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Мониторингът  се изготвя от Агенция MediaZoom по поръчка на БДФ. Материалите в него са авторски 
публикации на съответната медия. Възможно е наличието на правописни, стилистични или 

фактологични грешки в оригинала на източника. БДФ не носи отговорност за тях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новини за членове на БДФ 
 

 

Дом от есемеси 
www.vesti.bg | 29.06.2017  
Затворете очи. Сега си представете, че сте отново малки деца и сте у дома. Усещате ли аромата на 
дома си – комбинация от уханието на палачинките на мама, одеколона на татко, мушкатото на 
балкона или цветята в градината? 
А сега си представете какъв щеше да е животът ви без този аромат – какъв щеше да е животът ви без 
място, което да ухае на дом? 
Е, такъв е животът на стотиците младежи, които всяка година напускат институциите за деца, лишени 
от родителски грижи. Изоставени от родителите си, единственият аромат, който са усещали като 
малки, е този на социалната институция, която всички други са наричали техен „дом“, но те никога 
не са се чувствали сякаш имат дом. 
А въпреки това от тях се очаква, когато станат на 18, да си тръгнат от там и изведнъж да станат 
самостоятелни, да създадат свой дом. 
Как създаваш дом, когато не си имал дом? 
На този въпрос търсят отговор хората от екипа на „Фондация за социална промяна и включване“, 
които създават Програма „Дом Възможност“. Тя дава шанс на младежи, напускащи социални 
институции, да живеят в някое от жилищата от семеен тип в цялата страна, докато си стъпят на 
краката, довършат образованието си и си намерят работа. 
Само така, казват хората от фондацията, е възможно да се прекъсне омагьосаният кръг на 
изоставени деца, които порастват и на свой ред изоставят децата си. 
Първи крачки в готвенето. В "Дом Възможност" младежите учат как да се справят с живота след 
дома за деца 
Младежите остават в жилищата две години, като през това време получават обучение и подкрепа за 
намиране и задържане на работа; развиване на трудови навици; управление на личнифинанси и 
домакинство; полагане на адекватни грижи за личното здраве; развиване на социални умения и на 
умения за създаване на дългосрочни позитивни взаимоотношения. 
Всичко това се прави с цел да могат да започнат самостоятелен и пълноценен живот, в който екипът 
на фондацията ги подкрепя и след излизането им от жилищата. 
Ето защо не е чудно, че DMS DOM е едно от най-популярните съобщения, получени на номер 17 777, 
а Програма „Дом Възможност“ е и една от кампаниите с най-голям брой редовни дарители за 2016 г. 
Това става възможно и благодарение на подкрепата на VIVACOM и тяхната кампания Операция 
„Жълти стотинки”, която подкрепя „Дом Възможност” в продължение на 3 години. 
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В рамките на кампанията, „Фондация за социална промяна и включване” и VIVACOM успяват да 
наберат над 170 000 лева под формата на финансови средства, продукти и услуги в подкрепа на 
обществено значимата програма. 
Със средствата са разкрити две нови наблюдавани жилища – в София и Бургас, които предоставят по 
5 места за младежи, напускащи домове за деца. Благодарение на щедростта на хилядите хора, 
подкрепили кампанията, тези младежи, заедно с другите 25 млади хора в цяла България, които 
фондацията подкрепя, получават шанс за ново начало в живота.   
Вижте още истории как човешката добрина, съпричастност и солидарност решават проблеми. 
 

Хранителната верига Lidl зариби с пъстърва Искъра в района на Самоков 
в. Самоков 365 | 30.06.2017  
На 24 юни 15 000 млади пъстърви бяха пуснати в река Искър, в района на Самоков. Това стана 
възможно в рамките на кампанията "Дай шанс на Балканката". Тази кампания стартира през 2013 
година и от тогава до днес българските реки са зарибени С общо над 212 000 балканки. 
Инициативата е част от цялостната политика на "Лидл" България за опазването на околната среда. 
През настоящия месец юни, чрез кампанията на "Лидл" България и съдействието на Риболовен клуб 
"Балканка" ще бъдат пуснати общо 50 000 млади риби. Според статистиката на Риболовен клуб 
"Балканка", съвместно с които се провежда инициативата, това превръща "Лидл" България в един от 
най-големите инвеститори в запазване на биоразнообразието и популацията на балканската 
пъстърва в България. 
Тази година търговската верига реализира още две зарибявания с нови 50 000 балканки в реките Чая 
и Искър. Близо 100 доброволци, сред които и служители на "Лидл" България, се включиха в 
събитията и спомогнаха за пускането на младите балканки в родните реки, В рамките на 
зарибителните акции беше проведено и почистване на част от коритото на река Чая, включващо 
участък, с който България ще кандидатства за Световното първенство по риболов през 2020 г. 
"Дай шанс на Балканката" отразява цялостната политика на "Лидл" България за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда, като си поставя за цел да допринесе за запазване на биологичното 
разнообразие в българските реки и да защити един от най-бързо изчезващите видове в Европа - 
балканската пъстърва. 
Инициативата е носител на поредица награди - Български форум на бизнес лидерите (2015 и 2016 г.), 
Eventex (2015 г.), "Златно сърце" на сп. "Business Lady" (2014 г.) и "Най-зелените компании в 
България" на Ь2Ь Media (2014 т.) 
 

