Георгиев - 1868 г."; "Заедно за Табачка" на Спортно туристическо и 

природозащитно дружество "Академик"; "Дунав - Синьото училище" на Туристическо 

дружество "Приста"; "Хляб на тъмно - месим, за да се смесим" на сдружение 

"Международен съвет на самодейните средища"; "Хипотерапия за деца с увреждания" на 

сдружение "Закрила" и "КИНОlove - на лов за късо кино!" на фондация "Не мигайте пред 

българското кино!". 

 

Надя Шабани - директор на Български център за нестопанско право: Програмите, които 

подкрепят малките населени места, са рядкост  

в. Стандарт | 31.03.2017  

- Кое е най-ценното във VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ? 

- Най-ценно е, че програмата дава възможност на различни организации да се включват със 

своите идеи за граждански инициативи - как да променят мястото, в което работят и живеят. 

Важно е, че програмата не поставя предварително зададени теми за финансиране, а дава 
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възможност на хората сами да посочат кое е важно за тях, а това насърчава многообразието 

на идеи и новаторския заряд. 

- Има ли нещо по-специално в тази програма, което ви кара да се гордеете лично? 

- Да, това е една от най-успешните ни програми с компании, които реализираме - за две 

години са подкрепени общо 24 проекта, а бяха подадени повече от 500 предложения. Това 

показва колко успешна е идеята на програмата, и че отговаря на реална нужда за подкрепа 

на граждански инициативи, и то предимно в по-малки населени места. Изборът тази година 

беше много, много труден. Идеите бяха страхотни, уникални и неповтарящи се. Спечелилите 

се откроиха със силната връзка на идеята, която искат да реализират местните общности и 

значението на тази инициатива за тях. 

- Рядкост ли са грантовите програми за България? 

- Изключително рядко и малко са програмите, които подкрепят по-малки инициативи на 

граждански организации, особено в по-малките населени места. Обикновено публично 

финансиране няма за подобни идеи, освен в няколко общини. Предимно такива програми 

са на компании и други финансиращи организации, но и това е крайно недостатъчно. 

- Какви са вашите впечатления от други подобни програми в чужбина? Има ли от какво да се 

поучи българският бизнес? 

- По принцип, в западните общества партньорството на бизнеса с гражданските организации 

- да "правят" неща заедно - е част от културата на тези общества, и на практика има много 

подобни програми. Дарителството и отговорността заедно да променяш обществото, в 

което живееш, е част от концепцията да си активен гражданин и професионалист. Затова бих 

си пожелала от името на гражданските организации да има повече подобни програми в 

България, които да подкрепят автентична гражданска енергия. 

Общи новини 

 

15 000 лв. дари Домусчиев на “Великден за всеки”  

www.paper.standartnews.com | 25.03.2017  

15 000 лв. дари Домусчиев на “Великден за всеки”  

15 хил.лв. дари председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 

България (КРИБ) Кирил Домусчиев в националната кампания "Великден за всеки". Тя е под 

патронажа на омбудсмана на Република България Мая Манолова. Домусчиев подкрепи 

инициативата с дарение и миналата година. За втора поредна година КРИБ призова 

членовете си да се включат в кампанията. Компаниите членове на КРИБ участваха в първото 

издание на "Великден за всеки" с парични средства и хранителни продукти в размер на 

близо 100 хил. лв. "Обръщаме се към нашите членове да се включат отново в кампанията, 

защото дарителството е сред националните български добродетели и в традициите на 

големия български бизнес, който е представен в много голяма степен от КРИБ", каза Евгений 

Иванов, изпълнителен директор на конфедерацията.  

 

Болницата с модерно и уютно детско отделение с помощта на "Фамилия Канев" 

в. Утро, Русе | Димитър ДРАГАНОВ | 25.03.2017  
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Ремонтът на новото педиатрично отделение на целия седми етаж в Хирургическия блок в 

Университетската болница приключи. За него са изразходвани около 500 000 лева, дарени 

от благотворителна фондация на семейството на милиардера Игнат Канев "Фамилия Канев". 

Благодарение на солидната сума и на инициативността на болничното ръководство 

отделението е цветно, уютно и контрастира рязко с мизерното старо Детско. В него са 

обособени 19 стаи с общо 45 легла, три стаи за интензивно болни малчугани и занималня. 

Едното крило е за най-малките пациенти, другото е за по-големи деца и тийнейджъри. 

В понеделник новото Детско отделение ще бъде показано пред журналисти от 

изпълнителния директор на Университетската болница д-р Иван Стоянов и началника на 

педиатрията д-р Ева Цонкова. 

 

Софтуерната компания направи дарение на Техническия университет в Пловдив 

www.podtepeto.com | 25.03.2017  

Софтуерната компания направи дарение на Техническия университет в Пловдив 

Техническия университет в Пловдив получи безплатен лиценз за платформата 

EnterpriseOne® Софтуерната компания ERP.BG направи дарение на Техническия университет 

в Пловдив – безплатен лиценз за платформата EnterpriseOne®. ERP.BG развива разнообразни 

дейности в подкрепа на благотворителни каузи. Сред тях основен фокус заема 

дългосрочната политика за партньорство с българските университети и развитие на 

образованието по информационни технологии. Компанията има мащабна стратегия за 

сътрудничество с образователните институции и научните организации в България, която 

стартира още през 2007г. Целта й е да гарантира обучение с конкурентна подготовка на 

световно ниво, в действие. Екипът на компанията е убеден във важността на обучението в 

сферата на ERP (Enterprise Resource Planning) у нас. Предвид нарастващото значение на този 

клас решения за бизнеса, познанието за тях вече се превръща в ключов елемент от 

програмата на редица специалности в сферата на информационните технологии, бизнес 

управлението, маркетинга, финансите и икономиката. На специално събитие в Пловдив ще 

бъде представен и иновативния партньорски модел NetProject, който е подходящ за 

стартъпи и дава възможност за развитие в три направления – за внедрители и дилъри на 

системите за управление на бизнеса на ERP.BG, както и за външни разработчици на 

приложения за българската платформа EnterpriseOne®. 

 

Младежи помагат на възрастни хора да посрещнат Великден 

www.bnr.bg | 27.03.2017  

Великденска благотворителна акция се организира в Берковица. За трета година сдружение 

с нестопанска цел „Заедно за Берковица” ще зарадва жители на общината по повод 

светлите празнични дни. Младежите започнаха събирането на средства и храни в помощ на 

възрастни самотни хора в нашия регион. Храните, които се събират, са пакетирани - боб, 

леща, ориз, олио, захар, сол, макарони, фиде, обикновени бисквити. С дарените парични 

средства ще бъдат закупени същите продукти, месо, плодове. Членовете на „Заедно за 

Берковица” вече започнаха срещи с кметовете и кметските наместници на селата от 

общината, за да получат информация за най-нуждаещите се. По предварителни наблюдения 



  

 

 БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ   
12

 
С подкрепата на фондация „Америка за България”   

София 1 124   
Ул.   „ Леонардо да Винчи ”  4 Б, ет. 2   

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

и след две проведени подобни кампании, се подготвят към 60 пакета за възрастните хора. 

За желаещите да направят дарение под една или друга форма са посочени следните 

контакти: Димитър Манов - 0889235060, гр. Берковица; Банкова сметка - 

BG13CECB979010E1318600 - Банка ЦКБ, на името на Димитър Веселинов Манов. Дарения ще 

се събират до края на март, за да се направи организация по окомплектоване на пакетите и 

тяхното раздаване на 8 април. Събраните храни и средства ще бъдат отчетени подробно на 

страницата на сдружението. 

 

За осми пореден път REFAN е генерален спонсор на Националния мемориален крос 

www.frognews.bg | 27.03.2017  

С генералното спонсорство на REFAN в Пловдив за осми път стотици участници - от 

малчугани в детската градина до пенсионери, учстваха в традиционния Национален 

мемориален крос „Стефан Попов”. Бягащите бяха разпределени в 22 възрастови групи, но 

всички тичаха с еднакъв хъс. Два набора на Локо-Пловдив също уважиха събитието, 

организирано от щедрия дарител на школата им – REFAN. Всички класирали се от първо до 

шесто място получиха подаръци от пловдивския козметичен бранд. Мемориалният крос е в 

памет на основателя на REFAN Стефан Попов. Той създава фирмата с амбицията да покори 

света с магията на българските аромати. Тази негова мечта днес е реалност. Неустоимите 

ухания на продуктите с марка REFAN постепенно се превръщат в български посланици на 

красотата, добре познати на пет континента. Краткият житейския път на Стефан Попов е 

белязан с трудолюбие, безкрайна любознателност, съпричастност към човешкото страдание 

и благотворителност. За неговото душевно благороството и хуманни жестове може да се 

каже много, но най-важното е че те са се превърнали в семейна традиция благодарение на 

ентусиазма на г-н Ангел Попов, неговият син, известен с десетки дарителски инициативи. 