Когато придошлите води отнесоха къщи, но и не само... 
www.vesti.bg | 30.06.2017  
Запомнихме 2014 като годината на големите наводнения. Половин България беше под вода. 
На 19 юни вечерта Варна бе пометена от потоп, като най-тежки бяха пораженията в квартал 
Аспарухово – десет жертви и почти пълно опустошение. 
Помните ли Коцето - малкият голям герой от Варна  
Какво остана след потопа във Варна? 
Цяла Североизточна България бе залята от сериозни наводнения -  най-много дъжд се изля в Шабла, 
Добрич също обяви бедствено положение с две жертви и блокирани пътища и обществен живот. 
Последваха Мизия, Бургас, Хасково, Габрово, Велико Търново, Бяла Слатина, Приморско. И 
навсякъде историите са едни и същи - опустошение, разруха, безпомощност... 
Жена дари последните си 4 лв. за пострадалите в Мизия 
Година от наводнението в Мизия - страх, болка и гняв 
Но имаше още нещо, което придошлите води отнесоха със себе си – и това беше често споделяното 
разбиране, че ние, българите, не сме солидарни, не се грижим един за друг и гледаме предимно 
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себе си. Ден след трагедията във Варна хиляди доброволци от цялата страна започнаха да се стичат в 
морската ни столица, за да помагат на бедстващите хора. 
А по всички национални телевизии се появи DMS ZAEDNO – и кампанията „Заедно в бедствието“ за 
часове се превърна в национална кауза. За няколко кратки месеца българските граждани дариха с 
есемеси и по банков път над 1 213 000 лева и още предметни дарения на стойност над 71 000 лева за 
най-засегнатите във Варна, Добрич, Дряново, Велико Търново, Мизия, Своге. 
По този начин най-голямата DMS кампания в историята на единния дарителски номер се превърна в 
надежда за хиляди хора – във Велико Търново 138 домакинства получиха ваучери за мебели и бяла 
техника, 439 домакинства в Добрич и 39 в Дряново получиха финансова подкрепа, на повече от 90 
души в Мизия, настанени във фургони и в социалното общежитие, бяха поети сметките за отопление 
и вода за 6 месеца, а 350 души получаваха хранителни пакети с дарения в храни и ваучери с 
помощта на Българската хранителна банка. 
Във Варна бяха закупени 8 апартамента в район Аспарухово. С помощта на администрацията в тях 
бяха настанени 8 семейства с тежък социален и здравословен статус - хора с увреждания, възрастни 
хора, семейства с деца в училищна възраст. 
С малка част от средствата беше купено оборудване за доброволците във Варна и Добрич – лопати, 
маски, ръкавици и др., което после бе транспортирано до Мизия. 
Кампанията "Заедно в бедствието"  бе инициирана от NOVA и БНР и подкрепена от много други 
медии, а изразходването на средствата се управляваше от обществен съвет. 
И така, през 2014 г. българите доказахме, не на думи, а с дела, че не сме забравили какво е 
съпричастност и щедрост. 
Вижте още истории как човешката добрина, съпричасност и солидарност решават проблеми. 
 

Започна набирането на проекти за новата дарителска кампания „Избери, за да помогнеш“ 
на Райфайзенбанк България  
www.ngobg.info | 03.07.2017  
И тази година банката ще продължи да подкрепя социални проекти и проекти в сферите 
здравеопазване, култура, образование, спорт и опазване на околната среда. За осемте години, през 
които се провежда, дарителската инициатива на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ е 
подкрепила над 210 проекта, с над 2.4 млн. лв. Очакваме Вашите предложения за проекти за новата 
дарителска кампания до 1-ви Август. За повече информация тук Допълнителни критерии за подбор 
на проекти през 2017 г.: – Здравеопазване – профилактика, продължаващо лечение и рехабилитация 
на високорискови деца и възрастни; – Социални проекти – подкрепа за деца и възрастни с психични 
заболявания; подкрепа на самотни възрастни, в крайно тежко социално положение; социализиране 
на хора с трайни физически увреждания; – Култура, образование, спорт –  опазване на културно-
историческото наследство; интегриране на различни общности и на хората с интелектуални 
затруднения; подобряване и изграждане на инфраструктура за достъп до културно-исторически 
забележителности; – Опазване на околната среда – подобряване и изграждане на инфраструктура за 
достъп до природни обекти от национално значение; опазване на популации на защитени и 
застрашени от изчезване видове животни и растения. За контакти: Райфайзенбанк (България) ЕАД Ул. 
Гогол 18-20, София 1504, България e-mail: sponsorstvo.pr@raiffeisen.bg отдел Комуникации, за 
кампанията „Избери, за да помогнеш“ Руслана Щилиянова, тел. 91 985 187 
 

Победителите в ПРОМЯНАТА 2016/2017 ParaKids организираха първия си летен спортен 
лагер 
www.dariknews.bg | 03.07.2017  
Миналогодишният победител в ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова 
Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Change България - ParaKids, организира 
първия си летен спортен лагер "Морски приключения" от 24 до 30 юни. В него участваха 22 деца - с 
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детска церебрална парализа, с аутизъм, незрящи, както и деца без увреждания. Благодарение на 
гранта от конкурса ПРОМЯНАТА ParaКids закупиха първия в България специален стол - Хипокампе, 
който позволява лесен достъп до плажа и морето за децата с тежки физически увреждания. Майка 
на едно от децата, взели участие в лагера, коментира: "До сега не сме си представяли, че подобно 
нещо може да съществува за тези деца. Нямам нужда от други помощници, количката е напълно 
достатъчна и се придвижваме двамата!" Децата и техните родители имаха занимания по сърф и 
каяк. Паралелно с това се провеждаха и уроци по плуване и забавни игри на плажа, a водолазът 
Пламен Вукадинов показа красотата на подводното царство на децата с увреждания. Снимки от 
лагеря можете да видите ТУК. Най-голямата награда за ParaKids е искрената радост на децата, които 
въпреки различията си откриваха своите неподозирани възможности. "Децата играят заедно и 
намират нови приятели, емоцията е невероятна! Искаме да развием ParaKids, за да стане нещо 
постоянно и стабилно и още повече деца да имат достъп до спорт." - сподели Бояна, една от 
създателките на ParaKids. 
А нейната колега Даниела я допълва: “ПРОМЯНАТА ни даде всичко, от което се нуждаехме, за да 
превърнем една идея в мисия, цел, в нещо страхотно! Много се радваме, че благодарение на 
ПРОМЯНАТА успяхме да направим толкова деца щастливи. Заслужава си!” Конкурсът ПРОМЯНАТА е 
отворен за кандидатстване до 18 юли 2017 г.! Кандидатства се лесно с онлайн регистрация и онлайн 
формуляр на www.nova.bg/promyanata От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 13 000 деца в 
цялата страна, а всяка година NOVA инвестира над 190 000 лв., за да може положителната промяна 
за децата на България да стане реалност. Освен финансовата подкрепа, всяка година Нова 
Броудкастинг Груп активно включва своите служители в доброволчески четения, интервюта с 
кандидатите и финалното жури за избора на големия победител. В допълнение, компанията 
осигурява медийна подкрепа за всички финалисти, а нейни служители стават техни ментори, за да 
споделят бизнес опит и да им дадат стратегически съвети. Ти можеш да си новият Герой на 
ПРОМЯНАТА! Кандидатствай на www.nova.bg/promyanata. 
 