Той твърде млад приема предизвикателството да менажира и развива елитната козметична 

компания и едновременно с това се посвещава на благотворителни каузи, воден от 

убеждението, че те осмислят живота и му придават достойнство. Попов-младши е наследил 

от баща си и пристрастието към подкрепата на спортни инициативи, които са най-прекият 

път за укрепване на физическото здраве. 

 

Ден на отворените врати в Ортопедичната работилница в Стара Загора 

www.novinata.bg | 28.03.2017  

Ден на отворените врати организира на 31 март 2017 единствената в България българо-

швейцарска Ортопедична работилница в Стара Загора, която изработва коригиращи 

ортопедични средства за деца с церебрална парализа и други ортопедични проблеми. 

Открият ден започва в 11 часа на 31 март. За откриването му са поканени посланикът на 

Швейцария Денис Кнобел, областният управител на Стара Загора проф. Веска Шошева, 

кметът на града Живко Тодоров, дарители и др. Със събитието се отбелязва завършването 

на тригодишния българо-швейцарски проект „Създаване на българо-швейцарска 

ортопедична работилница“, финансиран от Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. 
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Събитието е от интерес за лекари, рехабилитатори, студенти по медицина, общински 

експерти по здравеопазване, социални работници, граждани, медии. 

Гостите на Деня ще могат да разгледат Работилницата и новооткрития Обучителен център, 

както и да разговорят с швейцарския лекар д-р Бруно Франие и българския му колега д-р 

Йовко Гюров, с швейцарските техници и българските техници, обучени по проекта. 

Междувременно д-р Франие ще извършва редовни ортопедични прегледи, които започна 

преди десет години за деца от цялата страна. При посещенията си в България на всеки два 

месеца с него идват и ортопедични техници, за да изработват коригиращи ортопедични 

средства. 

В рамките на проекта бяха обучени четирима български специалисти, които вече сами могат 

да правят ортопедични средства за нуждаещите се деца. Прегледани са 800 деца, 

изработени са 100 помощни ортопедични средства – шини, ортези, протези. С предимство 

се използва швейцарски подход – „ортезно“ лечение, чрез което се избягват операции. 

Методът не е популярен в България, а е изключително важен за щадящо лечение на деца с 

детска церебрална парализа и други сериозни ортопедични проблеми. 

Работилницата е резултат от съвместните усилия на Фондация „Обществен дарителски фонд 

– Стара Загора” и швейцарския им партньор Фондация Суисклиникал, която е създадена 

през 2007 година по инициатива на известната българска тенисистка Мануела Малеева и д-р 

Бруно Франие. От 2013 година Работилницата се помещава в нова сграда благодарение на 

много дарители от Швейцария и България. 

В момента изработването на коригиращи средства не се покрива от Здравната каса и затова 

и в бъдеще Работилницата ще продължи да разчита на дарения и проекти. 

 

Как да се прилага ДДС за дарени храни? 

www.economynews.bg | 28.03.2017  

Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), сред които 

е и начинът за деклариране и отчитане на ДДС за безвъзмездно предоставяне на 

хранителни стоки е публикуван в Държавен вестник, съобщиха от Министерството на 

финансите. И въпреки, че с промените в закона в края на миналата година, процедурата 

трябваше да почне да действа от 1 януари 2017 г., тя се забави, тъй като не бяха приети 

подзаконовите актове. След близо тримесечно забавяне Правилникът вече е готов. С 

промените в закона, предложени от депутатите Петър Славов и Мартин Димитров и с 

активната подкрепа на омбудтсманът Мая Манолов, търговци и производители вече имат 

право да даряват храни до 30 дни преди изтичането на срока им на годност и които са 

освободени от ДДС. За да няма злоупотреби, условието е стойността на даренията на година 

да е в такъв размер, че да не се надхвърля 0.5% от общия годишен оборот на данъчно 

задълженото лице, което ги дарява. Главната цел на законодателните промени бе да бъдат 

мотивирани големите хранителни вериги да даряват храна, вместо да я изхвърлят. Готови са 

и други нормативни изисквания според закона. Агенцията по храните е съставила списъкът с 

храните, които могат да бъдат дарявани и сроковете на годност, в които това може да се 

случи. Министерството на труда и социалната политика пък разработи списък на лицата, 

които могат да даряват храни. След като е публикуван и Правилникът за прилагане на 
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Закона за ДДС, вече няма пречки да стартира и самата процедура за даряване на храни от 

производители и търговци. От съобщението на Министерството на финансите става ясно, че 

с Правилника за прилагане на Закона за ДДС се урежда още редът за подаване от 

наследниците на декларация и отчетни регистри при дерегистрация поради смърт на 

физическо лице или физическо лице - едноличен търговец. В подзаконовия акт са обяснени 

и разпоредбите за приспадане на данъчен кредит, пропорционално на степента на 

използване на стоки (в т.ч. недвижим имот) за извършване на независима икономическа 

дейност, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС. 

 

Деца в Перник ще изработват изделия от глина за благотворителност 

www.bta.bg | 28.03.2017  

Деца в Перник ще изработват изделия от глина за благотворителност Перник, 28 февруари / 

Елка Робева, БТА / Ден на глината се организира днес в Районния младежки дом в 

пернишкия квартал "Мошино", съобщиха от институцията. Ще бъде обособена творческа 

работилница, в която млади приложници - ученици от основните училища в най-голямото 

пернишко кметство "Изток" и деца от Центъра за настаняване от семеен тип ще изработват 

изделия на грънчарско колело, ще оцветяват керамични яйца и чаши. Те ще работят под 

ръководството на майстора-грънчар Светослав Желязков, художника Сашо Евтимов и 

приложника Емануил Врангов. Изделията, направени от децата, ще бъдат изложени на 

благотворителен базар на 6 април, организиран от Девето основно училище "Темелко 

Ненков". Събраните средства от продажбите ще бъдат дарени за лечението на 11- годишния 

Антоан Александров, ученик в Х ОУ "Алеко Константинов". /МХ/ 

 

Нова голяма фабрика вдигат край Пловдив 

www.plovdivmedia.com | 29.03.2017  

„Хюманита” започва да строи фабрика за сортиране и рециклиране на текстил близо до 

Пловдив. Фирмата нашумя покрай благотворителните си акции с БЧК. На тях пловдивчани 

даряват свои стари дрехи. 

Събират ги в контейнери, които вече лесно се разпознават благодарение на отличителния 

им дизайн. Сега компанията затваря цикъла и пристъпва към рециклиране на дрехите. 

Това ще става в новия цех, който ще бъде построен в Индустриална зона Марица, близо до 

заводите на Либхер и Сокотаб. Първите контейнери за разделно събиране и дарение на 

текстилни изделия вече са разположени в града. Акцията стартира още през март. 

„Разделното събиране на текстила, преди да се е увредил, е първата стъпка в целия процес 

и е изключително важна, твърди Антон Гичев от „Хюманита”. 

Не повече от 30 % от старите дрехи, които се събират в контейнерите, стават за носене. Те се 

сортират по различни показатели - материя, степен на износване - и влизат във веригите за 

продажба на едро към страните от Третия свят. Друга част от този текстил обаче се 

рециклира - това е разделянето му на нишки и производството на нови материи или 

продукти. 

От памучните материи например се произвеждат почистващи кърпи. Използват се в 

различни индустрии - от авиацията до печатници, автосалони и много други. 
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В момента имаме такова производство в базата ни в с. Катуница, уточни Гичев. 

Така страната ни влиза в бизнесът с рециклирането - развит предимно в Китай и Индия, но и 

много други европейски страни - с мрежата от контейнери за разделно събиране на текстил 

и първия си център за сортиране и рециклиране до Пловдив. Той ще е най-големият на 

Балканите и в Източна Европа. 

По предварителни изчисления размерът на инвестицията е 5 млн. лева. Бъдещото 

производство е с капацитет до 1000 тона на месец. В основата на новия бизнес модел е 

германецът Райнер Зигмунд, който от дълго време се занимава с т. нар. textilerecycling - 

оползотворяване на употребявани текстилни продукти. 

 

"Футбол с кауза" събра над 9 000 лв. за Вики (видео + снимки) 

www.sportal.bg | 28.03.2017  

Благотворителният турнир "Футбол с кауза - Заедно за Вики" събра 9 100 лв. за малката 

Виктория. Двегодишното момиченце има поставена диагноза "Морбус Хиршпрунг", 

свързана с проблеми на част от дебелото и правото черво. Ето какво написаха 

организаторите на благотворителната инициатива във "Фейсбук": "Скъпи приятели, Завърши 

и шестият благотворителен турнир под наслова "Футбол с кауза"! За пореден път доказахме, 

че заедно можем много - за малката Вики всички Вие събрахте сумата от точно 9 100 лв! 

Тези средства ще помогнат да се покрият специфичните за 2-годишното момиченце нужди 

за месеци напред. Ние от екипа на "Футбол с кауза" искаме да отбележим и нещо много 

важно - за пръв път не сме основен организатор, а ставаме "съорганизатори" на подобно 

мероприятие, изцяло инициирано и осъществено благодарение на домакините от 

футболния отбор на Министерство на финансите, и най-вече на техният основен двигател - 

Кирил Евтимов! Когато се разви инициативата, основната цел бе именно да се привличат 

добри хора, които имат сърце, душа и неизчерпаема енергия да дадат всичко от себе си за 

провеждането на такива благородни каузи! Кирил и борбеният отбор на финансистите 

показаха точно това, което стана и основна причина победителите (единствено по голова 

разлика) от отбора на ФК Торнадо 2013 символично да подарят трофея на своите съперници 

на терена, но вече големи приятели извън него! Възползваме се от възможността да 

изкажем благодарността си и към отборите, които взеха участие в турнира - съставът на 

домакините от МФ, както и отборите на Министерство на земеделието и храните, ЧСИ 

Неделчо Митев и шампионите от ФК Торнадо 2013 - FC Tornado 2013! Изключително 

благодарим и на най-големите дарители, сред които отборите на PFC Ludogorets 1945, 

Нефтохимик Бургас 1962, FC Dunav Ruse, Lokomotiv Plovdiv, ВК Нефтохимик, Валентин Михов, 

Ивайло Йорданов, Христо Ристосков, Николай Жейнов, Николай Михайлов, Светльо и 

Марияна Дякови, DJ MASCOTA, Графа - Владимир Ампов (Grafa - Vladimir Ampov), Михаил 

Касабов, Пламен Николов, винарна изба „Бургозоне“, Стефан Тюфекчийски, Веселин 

Балевски, Лъчезар Пейков, Иван Нейчев и Снежана Колева, Нели Димитрова, както и изобщо 

на всички Вас, които решихте да бъдете част от „Футбол с кауза“! Благодарим Ви и до нови 

срещи!". 
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Помагат на деца с парализа с швейцарско ноу-хау 

www.clinica.bg | 29.03.2017  

Ден на отворените врати организира на 31 март единствената в България българо-

швейцарска Ортопедична работилница в Стара Загора. Там се изработват коригиращи 

изделия за деца с церебрална парализа и други заболявания.Ортопедичната работилница 

ще отвори широко врати в 11 ч сутринта. Сред гостите се очаква да бъдат посланикът на 

Швейцария Денис Кнобел, областният управител на Стара Загора проф. Веска Шошева, 

кметът на града Живко Тодоров, дарители и пациенти. С деня на отворени врати се 

отбелязва завършването на 3-годишен българо-швейцарски проект, по програмата за 

сътрудничесто между двете страни. Гостите да разгледат Работилницата и новооткрития 

Обучителен център, както и да разговорят с швейцарския лекар д-р Бруно Франие и 

българския му колега д-р Йовко Гюров, с швейцарските техници и българските техници, 

обучени по проекта. Междувременно д-р Франие ще извършва редовни ортопедични 

прегледи, които започна преди 10 г. у нас, на деца от цялата страна. При посещенията му в 

България на всеки два месеца с него идват и ортопедични техници, за да изработват 

коригиращи средства. В рамките на 3-годишния проект са обучени четирима български 

специалисти, които вече сами могат да правят медицинските изделия за малките пациенти. 

Дотук пък са прегледани 800 деца, изработени са 100 помощни ортопедични средства - 

шини, ортези, протези. С предимство се използва швейцарски подход –„ортезно“ лечение, 

чрез което се избягват операции. Методът не е популярен в България, а е изключително 

важен за щадящо лечение на деца с церебрална парализа и други сериозни ортопедични 

проблеми, уточняват специалистите. Работилницата е резултат от съвместните усилия на 

Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” и швейцарския им партньор 

Фондация „Суисклиникал”, която е създадена през 2007 г. по инициатива на известната 

българска тенисистка Мануела Малеева и д-р Бруно Франие. От 2013 г. Работилницата се 

помещава в нова сграда, благодарение на много дарители от Швейцария и България. В 

момента изработването на коригиращи средства не се покрива от Здравната каса и затова и 

в бъдеще Работилницата ще продължи да разчита на дарения и проекти. 

 

Лайънс клубовете ще организират състезание "Буквоплет" за второкласниците 

www.bnr.bg | 29.03.2017 |  

Приоритет за Лайънс клубовете в Пловдив е организацията и провеждането на градското 

състезание „Буквоплет“, в което деца от втори клас от училищата ще премерят сили по 

правопис и грамотност. Такава инициатива е била проведена вече в Русе и е протекла с 

много голяма ефективност и огромен интерес от страна на децата и техните родители – 

изтъкнаха на обща пресконференция 3 от Лайънс клубовете в Пловдив – Мъжкият клуб, 

дамският „Евридика“ и „Филипополис“. 

Средства за тази инициатива ще бъдат набирани на 21 април, за когато е насрочен 

пролетният благотворителен бал във Виенския павилион на панаира. Като най-мащабна 

миналогодишна своя акция Лайънс клубовете отчетоха очния скрининг на деца от детските 

градини. „Очните прегледи показаха, че 30 процента от малчуганите имат отклонение в 

зрението и бяха пренасочени за лечение“ – отчетоха от клубовете за благотворителност. 
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Тази година световната Лайънс организация отбелязва своята 100-годишнина с редица 

благотворителни прояви. Първите клубове в България се откриват преди 20 години и сега те 

са общо 38 в страната, като обединяват усилията на над 770 членове, чиято мисия е 

кодирана в девиза им: „Ние служим!“. 

 

Партия "Възраждане" се отказва от държавната партийна субсидия 

www.mediapool.bg | 29.03.2017  

Снимка: БГНЕС Партия "Възраждане" се отказва от държавната партийна субсидия, която й 

се полага след като на предсрочния парламентарен вот прескочи бариерата от един 

процент. Председателят на партията Костадин Костадинов съобщи на пресконференция, че 

ще изпрати писмо до председателя на Сметната палата парите да бъдат пренасочвани към 

благотворителна кауза или идеи, определени от самите тях. "Става въпрос за каузи, които не 

са част от националните политики", обясни Костадинов. Той уточни, че субсидията би 

трябвало да възлиза на 416 хиляди лв. годишно за 38 -те хиляди гласа, които са получили на 

вота преди два дни. Ако се окаже, че законово идеята им за благотворителност е 

невъзможна, тогава парите щели да бъдат върнати в държавния бюджет. Πo ceгa 

дeйcтвaщия зaĸoн гoдишнaтa cyбcидия възлизa нa 11 лeвa нa глac. При сегашния резултат от 

1.08% на партия "Възраждане“, означава, че това са 37 423 глaca в нaциoнaлeн мaщaб. По 11 

лева на глас, сметката излиза 411 653 лeвa годишна субсидия. Зa чeтиpи гoдини oбщaтa 

cyмa, ĸoятo пapтиятa би взела, e 1 646 612 лeвa. 

Лидерът на партията Костадин Костадинов е бивш активист на ВМРО и "Атака", а сред 

другите популярни лица на формацията са бившите депутати от "Атака" Стела Банкова и 

Минчо Христов. Според сметките на формацията за предстоящия четиригодишен мандат 

ГЕРБ ще получи около 50 млн. лв. субсидия, БСП - около 42 млн. лв., Обединените патриоти - 

над 14 млн. лв. По думите на Минчо Христов над 14 хиляди лв. на месец за депутат е взела 

всяка формация в 43-я парламент. От ПП"Възраждане" призоваха всички политически сили 

да последват техния пример, защото държавната субсидия у нас за партиите била най-

голямата в Европа и защото политика се прави с личен пример. Костадинов отбеляза, че 

тяхната кампания е струвала около 5000 лв., с част от които са платили за листовки, не са 

печатани билбордове и други агитационни материали. От формацията предлагат пълно и 

безусловно премахване на държавната субсидия , а партиите да се финансират с дарения и 

членски внос, като таванът на дарението от един човек за една година да не надвишава 100 

лв. Така щяла да бъде пресечена възможността дарителите да оказват натиск и да 

"осребряват" дадените от тях пари. 