От любов към живота ти БЛАГОДАРЯ 
www.mikamagazine.com | 04.07.2017 | 21:35 
Благодаря. Една малка дума. Изречена стотици пъти обаче, тя става безценна! Точно както е 
безценна кампанията на Avon „От любов към живота“, която вече 16 години помага на  жените с рак 
на гърдата. Имайки силна подкрепа в лицето на своя партньор – Фондация „Една от 8“, Avon се 
грижи събраните средстава от поръчката на розови продукти да осигурят подкрепа и спокойствие на 
жените в трудно положение. И именно, защото подкрепата в правилния момент е най-значима, с 
дарените средства се осигурява безплатна психологическа, юридическа, информационна и 
практическа подкрепа, която фондация „Една от 8“ предоставя директно на засегнатите жени и 
техните близки. Неотменима подкрепа  в трудната борба с рака на гърдата Avon за първа година 
открива в лицето на своите Посланици на хуманността! 20 смели и лъчезарни дами от цялата страна, 
които имат за цел да мотивират околните и да вдъхновяват промяната към по-добро. Те са 
съвременните супергерои, без които нищо постигнато до тук нямаше да бъде възможно. Защото 
носят посланието на каузата в сърцата си, ние ги попитахме „Какво означава за теб думата 
БЛАГОДАРЯ?“ “За мен Благодаря е признателност за направено добро. Отговор на този, който 
дарява Блага“ – Мариана Калинова „Благодаря“ е дума с високочестотна вибрация! Казвайки 
„благодаря“, ние случваме чудеса! Благодарният човек е благословен. Колкото повече благодарим, 
толкова повече получаваме.“- Лъчезара Георгиева „Благодаря е думата която осмисля пълноценния 
животживот, в който сърцето ти бие за другите.“ – Йова Корнова „Да даряваш благо стои в основата 
на думата БЛАГОДАРЯ. Аз вярвам, че благото и позитивната енергия се връщат многократно.“ – 
Маргарита Джурова “Думата „Благодаря“ е много важна за мен и винаги я използвам, когато някой 
ми помогне, защото истински оценявам добрината. “ – Стоянка Бинева „Благодаря“ е една от най-
красивите думи в българския език поради смисъла, който носи. Имала съм късмета да чуя 
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„Благодаря“, което да осмисли деня ми и това, с което се занимавам. Тази дума е по-скъпа от всичко 
на света. Тя ми носи удовлетворение и спокойствие, че съм успяла да бъда полезна на някого, че съм 
направила или казала нещо, с което съм помогнала.“ – Цветелина Димитрова „Благо е да дариш 
вяра, надежда, любов! БЛАГОДАРЯ е заедност, подкрепа, лъч светлина. БЛАГОДАРЯ е усмивка в 
мрачния ден.“ – Люба Панайотова „За мен думата „Благодаря“  означава признателност към  някого, 
който е направил нещо добро за нуждаещ се! В нея се съдържа „благо“ и „дар“, защото добротата е 
едно от най-важните неща, които определят нас хората като вид.“ – Жулиета Желязкова „За мен 
думата “Благодаря” означава признателност. Когато благодаря, аз показвам, че ме е грижа за 
направилия добро и благодарността е моят нематериален подарък за него. Когато благодаря, аз 
показвам уважение, че оценявам направената добрина и тя не е останала незабелязана.“ – Златина 
Парнарева „Думата БЛАГОДАРЯ за мен е признателност, любов, уважение, искреност, топлина, 
добрина! Научим ли се да казваме БЛАГОДАРЯ, сме научили най- ценните качества за човека!“ –  
Силвия Маликова „Благодаря“ – символ на удовлетвореност, признателност, доброта и любов. 
Добротата е едно от най-важните неща, които определя хората като вид. „Благодаря!“ – дума, която 
не се забравя! – Димитринка Радославова „Думата благодаря е вид благословение и пожелание за 
добро, отправено към този, който ни помага. Самата дума е съставена от „благо“ и „даря“, което 
само говори за себе си – дори когато смятаме, че сме безпомощни, ние даряваме и благословяваме 
ближния.“ – Надежда Йотова „Благодаря“!Може би казваме думата често,но може би и твърде 
рядко.Казваме я механично, необмислено, по навик, без мисъл. А всъщност…думата изразява по 
най-ярък начин човешкото в нас.“ – Захаринка Макшутова „Благодаря“ е една вълшебна дума. Всеки 
ден ние трябва да благодарим, защото има милион причини и неща за който да употребим тази 
магична дума.“ – Елица Йорданова „За мен думата Благодаря е чувство, казано на глас!“ – 
Димитринка Джурова „Думичката Благодаря е със много силно значение за мен, защото да 
благодариш е равностойно на подкрепа и съпричастност!“ – Славея Мурдикуди „Истинското щастие 
идва отвътре – от благодарното сърце. Важно е да знаеш, че някой някъде ти благодари за това, че 
си го подкрепил, че си помогнал макар и малко с нещо от себе си за него“ – Гергана Тодорова Своята 
подкрепа към жените, борещи се с рака на гърдата, може да окажете като поръчате  своя любим 
продукт от розовата серия на Avon. Може да направите това на официалния сайт на кампанията 
www.thankyou.bg 
 
 

Общи новини 
 

Благотворителен концерт за Кристиян Милчев от Хасково 
www.haskovo.topnovini.bg | 29.06.2017  
Благотворителен концерт в помощ на 5-годишния Кристиян от Хасково организира Младежкият 
център. Момченцето страда от прогресивна мускулна дистрофия, тип Дюшен. „Надяваме се заедно 
да успеем да помогнем на Кристиян, който се нуждае от вливане на стволови клетки на стойност 32 
000 долара- сума, непосилна за родителите му“, коментират от Младежкия център. Всички деца от 
школите, танцовите групи, представители на други хасковски състави и творци са заявили вече 
безрезервна подкрепа за каузата. Поканите за концерта са на символична цена от 5 лева и вече се 
разпространяват от служители на Младежки център. Това не е първата инициатива, която ще 
обедини града ни за благородна кауза. Вярваме, че след безпрецедентните случаи на силни 
дарителски кампании, като #СпасиЖоро и #ЗаНики, за пореден път хасковската общественост ще 
покаже, че е силна за добри дела и може да спаси едно дете. Концертът ще е на 6 юли, от 18,30 часа, 
в залата на Младежкия център. Вече е разкрита и дарителска сметка на Кристиян: Уникредит 
Булбанк: BIC UNCRBGSF IBAN BG65UNCR70001522974851 Титуляр Кристиян Милчев 
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"Анимал терапия" помага на деца с увреждания от Сливен 
www.radio999bg.com | 29.06.2017  
На деца с увреждания в Сливен се прилага терапия с коне и кучета по проекта "Анимал терапия". 
Това съобщиха от Сдружение "Клуб по конен спорт Табора", които изпълняват проекта. Начинанието 
се финансира по Дарителски кръг "За по-добро бъдеще на Сливен" на фондация "Обществен 
дарителски фонд-Сливен". В проекта участват деца от Дневен център "Свети Стилиян Детепазител", 
като в следващи занимания ще се присъединят и възпитаници от Помощно училище "Власаки 
Шуманов" в града. В хипотерапията са включени девет коня, сред които и понита. Терапевтична езда 
се прави с деца, които имат умствени затруднения, с аутисти, с хиперактивни деца. Тя им помага да 
свикнат с животните, да преодоляват страховете си. С децата, които имат детска церебрална 
парализа, се прави лечебна гимнастика върху гърба на коня. Предназначена е за хора с проблеми в 
опорно-двигателния апарат, отразява се много добре върху мускулатурата, подобрява стойката на 
тялото. В терапията с кучета, която е насочена към деца-аутисти и хиперактивни деца, участват две 
кучета от порода Аляски маламут. Те са впрегатни животни и децата научават как да поставят хамути 
на кучетата, да ги разхождат из парка и пр. Този вид терапия им помага да преодолеят страховете си, 
да свикнат с непознати места и хора, да придобият увереност в себе си, да се научат на милосърдие 
и взаимопомощ и т.н. БТА 
 