 

Денят на Лайънс в ООН отбелязаха пазарджишките Лайънс клубове 

www.bta.bg | 29.03.2017  

Денят на Лайънс в ООН отбелязаха пазарджишките Лайънс клубове Пазарджик /Николета 

Манджукова, БТА/ Ръководителите на Лайънс клубовете в Пазарджишка област представиха 

в пресклуба на БТА дейността на организациите за 2016 година. Поводът е днешният Ден на 

Лайънс в ООН, 100 години от създаването на Лайънс интернешънъл и 25 години Лайънс 

движение в България. Регионалният председател за южна България на Дистрикт 130 д-р 
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Любомир Димитров каза,че в зона "Бесапара", където е Пазарджишка област, има четири 

клуба - два в Пазарджик и по един в Панагюрище и Велинград, с общо 118 членове. 

Председателят на зона "Бесапара" Ирина Белева представи историята на Лайънс 

движението като отбеляза, че в момента то обхваща повече от 1 милион и 400 хиляди 

членове, посветени на хуманитарни инициативи в помощ на нуждаещите се. Всеки клуб 

развива активна благотворителна дейност, подпомага незрящи ученици и студенти, 

организира дарителски кампании, в които средствата се събират от членовете на 

съответната Лайънс организация. Основен фокус в дейността на всички клубове е 

профилактика и лечение на очни заболявания. Председателят на пазарджишкия дамски 

Лайънс клуб Гергана Стоева отчете, че организацията е провела инициативи по случай Деня 

на белия бастун, направени са дарения на хранителни продукти за домове за възрастни хора 

и 10 компютъра за домове за деца. Мъжкият клуб в Пазарджик е направил дарение от 3 600 

лева за незрящи студенти и ученици. Двата клуба работят и по съвместни инициативи. Във 

Велинград членовете на Лайънс са осигурили награди за конкурс "Плакат за мир", 

организирали са благотворителен коледен базар и бал за деца в неравностойно положение, 

отчете председателят Вили Иванова. Множество инициативи, свързани със здравето на 

децата, отчита и клубът в Панагюрище. През миналата година са направени профилактични 

очни прегледи на всички 214 първокласници от общините Панагюрище и Стрелча. 

Извършени са профилактични прегледи за гръбначни изкривявания и на всички ученици от 

втори и трети клас в двете общини. Организацията е събрала 11 хиляди лева на 

благотворителен бал,като средствата са дарени за нуждите на деца и младежи в 

неравностойно положение. Представителите на Лайънс клубовете отбелязаха също доброто 

си сътрудничество с местните власти, БЧК и Ротари клубовете за реализацията на общи 

инициативи. /ММ/ 

 

Осмокласничка от Каварна – най-големият дарител на Детския комплекс 

www.kmeta.bg | 29.03.2017  

Два нови лаптопа вече имат учениците от Клуб “Журналист” към Общински детски комплекс 

– Каварна. Това стана възможно, след като Мила Денкова Василева – една от най-активните 

в клуба, участва в конкурса на “РЕПОРТИЙН” – “Обичам хейта”. Организатори са Център за 

образователни инициативи и Фондация “Америка за България”, съобщават от общината. 

Каузата на Мила е била закупуване на нова техника за младите журналисти, тъй като 

компютрите, на които те правят ученически вестник и подготвят материалите за 

тийнейджърско предаване, са доста стари и създават много проблеми. Това сериозно е 

затруднявало работата на децата. 

Участниците в надпреварата е трябвало да се съревновават с направени от тях клипове, в 

които поставят даден проблем и предлагат неговото решение. 

Осмокласничката е един от седемте победители, които получиха по хиляда лева. С парите 

Мила и нейното семейство закупиха нови лаптопи, които вече са предоставени на учениците 

от журналистическия клуб. 

Директорката на ОДК Евдокия Енчева коментира, че Мила е върнала вярата в доброто и е 

доказала, че то съществува. 
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"Незабравимата България" събира средства за филм за Васил Левски 

www.bgonair.bg | 29.03.2017  

Благотворителна кампания на родолюбци и ентусиасти от "Незабравимата България" 

събират средства, за да направят филм за Апостола на свободата Васил Левски. 

Режисьорът Искрен Красимиров за пореден път се опитва да съживи и припомни, че е 

съществувала реална фигура, която е изиграла съществена роля в нашето Освобождение. 

"Факт е, че държавата, министерствата и прочие не се интересуват от националните ни 

герои. През последните няколко години работя много упорито да възраждам миналото на 

България и все без помощта на държавата", каза Красимиров в студиото на "България 

сутрин". Филмът е в чест на 180 години от рождението на Васил Левски. Красимиров прави 

препратка към сайта на екипа от ентусиасти - nezabravimatabg.com , където присъства 

дарителската сметка и повече информация как желаещите могат да подкрепят проекта. За 

да се подпомогне създаването на филма, родолюбците са организирали и кампанията "Аз 

съм лъвче", в която благотворително се продават чаши, значки, тениски и други, разказва 

режисьорът пред Bulgaria ON AIR. Екипът от ентусиасти иска да възбуди интереса към 

историята на децата и го прави като родолюбците обикалят в над 350 училища, където 

показват своите филми за националните ни герои. "Образователната програма по история 

има нужда от промяна. С нашите атрактивни униформи и носии виждаме как децата 

запомнят историята и им е интересно. Това е начинът да се запали искрицата за 

родолюбието в тях!" - категоричен е Красимиров. 

 

Волейболистът Владо Николов подкрепи благотворителната кампания на кинолозите 

www.haskovo.net | 30.03.2017  

Бившият капитан на националния отбор по волейбол Владо Николов подкрепи идеята по 

време на Киноложката изложба да се проведе благоторителен търг в полза на болни от рак 

деца. Той публикува призива на Пеньо Запрянов с коментар: „Подкрепете тази благородна 

инициатива. Заедно с най-верните приятели на човека-кучетата да подадем ръка за помощ. 

Да помогнем на нуждаещите се деца с Мон и Велислава, както и Пеньо Запрянов / 

председател на Киноложко дружество- Първомай/ Благодаря Ви!!!!“ Нарекохме нашата 

кампания „Заедно в живота“– казва Пеньо Запрянов - защото животът е нещото, с което сме 

дарени и трябва да ценим и пазим. Ние хората, с милостта си сме тези които малко по малко 

променяме света към по- добро. Децата са тези заради, които се борим цял живот. 

Обречени сме на това си начинание. Нашите любимци пък са тези, които правят нашия 

живот по – добър , весел и смислен. През изминалата година се преплетоха съдбите на 

победителката в изложбата ни – Мон, едно дете от Първомай, което се лекуваше в Детска 

онкохематология в Пловдив, мястото където пък Мон даряваше с любов и „слънце“ малките 

пациенти борещи се с тази коварна болест. И така решихме – ние сме заедно в живота – 

нашите деца, нашите домашни любимци и нашата любов в живота. Решихме по време на 

киноложкия ни празника в гр. Първомай – „ИзложбаТА“, да проведем и благотворителна 

кампания, събраните средства от която, ще дарим на клиниката Детска онкохематология в 

Пловдив за да лекува деца в нужда. Защото сме заедно в ЖИВОТА. Всички НИЕ! Той е 



  

 

 БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ   
20

 
С подкрепата на фондация „Америка за България”   

София 1 124   
Ул.   „ Леонардо да Винчи ”  4 Б, ет. 2   

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

нещото, което ни събира по невъзможни начини, а ние сме тези , които трябва да го пазим и 

огряваме със своя оптимизъм и доброта!“ В деня на изложбата ще можете да закупите 

аксесоари за своя домашен любимец или да оставите вашето дарение в специална кутията. 

Също така и може да дарите по банковата сметка на дружеството с текст – „За 

благотворителната кампания „Заедно в живота““ ЕИК 176944754 Банкова сметка: Банка ДСК 

гр. Първомай IBAN BG77STSA93000023245918 BIC STSABGSF Парите ще бъдат дарени за дете 

в нужда лекуващо се в клиниката или за закупуване на необходими материали за лечение. 

Преди година тръпнехме в очакване да разберем ще успее ли киноложката изложба в 

Първомай да събере повече от 100 любимци. С положените усилия от Киноложкото 

дружество и двата ученически клуба, целта, която си постави Пеньо Запрянов беше 

постигната. Днес, месец преди началото на второто издание, вече има записани 316 кучета 

от 45 породи, от 6 държави, които ще участват в специализираните изложби на 4 различни 

породи, в аджилити надпреварата и в BEST IN SHOW. Очакванията са със започването на 

„обратното броене“, събитието да стане още по-грандиозно и да обедини още много 

приятели на животните. Прецизната организация и включването на богата съпътстваща 

програма, с много по- атрактивни елементи, ще превърне ИзложбаТА в събитие, на което 

много хора ще намерят по нещо за своите интереси. Идеята е BEST IN SHOW да бъде 

съчетано със събития, които да представят страната и региона – фолклор, гозби, занаяти. 

Една от най- благородните начинания е кампанията „Заедно в живота“. 

 

Нова дарителска кампания подемат Мелник и местният свещеник Николай 

Целта е да може да се отвори за миряни църквата "Свети Николай Чудотворец” 

www.blagoevgrad.utre.bg | 29.03.2017 Нова дарителска кампания подемат Мелник и 

местният свещеник Николай, информира kmeta.bg. Целта е да може да се отвори за миряни 

църквата „Свети Николай Чудотворец” в най-малкия ни град. Поклонниците все още не 

могат да палят свещи и да се молят в горялата преди 2 години и 8 месеца света обител. 

Пожар вилня в нея в началото на юли 2014 г. заради късо съединение. Изпепелени бяха 

иконостасът, царските двери и много икони в построения през далечната 1756 година храм. 

„Големият ни проблем е, че бяха изпепелени 19 ценни икони. Те няма как да се реставрират. 

Ще се наложи да се изографисат нови. Но това ще струва доста скъпо – няколко десетки 

хиляди лева. Нямаме пари да платим на този, който ще се наеме да ги направи. Ще държим 

да са досущ като старите икони, тъй като имаме снимка на целия иконостас и знаем как са 

изглеждали”, обясни отец Николай. Той призна, че и Неврокопска митрополия не може да 

поеме част от тези разходи. Затова заедно с кмета на Мелник – Наско Петев, организират 

кампания за дарения. Двамата вярват, че ще се намерят добри миряни, които ще помогнат 

за святото дело. „Имахме надежда за Великден църквата да отвори врати, но липсата на 

средства е причина за отлагането на това събитие. Само няколко елемента трябва да се 

сглобят и иконостасът, който е дълъг 4 метра и е висок 3 метра, ще е готов. Остава да се 

боядиса след това. Майсторите, изпратени от Неврокопска митрополия, са на финала. Но 

без направата на нови икони, сред които и тази на свети Николай, няма как да отвори врати 

храмът. Дано до храмовия празник на 6 декември сме готови”, казва свещеникът на 

Мелник. Той благодари на всички дарители до момента, тъй като с тяхна помощ е 



  

 

 БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ   
21

 
С подкрепата на фондация „Америка за България”   

София 1 124   
Ул.   „ Леонардо да Винчи ”  4 Б, ет. 2   

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

подменена електрическата инсталация, обновени са стените, почти готов е иконостасът. 

Амбицията на отец Николай и на кмета Наско Петев е до края на тази година пет църкви да 

посрещат миряни тук – сега с отворени врати са „Свети Антоний”, „Света Петка” и „Света 

Зона”, а в близко бъдеще ще заработят „Свети Николай Чудотворец” и „Свети свети Петър и 

Павел”, която е затворена повече от 30 години. 

 

Община Видин и Национален дарителски фонд „13 века България“ ще си партнират 

www.focus-radio.net | 30.03.2017  

Кметът на Община Видин Огнян Ценков се срещна с изпълнителния директор на 

Управителния съвет на Национален дарителски фонд „13 века България“ Митко Тодоров, за 

да обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество между двете страни, съобщиха от 

общинския пресцентър. Срещата е инициирана от Фонда, като намерението е фокусът да се 

насочи към Северозападния край на страната и се подкрепят инициативи в областта на 

културата и изкуството. В нея участва и Десислава Петкова, експерт „Дарителска дейност и 

проекти“.Първата стъпка ще бъде провеждането на изнесено заседание на Управителния 

съвет на Фонда в град Видин през месец май тази година, което ще се организира със 

съдействието на общината. Събитието ще съпътстват различни културни и дарителски 

прояви. Изпълнителният директор на Фонда изрази желанието от тяхна страна да бъде 

направено дарение на книги за библиотеки и читалища в Община Видин. Предвижда се 

организирането на изложба с наградените творби от Световния конкурс за детска рисунка 

България – 2013, 2014, 2015, 2016. Сред отличените участници в този конкурс има и деца от 

видинската школа по изобразително изкуство „Дъга“ при НЧ „Цвят“. 

Огнян Ценков благодари за вниманието към Община Видин, като заяви готовността за 

партньорство с Фонда в дългосрочна перспектива. 

Дарителски фонд „13 века България“ реализира инициативи с цел подпомагане 

съхраняването и опазването на културно-историческото наследство на България, 

решаването на различни предизвикателства в областта на образованието, социалната 

политика и здравеопазването, осъществява издателска дейност и др. 

 

За втора година във Варна се организира благотворителен маратон 

www.dnesplus.bg | 30.03.2017  

За втора поредна година мотото „Бягането като начин на живот“ обединява три големи 

спортни събития във веригата от маратонски бягания в България. През 2017-а много по-

активно в кампанията се включва Българския олимпийски комитет, наред с него, 

организатори на предстоящите прояви са Столична Община, Община Стара Загора, Община 

Варна, Министерство на младежта и спорта, БФЛА и Асоциация спорт в свободното време, 

както и местни спортни клубове. Варненският маратон е със старт в 9.30 ч. на 7 май 2017 г. 

на площад „Независимост" (до Операта). Трасето преминава през централната пешеходна 

зона на Варна и след това се извива сред прохладата и уникалните панорамни алеи на 

Морската градина с прекрасен изглед към морето. Участниците имат избор от следните 

дистанции: 42.195 км, 16.8 км, 8.4 км и градски крос 2 км. Контролното време за 

класическия маратон си остава 5 часа, съобщиха организаторите за Moreto.net. През 
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миналия сезон в дебютното издание на веригата участваха елитни атлети от Кения, 

Хърватска, Япония, Италия, Португалия, Белгия, Бразилия, Малта, Украйна, Испания, Чехия, 

Полша, Казахстан, Германия, Сърбия, Румъния, Македония, Молдова, Мароко, Швеция… 

Организаторите имат намерение да запазят и надградят нивото и вече разпращат покани с 

цел отново да се осигури присъствието на класни маратонци от водещите в тази дисциплина 

държави. Подготовката на отделните състезания вече започна, в ход са първите активности, 

необходими за състезания от подобен ранг. Сроковете и начини за регистрация, както и 

условията за участие ще намерите в Интернет страницата на маратона. Онлайн формулярите 

са отворени и вече приемат заявки. И вторият Маратон Варна ще бъде с благотворителна 

кауза. Няколко благородни инициативи ще съпътстват провеждането на проявата. Както 

миналата година на площад „Независимост“ пред операта ще се изгради специална сцена, в 

зоната са предвидени много демонстрации, танци, песни, през целия ден там ще е пълно 

със забавления, които превръщат маратона в едно от емблематичните празнични събития за 

града. Маратонът в Стара Загора е на 2 април, а в София на 15 октомври. Днес+ 

 

Започва кампания за събиране на средства за купуване на концертен роял за Балчик   

www.informirash.me | 29.03.2017  

Началото на дарителска кампания "Piano24" за събиране на средства за купуване на 

концертен роял за Балчик обявиха на пресконференция днес в БТА от Фондацията 

"Академия класика", която е организатор на фестивала "Дни на класиката в Балчик". През 

тази година най-голямото културно събитие в културния афиш на общината ще се състои за 

осми път от 22 до 29 юли. Идеята за купуването на пиано дойде, защото то вече ще има дом 

- новата концертна зала на Културния център "Мелницата". Тя има прекрасна акустика и със 

своята автентичност се превръща в уникално място за камерни концерти, заяви кметът на 

Балчик Николай Ангелов. Той добави, че общината ще продължи да инвестира в културата и 

в материалната база, която обслужва тези културни дейности. Градът ни го заслужава, заяви 

той и допълни, че ако общественият живот е едно тяло, то културата е лицето на това тяло. 