Николай се бори със "Сарком на Юинг" 
www.dunavmost.bg | 29.06.2017  
17-годишният Николай Иванов от Шумен се бори с онкологично заболяване и се нуждае от спешно 
лечение. През май момчето разбира тежката диагноза – „Сарком на Юинг” – агресивен тумор, 
намиращ се зад лявото му око, и веднага започва спешно лечение в турска болница, съобщава БТВ. 
След редица прегледи, изследвания и биопсия лекарите установяват, че Николай трябва спешно да 
започне химиотерапия. „Приех го нормално, просто нямаше смисъл да се притеснявам излишно (…) 
Трябва просто да го приема”, споделя Николай. Според него така човек по-лесно се преборва с 
болестта. Лечението на момчето на този етап се провежда чрез химиотерапии, които дават резултат. 
За да се подобри състоянието му, то трябва да се подложи подложи на поне още няколко 
процедури. Една терапия в турската болница обаче струва между 25 и 30 000 лв. – суми, които се 
оказват непосилни за семейството на Николай. Съучениците на младежа от езиковата гимназия в 
Шумен започнаха активна кампания за събиране на средства. Те организираха благотворителни 
събития и базари. По предварителните разчети цялото лечение ще струва около 170 000 лв., 
обяснява майката на момчето. „Ние вече сме направили първите крачки, първите химиотерапии, но 
това, което имаме по сметката, няма да ни стигне”, споделя жената и обяснява, че ще бъдат 
необходими още между 85 – 90 000 лв. „Той вярва, че ще оздравее, аз вярвам, че ще оздравее”, 
споделя майката. Ако искате да помогнете на Николай, можете да го направите чрез дарение на 
сметка: IBAN: BG49 UNCR 7000 1522 9531 20 BIC: UNCRBGSF Титуляр: Николай Траянов Иванов 
 

„Пътуващо училище“ дава житейски уроци на сираци 
www.bnr.bg | 29.06.2017  
Близо 20 деца на възраст между 7 и 14 години от домовете за деца, лишени от родителски грижи, в 
Долна Баня и Павликени ще гостуват в столицата. Те ще се запознаят с нови доброволци, които 
подготвят за тях забавни и приключенски уроци с идеята да продължат да учат заедно и занапред. 
Пътуващото училище представлява пътуване на доброволци и учители в различни домове в 
страната, като целта е да запознаят децата с различни теми от живота и от учебния материал, 
наблягайки по-скоро на тяхната функционална грамотност - да научат неща, които ще им помагат да 
се справят по-добре в живота, разказа Павел Топалов, който инициатор на проекта “Пътуващо 
училище”. С пътуващото училище в София се случва обратното - деца от два дома ще дойдат в 
София, където ще се запознаят с нови доброволци, ще научим много нови неща, ще прекараме един 
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чудесен ден на Витоша. Проектът „Пътуващото училище“ стартира тази година в няколко от вече 
посещаваните от фондация “Подарете книга” домове с надеждата съвсем скоро да бъдат обхванати 
и всички останали. Целта е чрез редовни занимални, водени от учители и доброволци, да бъдат 
насочени повече внимание и усилия към ограмотяването и социализирането на деца в 
неравностойно положение. Екипът на “Подарете книга” мечтае някой ден до всяко дете да стигне 
доброволец, който да го насърчава и насочва в живота по време и след училище. Осъществяването 
на тази идея става благодарение на всички хора, които не само вярват в доброто, но и го правят.   
Повече за инициативата чуйте в звуковия файл. 
 

Гергана Ташкова: За да помагат повече хора, държавата трябва да регламентира 
меценатството 
www.bnr.bg | 29.06.2017  
В истинския смисъл на думата, меценати в България няма. В други страни понятието е законово 
дефинирано, а държавата контролира процеса и приспада данъци на дарителите. Затова и има 
списъци на меценатите, които са уважавани в обществото хора. Това каза за предаването „Хоризонт 
до обед“ Гергана Ташкова, бизнес дама и меценат, и допълни: Затова в България, бих казала, че 
няма меценати в истинския смисъл на думата, но има хора, които подпомагат изкуството и се 
опитват по някакъв начин да достигнат до този момент да станат истински меценати. Да, това го има. 
Правят го, защото за тях това е една инвестиция в бъдещето, защото културата е онова нещо, което 
ни държи живи, което държи нашия дух и ако ние, като хора, вече успели в бизнеса, не се опитаме 
по някакъв начин да бъдем и полезни на обществото ... Трябва да е жив духът ни и истинските, 
качествени хора всъщност се изграждат по този начин - чрез някакъв вид изкуство. По този начин 
оставяме и някаква диря след себе си. Ташева допълни, че българските спомоществуватели гледат 
да останат анонимни, за да избегнат медийния шум, а и многото посетители, които искат помощ за 
проектите си, тъй като броят им е толкова голям, че не им остава време за бизнеса. В България е 
имало меценати и преди, изтъкна тя: Не искам да се оправдаваме, разбира се, с отминалия 
социалистически период, нито с прехода, но някъде там мисля, че се нарушиха традициите, защото 
държавата пое ролята на меценат, подпомагайки изкуството, но пък тя не може да се справи с 
всичко. Мисля, че трябва да стане законово. За да помагат повече хора, е хубаво и държавата да 
помисли за това този регламент да е в законова рамка и наистина да опрощава част от данъците. Аз, 
като човек, който плаща доста сериозни данъци в тази държава, бих искала да знам те къде отиват те 
и, ако по някакъв начин поема, да кажем, примерно, театър "Иван Вазов", аз във всеки един момент 
ще знам всяка стотинка къде е отшила. Като човек от бизнеса няма как да не искам да знам какво се 
случва. Докато нещата на държавно ниво доста се разводняват. Няма как да се регулира всичко 
 