Началникът на отдела "Култура" в община Балчик Сава Тихолов отбеляза, че през 

последните години културният календар на града се е обогатил значително и пристигат хора 

от цял свят, които представят своето творчество. Кулминацията на кампанията за купуването 

на рояла ще бъде на 25 юли - "Пиано ден", когато в рамките на фестивала "Дни на класиката 

в Балчик" ще се състои своеобразен пиано маратон. В предиобедните часове ще има 

"Концерт на възглавници", а професионални художници и деца ще нарисуват част от 

крайбрежната алея в пиано стил. Следобедът ще бъде посветен на практическо обучение и 

на тънкостите в клавирното изкуство. Традиционният концерт от 19.30 ч. ще бъде поверен 

на трима от най-добрите ни млади пианисти - Надежда Цанова, Светослав Тодоров и 

Виктория Василенко. За финал на "Пиано ден" сцената край морето "Мистрал" ще се 

превърне в лятно кино, където от 21.30 ч. ще се прожектира музикален филм. В дните на 

фестивала от 22 до 29 юли ще се изградят "Пиано спирки" по крайбрежната алея, на които 

хората ще могат да изявят своята музикална дарба. Там ще има и информационни 

материали за кампанията, номер за есемес-дарение, банкова сметка и други. Гарант за 

прозрачността в целенасоченото използване на събраните средства ще бъде Обществен 
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съвет, в който влизат Ваня Монева, Валентина Георгиева, Наталия Чешмеджиева, Георги 

Арнаудов, Максим Минчев. Идеята е роялът да се съхранява при специални условия в 

новата концертна зала на града. Ще може да се използва за нуждите на много фестивали и 

концерти в Балчик, както и да служи за майсторски класове и обучение на деца. Банковата 

сметка на кампанията е в "Уникредит Булбанк": BG70 UNCR 7000 152288 8431.  

 

Над 400 кг капачки предадоха в „Северен“ 

www.dariknews.bg | 29.03.2017  

420 кг. пластмасови капачки предаде кметът на пловдивския район "Северен" Ральо Ралев 

на главния организатор на благотворителната инициатива Кирил Гаров. Целта на 

кампанията е след рециклиране на пластмасовите капачки приходите да бъдат използвани 

за различни благотворителни, обществени каузи, насочени предимно към деца в 

неравностойно положение. “Това е най-голямото количество капачки, предавано някога на 

територията на Община Пловдив”, сподели Гаров и беше крайно доволен от придобитата 

популярност на кампанията и то най-вече в “Северен”. От администрацията припомнят, че 

пластмасови капачки могат да се предават денонощно на дежурния служител в районната 

администрация на адрес бул."Цар Борис ІІІ Обединител" №22А. “Нека покажем на хората, че 

и с най-малкия жест можем да променим света и да подарим щастие”, заяви Ральо Ралев. 

 

Над половин милион души ще могат да се възползват от дарени храни 

www.dir.bg | БНР | 30.03.2017 |  

Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев утвърди списък на 14 групи 

нуждаещи се, на които ще могат да се предостав... Министърът на труда и социалната 

политика Гълъб Донев утвърди списък на 14 групи нуждаещи се, на които ще могат да се 

предоставят дарени храни. Това определяне на социалните групи се наложи, тъй като 

трябва да се приведе в изпълнение решението от началото на годината при даряване на 

храни да не се заплаща ДДС. Храни ще могат да се даряват на транзитните и на 

регистрационно-приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците. Ще могат 

да бъдат получавани от дневни центрове за деца, младежи и възрастни с увреждания, 

дневни центрове за стари хора, приюти, центрове за настаняване от семеен тип, домове за 

деца и други социални групи. Експертът от социалното министерство Людмил Димитров 

даде разяснения пред Добринка Добрева.  

 

Фонд „13 века България“ ще подкрепя инициативи на Северозапада 

www.dariknews.bg | 30.03.2017 | 

Кметът на Община Видин Огнян Ценков се срещна с изпълнителния директор на 

Управителния съвет на Национален дарителски фонд „13 века България“ Митко Тодоров, за 

да обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество. Срещата е инициирана от Фонда, като 

намерението е фокусът да се насочи към Северозападния край на страната и се подкрепят 

инициативи в областта на културата и изкуството. В нея участва и Десислава Петкова, 

експерт „Дарителска дейност и проекти“. Първата стъпка в партньорството ще е 

провеждането на изнесено заседание на Управителния съвет на Фонда в град Видин през 
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май, което ще се организира със съдействието на Общината. Събитието ще съпътстват 

различни културни и дарителски прояви. Изпълнителният директор на Фонда изрази 

желанието от тяхна страна да бъде направено дарение на книги за библиотеки и читалища в 

община Видин. Предвижда се организирането на изложба с наградените творби от 

Световния конкурс за детска рисунка България – 2013, 2014, 2015, 2016. Сред отличените 

участници в този конкурс има и деца от видинската школа по изобразително изкуство „Дъга“ 

при НЧ „Цвят“. Огнян Ценков благодари за вниманието към Община Видин, като заяви 

готовността за партньорство с Фонда в дългосрочна перспектива. Дарителският фонд „13 

века България“ реализира инициативи с цел подпомагане съхраняването и опазването на 

културно-историческото наследство на България, решаването на различни 

предизвикателства в областта на образованието, социалната политика и здравеопазването, 

осъществява издателска дейност и други. 

 

 

От президентската администрация изпратиха благодарствено писмо до директора на ЕМО 

„Етър”  

www.dariknews.bg | 30.03.2017  

Директорът на ЕМО „Етър” доц. д-р Светла Димитрова получи благодарствено писмо от 

Администрацията на Президента на Република България Румен Радев. То е във връзка с 

участието на музея в инициативата „Българската Коледа”. ЕМО „Етър” изпрати 250 лв. на 

„Българската Коледа”, парите са събрани от продажбата на сурвакници „Вярата Ви в 

инициативата "Българската Коледа" и проявеното благородство в името на болните деца ще 

помогнат за реализиране целите на Кампанията. С дарените средства ще бъде 

подпомогнато лечението на деца от тежки хронични заболявания, както и закупена 

медицинска апаратура за диагностика и лечение в университетски и областни болници”, 

пише в благодарственото писмо. Сурвакниците от конкурса в ЕМО „Етър” стават част от 

„Българската Коледа” От името на организаторите на Кампанията се изразява увереност, че 

събраните средства ще бъдат разпределени прозрачно, ефективно и отговорно. В писмото е 

изразена вяра, че и в бъдеще Президентът ще може да разчита на участието на ЕМО „Етър” 

в „Българската Коледа”.  

 

Ученици даряват 40 фиданки на училища в Хасково, днес засадиха 6  

www.haskovo.net | 30.03.2017  

Ученици от гимназията по дървообработване и строителство “Цар Иван Асен II” в Хасково 

засадиха днес 6 фиданки в двора на училището. Те са им подарени от Регионалната 

дирекция по горите в Кърджали, а служители на дирекцията пристигнаха тази сутрин в 

Хасково. Те се включиха и в засаждането на фиданките. Акцията е по повод започващата в 

началото на април седмица на гората, която тази година е под мотото “Гората е живот”. В 

рамките на седемдневката са предвидени и други събития, като ще се проведе и залесяване 

“Лесовъд за един ден”. Ученици от Царската гимназия в Хасково пък са приготвили 40 

фиданки – бял бор, които сами са отгледали, за подарък на училища в областния град, които 
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искат до имат повече зеленина в двора си. Засаждането им ще стане през следващата 

седмица. Тодор Кръшков  

 

Регистрирай се за първия уебинар от поредица „Набиране на средства за НПО“ 

www.wcif-bg.org | 30.03.2017  

Как да набираме средства от индивидуални дарители чрез модела „Дарителски кръг“, ще 

научите по време на първия уебинар от поредицата „Набиране на средства за НПО“. 