Защитниците на "Бедечка" искат еднакъв подход към големи и малки инвеститори 
www.mediapool.bg | 29.06.2017  
Неформалната група "Запазете Бедечка" иска еднакъв подход от страна на общината към 
обезщетяването на собствениците на парцели в парка. В противен случай готвят нови протести. Това 
се казва в позиция изпратена от неформалната група до Mediapool. Техните опасения са, че се готви 
двоен стандарт спрямо големи и малки инвеститори. Малките ще бъдат отчуждени, а големите ще 
успеят да реализират инвестиционните си намерения в парка. Подозренията им идват от решение на 
Обществения експертен съвет по устройство на територията от 21 юни. Според него за терените, 
върху които няма дървета, трябва да остане в сила плана за застрояване, който действаше досега. 
Това според "Запазете Бедечка" означава, че в най-южната част на парка, където няколко големи 
компании и инвеститори имат интерес, ще успеят да реализират намеренията си. В северната част на 
парка пък има апетити да се появят още четири кооперации преди окончателното спиране на 
строителството. Така близо една трета от парка би могла да се застрои, предупреждават от "Запазете 
Бедечка". Под риск от застрояване са терени и стадиона в най-южната част на парка. В част от тях 
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действително няма гъсто залесяване, но това са идеални терени за спорт и атракции, както и за 
свободни затревени пространства в рамките на парка, посочват от "Запазете Бедечка". 
По техни данни стадионът е предимно собственост на бившия депутат от ГЕРБ и бивш председател 
на Общинския съвет на Стара Загора Недялко Недялков. Подписът му явно стои дори под решения, 
свързани с "Бедечка". Като депутат през 2009 г. Недялко Недялков е декларирал пред Сметната 
палата, че е собственик на четири парцела в парк "Бедечка" с обща площ около 13 дка. но за вече 
година комисията за конфликт на интереси така и не съумява да излезе със заключение, твърдят от 
"Запазете Бедечка". Mediapool се опита да установи контакт с комисията, за да провери случая. 
Оказа се обаче, че Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси не 
приема запитвания по електронна поща от журналисти без квалифициран електронен подпис, 
защото спазва закона. Парцел в "Бедечка" има и търговската верига "Лидъл", посочват от "Запазете 
Бедечка". Имотът е на място, в което има доста картотекирани дървета. То е последната възможна 
зелена връзка между парк "Зеления клин" и парковете "Бедечка" и "Загорка“. Точно през този 
парцел преминава и диагоналната пешеходна връзка на квартал "Самара" с центъра на града. 
Терени в парка имат и компании като "Сентрал парк Загоре", "Феърплей", както и поредица частни 
лица. По този повод защитниците на "Бедечка" започват да пращат писма до собствениците на 
подобни парцели в целия парк, с които да ги помолят да намерят начин да запазят парцелите си 
зелени и част от парка – било с преговори, било с дарения или замени. На 18 юни се проведе местен 
референдум, на който близо 19 хиляди души гласуваха паркът да се запази в карето – между бул. 
"Хан Тервел" (от изток), ул. "Иван Вазов" (от запад), алеята към предприятие "Труд" (от север) и ул. 
"Христина Морфова" (от юг). Против бяха над 3000. Резултатите от референдума нямат 
задължителен характер, защото в него се включиха около 15% от жителите с право на глас при 
необходими по закон 40 на сто. Проектът за спасяване на "Бедечка" предвиждаше терените в 
южната част на парка да останат зелени и част от тях да се ползват за спорт и атракции, а не да се 
застрояват, както сега предлага Експертният съвет по устройство на територията. Не е ясно кое е 
накарало експертите от съвета за втори път да се опитат да променят плана. Въпреки че местното 
допитване няма задължителен характер, след него кметът на Стара Загора Живко Тодоров обеща 
собствениците на терени в "Бедечка" да получат достойна замяна и паркът да се запази. 
 

Стартира кампания за набиране на средства за възстановяване на Пенкьовския манастир 
www.bnr.bg | 29.06.2017 | 14:45 
Обителта се намира край трънското село Пенкьовци и е в лошо състояние. Инициатор на кампанията 
е роденият в селото Стефан Стойов.  Пенкьовският манастир е построен при цар Александър през 
1360 година. Среща се и като Пенкьовски манастир „Света Петка“ в исторически писания. Оцелял е 
през османското владичество благодарение на местните жители, които закопават църквата с клони и 
пръст.  След години тя е открита и „разконсервирана“, за да достигне до наши дни. От манастира е 
останала само сградата с монашеските килии, която е в много лошо състояние. В манастира към 
момента живее един монах.  За възстановяването на обителта е учредена фондация „Възраждане на 
Пенкьовския манастир“, като средствата се набират чрез SMS- и.  Радио Благоевград подкрепя 
инициативата за възстановяване на Пенкьовския манастир и призовава всеки, който иска да 
подкрепи финансово ремонта на обителта да изпрати SMS с текст DMS MANASTIR към номер 17 777 
за трите мобилни оператора. Стойността на 1 SMS  при еднократни дарения е 1 лев за абонати по 
договор с мобилните оператори, за потребители на предплатени услуги цената е 1,20 лв. 
 

PAMPERS дари неонатално оборудване и пелени на 20 родилни отделения в България 
www.moz.bg | 29.06.2017  
Двадесет града получиха дарение от Pampers на неонатално оборудване и пелени за новородени по 
повод единадесет годишнината на партньорството между Pampers и УНИЦЕФ в кампанията 1 
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опаковка = 1 ваксина. Благодарение на кампанията 20 родилни отделения вече могат да осигурят по-
добри условия за майките и техните бебета в най-деликатния момент от живота им. 
20-те болници, които получиха столове за родилки, легълца и пелени за новородени са: МБАЛ 
Бургас, УМБАЛ Русе, МБАЛ Перник, МБАЛ „Др. Братан Шукеров“ Смолян, СБАЛАГ „Майчин дом“ 
София, УМБАЛ „Георги Странски“ Плевен, МБАЛ „Св. Ана“ Варна, МБАЛ Шумен, МБАЛ „Иван 
Селимински“ Сливен, МБАЛ Пловдив, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ Стара Загора, МБАЛ 
Добрич, МБАЛ Хасково, МБАЛ Търговище, МБАЛ „Иван Скендеров“ Гоце Делчев, МБАЛ „Д-р Стамен 
Илиев“ Монтана, МБАЛ Благоевград, МБАЛ Силистра, МБАЛ Пазарджик и МБАЛ Велинград. 
20-те града бяха избрани от българските родители чрез гласуване в специално приложение в 
официалната Facebook страница на Pampers България през декември 2016г. Гласовете бяха 
определени на база най-много събрани гласове и УНИЦЕФ не участва в избора им. Pampers 
благодари на всички родители, които се включиха в гласуването и помогнаха да бъдат избрани 
градовете, които да получат помощ в името на по-добър живот на майките и децата в България. 
„С благодарност към P&G и кампанията на Pampers и УНИЦЕФ, за поредният жест на хуманност и 
съпричастност, насочен към най-малките и крехки наши пациенти. Дарените легла за новородени, 
пелени и специални столове за родилки ще подпомогнат както работата на медицинските 
специалисти за адекватна и съвременна грижа за новородените деца, така и създаването на 
максимално удобство на майките веднага след раждането. Столовете ще бъдат позиционирани в 
Сектор за специални грижи на отделението, при което ще се осигурят оптимални условия за кърмене 
и контакт с бебето“, споделя д-р Таня Праматарова, Началник Неонатологично отделение при МБАЛ 
„Иван Селимински“, град Сливен. 
Подкрепата, която получиха 20-те родилни отделения в България под формата на неонатално 
оборудване и пелени за новородени, е знак на благодарност към всички български родители, които 
се включиха в кампанията. Така Pampers продължава своя дългосрочен план за осигуряване на още 
по-добра грижа за бебетата и техните майки. 
За кампанията „1 опаковка = 1 ваксина“ 
Pampers и УНИЦЕФ, партньори от 11 години, показват чрез кампанията „1 опаковка = 1 ваксина, че 
със съвместни усилия светът може да бъде по-добро място за майките и техните деца. 
Веднъж заразен с неонатален вирус, организмът никога не може да бъде излекуван. За 67 милиона 
жени все още съществува риск от тази всъщност лечима болест и е все още главна причина за 
детската смъртност заради липсата на адекватни здравни услуги, имунизации и хигиенни практики. 
Въпреки че вирусът е предотвратим чрез една единствена ваксина, 49 000 хиляди новородени 
умират всяка година от неонатален тетанус. Това означава, че в тези страни на всеки 11 минути 
умира по едно бебе. За 11 години годишната смъртност от неонатален тетанус  при новородените е 
намаляла с повече от 60%. Благодарение на милиони бебета по света, от началото на кампанията „1 
опаковка = 1 ваксина“ Pampers помага на УНИЦЕФ да елиминира неонаталния тетанус в 19 страни. 
 

Дамите от Перник не спират да даряват: десетки дрехи, обувки и играчки отидоха при хора в 
Защитено жилище 
www.zapernik.com | 29.06.2017  
0СподелянияСподели Женските организации на ПП ГЕРБ в Перник и Трън направиха поредния 
благотворителен жест в подкрепа на хора от различни уязвими групи.  Десетки чували със запазени 
дамски и детски дрехи и обувки, и много играчки, бяха дарени за нуждите на настанените в 
Защитеното жилище към  Фондация  „П.У.Л.С.“. 
Областният клубен ръководител на Жени  ГЕРБ-Перник д-р Елза Драгомирова сподели, че дамите 
осъществяват съвместна дейност с неправителствената организация от дълго време и увери, че 
доброто сътрудничество ще продължи и за в бъдеще. Тя подчерта, че ЖГЕРБ приветства всяка 
инициатива, имаща за цел предотвратяване случаите на домашно насилие във всичките му форми. 
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„Това е нашият скромен принос за подобряване на ежедневието на обитаващите центъра жени и 
деца. Ще продължим да подкрепяме и да работим за различни благородни каузи“, споделиха 
дамите от ГЕРБ. 
Фондация “П.У.Л.С.” предоставя  ефективна програма от грижи в региона на Югозападна България за 
възрастни, юноши и деца, и техните семейства, които са преживели насилие. Фондацията осигурява 
правно консултиране и защита в случаите на домашно насилие, насилие над деца, закрила на детето 
и работи  за ефективното прилагане на законите, обвързани с тези посегателства. 
 

Даряват деца в неравностойно положение в Кърджали 
в. Нов живот, Кърджали | Радка ПЕТКОВА | 30.06.2017  
Боян Александров, който от 13 години живее в Щатите и работи в голяма софтуерна компания в щата 
Охайо, дари вчера деца със специални потребности в Кърджали с лаптопи. Едното от тях е Е. Ш. - 
момчето, което посещава Дневния център "Надежда" в града и за което вече "Нов живот 
неколкократно писа. Той е на 14 години, не посещава училище, но може отлично да чете и да пише. 
Запален е по компютрите, има силна памет и е много впечатлителен. Участвал е в изявите на 
ученическия гвардейски отряд към Езиковата гимназия "Христо Ботев". 
Още след като разопакова компютъра, си пролича, че може да работи с него и бързо се ориентира в 
стъпките за свързването с интернет. 
Осемгодишната П. М., която също получи лаптоп, е дете със специални потребности, посещава 
училището в село Енчец. 
Домовете за децата - клон България са направили връзка с местния клон и с отдел "Закрила на 
детето" в Кърджали, каза Иванка Таушанова, координатор на благотворителната организация за 
Кърджали. Отделът е подбрал децата, като е съобразено желанието на дарителя да помогне на деца 
със специални потребности, чиито семейства нямат възможност да купят компютър, но имат 
възможност да използват такъв у дома. 
Директорът на "Социално подпомагане" в Кърджали Росица Стоянова благодари на дарителя и на 
НПО-то, чрез което се извършва благородният жест. Такива жестове си струват усилията. Добре е, 
дори да сме зарадвали само едно дете, да сме направили животът му по-щастлив и сме му дали 
равни възможности, за да може да се развива и усвоява нови знания. 
Калина Аспарухова, програмен координатор на Надежда и домове за децата - клон България каза, че 
Боян Александров се е свързал с НПО-ото преди година. Александров е сам инициатор на 
кампанията, средствата набира чрез 
свои колеги. През миналата година са дарени една от част от лаптопите - компютри са получили вече 
деца в неравностойно положение в Ямбол и в Хасково, а днес отиват в Русе. Ние сме посредник 
и подкрепяме неговото дело, каза Аспарухова. Организацията си партнира добре с отдели по 
Закрила на детето и с общините и така даренията лесно се осъществяват. 
Като малък много исках да имам компютър, но дълги години не можех да си го позволя и винаги съм 
искал да имам мой собствен, сподели Боян Александров. Прави ми голямо удоволствие да помагам, 
макар и с такива малки жестове, каза той. Фирмата в Америка, в която работи сега, създава 
информационни технологии в помощ на хората, нуждаещи се от рецепти и предписания за 
лекарства. 
Всички се обединиха около идеята, че обществото ни все още има какво да промени в отношението 
си към децата със специални потребности. 
 

Е-магазин за лещи подпомага училище за незрящи  
в. Труд | 30.06.2017  
Българският онлайн магазин за контактни лещи ЛенсМаркет дарява 1% от всяка поръчка на 
училището за деца с увредено зрение "Луи Брайл" в София. Средствата от кампанията ще бъдат 
предадени на ръководството на училището, което да ги разпределени според нуждите на учениците. 
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Българската компания за търговия с лещи ЛенсМаркет стартира кампанията през юни и вече набира 
средства. Целта е с тях да се улеснят битът и социализацията на децата и да се направи ежедневието 
им по-пълноценно. 
"Създадохме магазина преди близо 6 години. Време е да се отблагодарим за успеха си и да 
подпомогнем нуждаещи се деца. Аз вярвам, че давайки, получаваме. С покупката им при нас, 
създаваме възможност на клиентите да бъдат съпричастни към учениците с увредено зрение, а ние 
ще получим удовлетворение от това, че правим добро дело. Ние сме българска фирма с кауза", 
казва Любомир Кабакчиев, изпълнителен директор на компанията. 
 