Уебинарът ще се проведе на 20 април от 16 до 17 часа, а негов водещ ще бъде Моника 

Писанкънева, мениджър „Развитие на филантропията“ на Фондация „Работилница за 

грждански инициативи“. Уебинарът ще даде още отговор на въпросите: кога и с каква цел 

създаваме дарителски кръг; как да привлечем участници; каква е структурата на събитията 

за набиране на средства чрез дарителски кръг; примери за устойчиви дарителски кръгове у 

нас. Всичко това на един клик разстояние. Регистрирай се тук. Уебинарите от поредицата 

„Набиране на средства за НПО“ ще бъдат надграждащи, с цел участниците да придобият по-

задълбочени знания и умения по темата. Информация за следващите уебинари от 

поредицата, очаквайте на сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. 

Поредицата „Набиране на средства за НПО“ отговаря на нуждите на гражданския сектор, 

заявени в две проучвания на техните подтребности. В първото - проведено от Институт 

„Отворено общество“ в рамките на Програмата за подкрепа на НПО на Финансовия 

механизъм на ЕИП, реализирана в партньорство с Фондация „Работилница за гржадански 

инициативи“, от над 750 респондента, 60% посочват, че имат нужда да придобият повече 

занания и умения за набиране на средства. Тази необходимост се потвърждават и 

резултатите от допитването за техническата осигуреност на НПО у нас, което Фондация 

„Работилница за граждански инициативи“ реализира в средата на март тази година. От 

общо 93 анкетирани, 52 са категорични, че имат нужда да преминат обучение за набиране 

на средства. С провеждането на уебинарите Фондация „Работилница за граждански 

инициативи“ продължава да развива знанията и уменията на представители на 

гражданските организации, отговаряйки на съвременните очаквания и тенценции. Екипът на 

фондацията има близо 20-годишен опит в организиране на обучения и предоставяне на ноу-

хау за гражданския сектор. Само за последните 15 години Фондация „Работилница за 

граждански инициативи“ е повишила капациетата на повече от 1500 неправителствени 

организации. Фондацията е първата в страната, която обучава организации да набират 

средства от частни дарители и която развива местното дарителство. 

 

За втори път Перник се включва в инициативата „Великден за всеки“ 

www.mirogled.com | 30.03.2017  

Община Перник за втора поредна година ще се включва в акцията „Великден за всеки – 

дари празник на баба и дядо". Благотворителната инициатива се провежда под патронажа 

на омбудсмана на Република България – Мая Манолова. Тя е насочена към най-социално 

слабите членове на обществото ни – българските пенсионери. Заместник-кметът Владислав 

Караилиев запозна с инициативата и общинските съветници в Перник на днешното редовно 

заседание на местния законодателен орган. Със събраните средства се предвижда да се 



  

 

 БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ   
26

 
С подкрепата на фондация „Америка за България”   

София 1 124   
Ул.   „ Леонардо да Винчи ”  4 Б, ет. 2   

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

осигурят ваучери от 20.00 лв. за пенсионерите, чиято пенсия е над минимума от 314 лв. на 

месец и по тази причина няма да получат надбавка от 40 лева, която правителството отпуска 

за празника. Получателите на ваучери ще могат да пазаруват с тях в определени вериги 

магазини в цялата страна. Ваучерите ще бъдат раздадени по предварително уточнени 

поименни списъци, предоставени от НОИ. Средствата се набират по следната банкова 

сметка: титуляр на сметката: Български червен кръст (БЧК) IBAN: BG53UNCR70001522802795 

Банков код: UNCRBGSF УНИКРЕДИТ БУЛБАНК В платежното нареждане е необходимо 

изрично да се посочи общината, за която се прави паричното дарение, за да могат дарените 

средства да отидат при пенсионерите от посочената община. Средства за кампанията могат 

да се дарят и със SMS на кратък номер 1255 – на стойност 1.00 лев, освободен от ДДС; На 

стационарен номер 0900 5 1255 – на стойност 1.00 лев, освободен от ДДС; Чрез on-line 

дарения от България и чужбина на сайта на БЧК – www.regcross.bg; На интернет 

платформата AMMADO – https://www.ammado.com/nonprofit/bulgarianredcross/statement 

 

800 деца от цялата страна са прегледани в единствената у нас Ортопедична работилница в 

Стара Загора 

www.novinata.bg | 31.03.2017  

Единствената в България Ортопедична работилница в Стара Загора изработва коригиращи 

ортопедични средства за деца с церебрална парализа и други ортопедични проблеми. 

Завършването на тригодишния българо-швейцарски проект „Създаване на българо-

швейцарска ортопедична работилница“, финансиран от Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество, ще бъде отбелязан с Ден на отворените врати на 31 март 2017 г. 

Досега са прегледани 800 деца от цялата страна, изработени са 100 помощни ортопедични 

средства – шини, ортези, протези. С предимство се използва швейцарски подход – „ортезно“ 

лечение, чрез което се избягват операции. Методът не е популярен в България, а е 

изключително важен за щадящо лечение на деца с детска церебрална парализа и други 

сериозни ортопедични проблеми. В рамките на проекта бяха обучени четирима български 

специалисти, които вече сами могат да правят ортопедични средства за нуждаещите се 

деца. 

По този повод в града пристига посланикът на Швейцария Денис Кнобел. Гости ще бъдат 

швейцарският лекар д-р Бруно Франие и българският му колега д-р Йовко Гюров, които ще 

извършват редовни ортопедични прегледи на деца от цялата страна, започнали преди десет 

години. При посещенията си в България на всеки два месеца с него идват и ортопедични 

техници, за да изработват коригиращи ортопедични средства. 

Работилницата е резултат от съвместните усилия на Фондация „Обществен дарителски фонд 

– Стара Загора” и швейцарския им партньор Фондация Суисклиникал, която е създадена 

през 2007 година, по инициатива на известната българска тенисистка Мануела Малеева и д-

р Бруно Франие. От 2013 година работилницата се помещава в нова сграда в старозагорския 

кв.“Железник“, благодарение на много дарители от Швейцария и България. 

 

ГЕРБ и ДПС дариха 15 000 лева на силистренската болница 

в. Бряг, Русе | 28.03.2017  

https://www.ammado.com/nonprofit/bulgarianredcross/statement
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Ръководството на Многопрофилната болница за активно лечение изказа благодарност на 

партиите "Граждани за европейско развитие на България" /ГЕРБ/ и "Движение за права и 

свободи" /ДПС/ за дарение от 15 000 лева. Със средствата ще бъде довършен ремонтът в 

две от отделенията и ще бъдат обновени болнични стаи. 

Водачът на предизборната листа на ГЕРБ Владислав Горанов дарил 10 000 лв. за 

подобряване на условията за лечение на пациентите. Ръководството на лечебното 

заведение изказва благодарност и на ДПС, които са финансирали с 5000 лв. довършителните 

ремонтни дейности в отделенията. 

"В тези много трудни за болниците години на постоянно недофинансиране, всяка помощ е 

значима за нас, работещите в лечебните заведения и за нашите пациенти", се казва в 

благодарствените адреси от ръководството на силистренската болница. 

 

Стартира инициатива за осигуряване на работни места за хора с интелектуални затруднения.  

Нова Добруджанска трибуна, Добрич | 29.03.2017  

Фондация "Св. Николай Чудотворец" в Добрич стартира инициатива за създаване на 

работни места за хората с интелектуални затруднения, съобщи председателят й Мария 

Методиева. 

"На този свят ден - Благовещение, ние от започваме добро дело за най-чистосърдечните и 

обичливи хора. Ние като родители и приятели на много от тях знаем колко мъчителна е 

липсата на каквато и да била реализация, липсата на цел и достоен живот", споделя тя. 

Като начало ще бъде създадена оранжерия, в която хора с интелектуални затруднения могат 

да работят и се обучават. Фондацията ще разчита на съдействието на Общината за парцела, 

но за изграждането и стартирането на работата имат нужда от много помощ. Затова Мария 

Методиева се обръща към всички, които искат да направят България по-добро място за най-

уязвимите хора, да помогнат. 

Набирането на средства за оранжерията започваме с благотворителен бал на 12 май в 

ресторант "Резиденция". Поканите са на стойност 60 лв., от които половината ще бъдат за 

каузата. На страницата на фондацията всеки ще може да проследи информация за 

набраните средства и тяхното изразходване. 

 

Благотворителен бал събра над 10 000 лв. 

в. Пазарджишка Марица | Александра МУСИЕВСКА | 30.03.2017  

Пролетният благотворителен бал "Изгряваща надежда" събра 10 150 лева. Организаторите 

на събитието от Сдружение "Подай ръка и подкрепи!" решиха средствата да бъдат 

разпределени между 10 души, които имат нужда от лечение. Всеки от тях ще получи 

финансова помощ от 500 до хиляда лева. 