3565 са дарили кръв в отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ”Д-р Иван 
Селимински” 
www.focus-radio.net | 30.06.2017  
38-годишен кръводарител от Сливен получи награда на Национална конференция по хематология, 
съобщиха от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. Това е  Георги Маврудчиев. Наградата се 
връчва на 57-мата Национална конференция по трансфузионна хематология. Логото на тазгодишния 
Световен ден на Кръводарителя е „Не чакай да дойде бедствието! Какво можеш да направиш? Дари 
кръв! Дари сега! Дарявай често!”. Всеки ден близо 500 души в България имат нужда от кръв. За 
2016г. броят на кръводарителите в цялата страна е 165 000. От тях в Отделението по трансфузионна 
хематология на МБАЛ”Д-р Иван Селимински”АД са дарили 3565 души. Адекватното снабдяване с 
безопасна кръв може да бъде осигурено чрез доброволно и безвъзмездно даряване. Статистиката 
сочи, че 30 процента в България са доброволните кръводарители, а 70 процента са родовите. 
Промяна може да има при ангажиране на цялото общество и най-вече чрез осъзнаване на 
необходимостта от кръводаряване. 
 

14-годишен ще плува благотворително в яз. „Жребчево” 
www.starazagora.topnovini.bg | 30.06.2017  
Спортист ще плува 17 км във водите на яз. „Жребчево”. Акцията е по повод благотворителна 
кампания за набиране на средства, с които да бъде реставрирана църквата „Свети Иван Рилски”, 
потопена  във водите на язовира преди близо половин век. Тя ще се проведе днес от 19 часа край 
язовира. Благовест е от Димитровград, но учи в Спортното училище  „Тодор Каблешков“ в Стара 
Загора. С плуване се занимава от 3 години.  Младежът, чиято мечта е да преплува Ламанша, ще бъде 
придружаван от местен екип с лодка по време на преплуването. По думите му се запалил по каузата, 
след като видял църквата и решил да направи нещо добро. Инициативата за възстановяването на 
църквата на бившето село Запалня е на община Твърдица и на секретаря й Пламен Курумилев.  
Според инициаторите на кампанията, вече са събрани около 8 000 лв. от дарители. Строителна 
компания е поела ангажимент да осигури необходимите материали и се очаква ремонтните 
дейности да започнат до седмица. 
 

Bridgestone Corporation обяви публикуването на Отчета за устойчивост 2016 г. на Bridgestone 
Group. 
www.news.data.bg | 30.06.2017  
Този отчет съдържа усъвършенствана програма за глобална корпоративна социална отговорност 
(CSR) на Bridgestone Group - “Our Way to Serve” и споделя преглед върху историята и описанието на 
трите приоритетни сфери: Мобилност, Хора и околна среда както и Основи на управлението. С 
промените в глобалния устойчив пазар, Bridgestone Group изяснява социални проблеми и такива, 
свързани с околната среда и материалите, като се стреми да обърне внимание и да сподели някои от 
инициативите, които предприема, за решаване на тези проблеми. Например, Bridgestone Group 
оформя средносрочни цели за 2020 г. като част от Приоритетите за околната среда и посочва 
успехите за 2016 г. 
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•28.5% намаляване на приема на вода за единица (в сравнение с 2005 г.) 
•31% подобрение на производителността на ресурсите (в сравнение с 2005 г.) 
•29% намаляване на въглеродните емисии за нетни продажби от операции и продукти след 
употреба (в сравнение с 2005 г.) 
•13% намаляване на съпротивлението от въртенето на гуми (в сравнение с 2005 г.) 
Отчетът също представя ценности, генерирани от Bridgestone Group и посочени в Приоритетните 
сфери. „Докато Bridgestone винаги е използвала иновации, за да разработи широка гама от продукти 
и услуги, продължавайки напред възнамеряваме да разработим и предложим решения за бизнеса, 
които да бъдат насочени към социални проблеми и същевременно да отговорим на очакванията на 
потребителите“, коментира за отчета Масааки Цуя, член на борда, CEO и представител на 
изпълнителния офис на Bridgestone Corporation. 
“Резултатът е високо качество, висока полза от иновациите за нашите клиенти, положителен ефект 
върху обществото и признанието на нашите клиенти, че Bridgestone Group е доверен доставчик на 
услуги.“ 
Bridgestone Group проактивно ще адресира социалните проблеми, за да отговори на очакванията на 
обществото и да допринесе за осъществяването на устойчива околна среда и общество. Чрез активен 
диалог с широк кръг акционери, Bridgestone Group цели да създаде обща стойност за нашите 
клиенти и за обществото. 
 
 

9000 лева е събраната до момента сума за лечението на Симона Георгиева  
www.dobrudjabg.com | 30.06.2017  
Съветниците на Добричка община и общинската администрация се включиха в набирането на 
средства за подпомагане на лечението на 10-годишната Симона Милчева, която страда от тежка  
форма на сколиоза. По време на заседанието на Общинския съвет на Добричка община, вчера, 
неговият председател Донко Марев призова всички съветници да направят жест към семейството на 
болното дете, за да подпомогнат предстоящата операция в болница „Токуда” в столицата. Стана 
ясно, че ден преди това кметът Тошко Петков  е провел среща с общинската администрация на която 
е решено на семейството да се отпусне финансова подкрепа от  2000 лева. Кметът се е обърнал с 
апел за помощ и  към земеделските фирми в региона. Снощи бе проведен благотворителен базар за 
събиране на средства за предстоящата операция на болното дете. Майката- Мирка Георгиева каза, 
че дарената до момента сума е в размер на 9000 лева. Предстои организация и на други 
благотворителни изяви.  
 