700 от тях ще бъдат за Христо Чонк Минх. Младежът страда от хебефренна шизофрения и се 

нуждае от ежедневна терапия с психолог и медикаменти за ежедневен прием, на стойност 

200 лв. месечно. 

Злати Костова е с диагноза ДЦП. За рехабилитация и терапия с психолог ще отидат 1000 лв. 

Мехмед страда от сънна апнея. Нуждае се от специални хранителни добавки и хранителен 

режим. Само маските за кислородния апарат, с помощта на който диша всеки ден, струват 
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300 лв. месечно. 800 лв., събрани на благотворителния бал, отиват за подкрепа на 

лечението на Мехмед. 

След 20 операции - 19 в България и една в Сърбия, 22-годишната Руми дава първи признаци, 

че ще сбъдне мечтата си да ходи сама. Физиологично ставите и мускулите й са вече добре, 

тя трябва само да е упорита в терапията и да преодолее психологически момента с ходенето 

и управлението на крайниците. За Руми Георгиева отиват 1000 лева, които ще бъдат 

използвани за нейната интензивна рехабилитация. 

Стоян Караджов страда от множествена склероза. За момента успява за задържи развитието 

на болестта, нуждае се обаче от рехабилитация за поддържане на мускулатурата. Прави 

това със специални спортни уреди сам вкъщи. С помощта на медицински специалист би 

могъл да постигне много повече, но не може да си позволи да плаща обичайните тарифи от 

25-30 лв. на час. Сега със събраните 1000 лв. от благотворителния бал за Стоян нещата поне 

за известно време ще се развиват в положителна посока. 

Мартин Кълвачев е на 13 години с диагноза аутизъм. За подобряване на състоянието му 

трябват ежедневни интензивни терапии с логопед и психолог. Със събраните и заделени 800 

лв. ще бъдат закупени хранителните добавки и аминокиселините, от които се нуждае. 

Средствата ще стигнат за два месеца, тъй като необходимите добавки, които значително 

подобряват състоянието му, струват 400 лева месечно. 

Александра Тодорова страда от спинална мускулна атрофия. Алекс се нуждае от помощни 

средства за придвижването си от леглото на инвалидната количка на стойност 400 лв. и 

ежедневна рехабилитация. Със заделените 900 лв. от благотворителната инициатива 

семейството й ще може да закупи необходимите помощни средства и да засили 

рехабилитационните процедури поне за известно време. 

Даниела Гъркова е с ДЦП и се нуждае от лифтер на стойност 2000 лв. С 1000 лв. семейството 

й ще покрие първоначалната вноска за съоръжението, останалата част от сумата ще бъде 

добавена на изплащане. Добромира Млекарова е също с диагноза ДЦП. Нуждае се от 

ежедневна рехабилитация и ортопедични шини на стойност 1000 лв. От благотворителната 

инициатива за малката Добромира отиват 800 лв., които ще са конкретно за необходимите й 

шини. Останалата сума ще бъде доплатена от семейството на момиченцето. И Цветелина 

Кузева страда от ДЦП. За интензивните рехабилитационни процедури семейството на Цвети 

е задлъжняло с 2300 лв. От благотворителния търг за семейството на Цвети отиват 700 лв. 

Йорданка Тодорова е с мускулна дистрофия. Нуждае се от ежедневна рехабилитация и 

масажи. Тя ще бъде подпомогната с 900 лв., събрани от благотворителното наддаване. 

Венци, който е с диагноза диабетна ретинопатия и се нуждае от скъпо медикаментозно 

лечение, което да го предпази от цялостната загуба на зрение, получава средства на 

стойност 500 лв. 

 

Саксонска принцеса дарява два тира с болнични легла на УМБАЛ -Бургас 

в. Черноморски фар, Бургас | 31.03.2017  

Изселвана от България два пъти, намерила своя принц в Германия, завърнала се, за да 

помага на десетки болници, сред които и УМБАЛ Бургас. Нейното име е Теофана Аладжова 

фон Саксен-Катте. Съвсем скоро благодарение на принцеса фон Саксен в страната ще 
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пристигне 65ияттир, чийто товар ще помогне на лечебно заведение. Този път той превозва 

от Германия болнични легла, от които УМБАЛ Бургас се нуждае. Ще го последват още, а 

общата бройка на леглата е 117. През декември принцесата вече дари един тир с легла и 

апаратура, но сега отново повтаря благородната си постъпка. 

"Болницата имаше голяма нужда от тях и аз се постарах да ги намеря. Помагам на всички 

здравни заведения в страната, които се обърнат към мен. В Бургас ме доведе една смела 

старша сестра - Пепи Андонова. Тя обърна света да ме намери и така ме затрогна с молбата 

си, че аз се втурнах да осигуря нужното за УМБАЛ Бургас и ето, че то се оказа така 

необходимо, че го повтаряме. Сега ще дойде не само един камион, но и втори", казва 

принцеса фон Саксен, която е почетен гражданин на Бургас. 

Тя е истински пример за хуманност. След 1944 г. нейното семейство изживява много 

огорчения в България, всичко, което притежават, им е отнето и са изселени. Причината е, че 

бащата на Теофана - Петър Аладжов, е бил върховен комисар на военновременното 

стопанство. Може да се каже, че по време на Втората световна война той е изхранил 

България и не се е стигнало до остри липси. Интересното е, че поради тази причина дори 

Народният съд се принуждава да го пусне. 

"Може би той е единственият, преживял Народния съд, защото не успяха да намерят вина у 

него, а напротив заслуга към народа. Въпреки това, ни отнеха всичко и се наложи да 

напуснем родината. Това са големи огорчения, но от друга страна хората, които имат нужда 

от помощ в България, не са същите, които ни изселваха два пъти. Поради тази причина 

винаги помагам, когато ме помолят", казва още принцеса фон Саксен. 

Нейната история звучи като роман. В Германия тя случайно среща своя принц - саксонския 

благородник Херман, който се влюбва в нея за часове. Любовта им е толкова силна, че скоро 

след това се женят и създават прекрасно семейство с четири деца. За съжаление преди 

години съпругът на принцесата си отива от този свят. Най-честият въпрос към Теофана е 

защо помага. 

"Има една германска поговорка: "Прави добри неща и говори за тях". Затова обявявам какво 

правя, защото се надявам да поощря и други хора да сторят нещо добро. В куфара си, с 

който идвам в България, винаги нося вещи, необходими на мои познати. По същия начин 

мисля, че всеки друг българин, който пътува, може да помогне на тези около него - било с 

дрехи, с техника или лекарства. Когато ме питат защо помагам, сякаш между думите чувам 

изненада, а на част от хората дори не им минава през ума да си мръднат малкия пръст. Аз 

виждам, че това, което правя, има смисъл", споделя Теофана. 

Макар да е напуснала страната преди половин век, нещо винаги я кара да се върне в 

родината си. 

"България е много по-добре от старите ми спомени. След 9-и септември беше избит един 

куп народ, а при промените към демокрация не се стреля, даже Тодор Живков си умря 

мирно и кротко, като един старец. А вижте какво стана с Чаушеску. Показано с този пример 

мисля, че има голям напредък в посока човечност", допълва Теофана от гледна точка на 

времето. 

Според нея една от основните разлики между българското и немското здравеопазване е 

държавният контрол. 
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"В България, поради ниските заплати, и здравните вноски са много малки и изглежда, не 

достигат да се заплатят реалните разходи за здраве. 

Трябва да се работи по този въпрос, а единственият начин е като се качат заплатите", 

допълва тя. 

Принцеса фон Саксен споделя, че в УМБАЛ Бургас впечатление са й направили прекрасните 

хора, които правят всичко възможно да подобрят условията за пациентите. 

"Виждам усилията им и вярвам, че за болницата се прави много. От УМБАЛ Бургас се 

свързаха с мен и за това дарение и след като ми обясниха, веднага бях готова да помогна. 

Затова дойдох и до Бургас, за да поговорим лично с ръководството", казва тя. 

Теофана с усмивка споделя, че след товарене на толкова тирове с дарения може да бъде 

наречена професор по хамалогия, защото вече познава българските шофьори на "ти" и има 

опит в наемането на хамали и товареното, така че ценната пратка да стигне до крайната си 

точка непокътната. Събирането на товара, плащането на складови такси и самата логистика 

винаги са за нейна сметка. 

"Когато има желание, има и начин. Вярвам, че повече хора трябва да следват това кредо", 

споделя Теофана. 