Нов апарат в интезивното отделение за децаДарението на "Св.Анна" е от "Ротари клуб 
Варна" 
www.trud.bg | 30.06.2017  
Нов мултифункционален монитор повишава нивото на сигурност по време на ортопедични операции 
на деца в университетската МБАЛ „Света Анна – Варна“. Апаратурата е дарение от „Ротари клуб 
Варна“ за Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в спешната болница 
на Североизточна България. „Мултифункционалният монитор е чакано и желано оборудване за 
нашето отделение. Апаратът е съвременен и отговаря на всички реанимационни изисквания. Той 
осигурява високо ниво на сигурност по време на планови и спешни интервенции на ортопедични 
травми при деца, тъй като отчита прецизно всички жизнени показатели на пациента.“ Така 
началникът на Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение д-р Валентин 
Власаков коментира дарения монитор. Изпълнителният директор на университетската МБАЛ „Св. 
Анна – Варна“ д-р Николай Коларов изпрати благодарствен адрес на дарителите за демонстрираната 
съпричастност към мисията на лечебното заведение да поема и да гарантира над 90% от 
хирургичната спешност в Източна България.  
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Инициативата "Кутия за книги", подкрепена от БТЛ Индъстрийз, събра средства за деца в 
неравностойно положение  
www.news.bg | 30.06.2017  
2196 лв. събра първата разпродажба на благотворителната дарителска кампания "Кутия за книги". С 
тези средства ще бъдат закупени компютри за дома за деца "Олга Скобелева" в гр. Пловдив. Стотици 
дарени книги намериха своя нов притежател след благотворителна разпродажба, проведена по 
време на Капана фест. Тя е и първата от предвидените от младежката организация JCI Plovdiv, която 
в началото на месец юни с помощта на БТЛ Индъстрийз върна към живот своята инициатива "Кутия 
за книги". Кутия за книги е кампания, която предоставя възможност на всеки да дари свои книги на 
хора и институции в нужда. С книжните дарения организацията ще осъществява благотворителни 
разпродажби, за да могат книгите да намират нов дом, а със събраните средства да се 
облагородяват домове за деца с ресурси, от които се нуждаят. Домът за деца "Олга Скобелева" е 
първото място, на което ще бъде направено дарение. Служителите му не просто се грижат за деца в 
нужда, но вярват и че всяко дете притежава неповторима уникалност и таланти, които трябва да 
развива. Затова, освен дарението, JCI Plovdiv ще организира и арт работилници "Направи си сам", 
чрез които децата сами ще вдъхнат живот на старата хартия. Така дарените книги, загубили своята 
физическа стойност, ще бъдат претворени в декорации, мебели и инсталации, които ще облагородят 
пространството им за живеене. Следващата планирана разпродажба ще се осъществи на 
пловдивския фестивал Shake That Хълм от 1 до 3 септември. Книгите, които не успеят да се продадат 
по време на книжните базари, ще бъдат разпределени по домове за възрастни и читалища в 
региона. Как и къде може да дарите книги? В началото на юни JCI Plovdiv постави 10 кутии на 
различни ключови места в града под тепетата, където всеки желаещ може да остави своите книги. 
По идея на служителите от БТЛ Индъстрийз - партньори и спонсори на инициативата, кутия за книги 
беше поставена както в офиса им в Пловдив, така и в София. Повече информация за локациите на 
кутиите и как може да направите голямо дарение ще намерите на фейсбук страницата на Кутия за 
книги - https://www.facebook.com/kutiqzaknigi/  
 

България е напред в разбирането за корпоративна социална отговорност  
www.bloombergtv.bg | 30.06.2017  
Николай Ярмов, Дарина Георгиева и Габриела Пресолска във В развитие, 30.06.2017 Ивелина 
Петрова България е много напред в разбирането на същността на корпоративната социална 
отговорност. Това коментира изпълнителният директор на Българската мрежа на Глобалния договор 
на ООН Дарина Георгиева в ефира на "Бизнес старт" с Вероника Денизова.  Разбирането за 
корпоративна социална отговорност е много сериозно и дълбоко, далеч над нивата за дарителство 
или доброволчество, посочи тя.  Заедно с управителя на CEED България Николай Ярмов и основателя 
на проекта Volontime Габриела Пресолска коментираха най-добрите и отговорни идеи, представени 
по време на серия от практически обучения по проект на CEED България.  Платформата Volontime 
има за цел да покаже добрите дела и кой стои зад тях. Вече са направени и първите дарения както 
на материални стоки, така и на финансови средства, посочи Пресолска, която е един от петимата 
победили в съревнованието за бизнес идеи.    
 

Над 9 000 лева събра дарителска кампания в Доспат за лечението на три деца 
www.rodopchani.bg | 30.06.2017  
Над девет хиляди лева бяха събрани в провелата се дарителска кампания „Да дарим надежда 
заедно!", инициирана от екип към СУ  „Д.Благоев" - Доспат. Кампанията се провежда в подкрепа на 
лечението на три деца с увреждания: Слави Ашиков, Веселин Халачев и Мартин Байрактаров - и 
тримата възпитаници на средното училище в града, пише vestnikdospat.blogpot.bg. Средствата 
събрани към 29 юни бяха връчени на церемония, организирана в офиса на Експресбанк пред 
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погледите на учители, родители, ученици. Сред дошлите да уважат събитието бяха инж. Веселин 
Калфов, секретар на Община Доспат, Миглена Пържанова, представители от отдел "Закрила на 
детето" към ДСП - Девин. Ваня Мутафчева, главен учител в СУ „Д.Благоев" и един от инициаторите на 
събитието запозна присъстващите относно това как е протекла кампанията. Мутафчева заяви, че 
всички средства са подкрепени с протоколи и общата сума до момента в размер на 9 362,64 лева ще 
се разпредели по равно за децата. Една от най-крупните суми в размер на 4091,50 лева е сума, 
осигурена от благотворителна инициатива, реализирана през месец ноември по време на градски 
Курбан  на стадиона в Доспат, съобщиха от инициаторите. Останалите средства са от дарителските 
кутии, които бяха поставени в хранителните магазини в града. Инициативата продължава до края на 
месец юли. 
 

Над 9 000 лева събра дарителска кампания в Доспат за лечението на три деца 
www.rodopchani.bg | 30.06.2017 |  
Над девет хиляди лева бяха събрани в провелата се дарителска кампания „Да дарим надежда 
заедно!", инициирана от екип към СУ  „Д.Благоев" - Доспат. Кампанията се провежда в подкрепа на 
лечението на три деца с увреждания: Слави Ашиков, Веселин Халачев и Мартин Байрактаров - и 
тримата възпитаници на средното училище в града, пише vestnikdospat.blogpot.bg. Средствата 
събрани към 29 юни бяха връчени на церемония, организирана в офиса на Експресбанк пред 
погледите на учители, родители, ученици. Сред дошлите да уважат събитието бяха инж. Веселин 
Калфов, секретар на Община Доспат, Миглена Пържанова, представители от отдел "Закрила на 
детето" към ДСП - Девин. Ваня Мутафчева, главен учител в СУ „Д.Благоев" и един от инициаторите на 
събитието запозна присъстващите относно това как е протекла кампанията. Мутафчева заяви, че 
всички средства са подкрепени с протоколи и общата сума до момента в размер на 9 362,64 лева ще 
се разпредели по равно за децата. Една от най-крупните суми в размер на 4091,50 лева е сума, 
осигурена от благотворителна инициатива, реализирана през месец ноември по време на градски 
Курбан  на стадиона в Доспат, съобщиха от инициаторите. Останалите средства са от дарителските 
кутии, които бяха поставени в хранителните магазини в града. Инициативата продължава до края на 
месец юли. 
 

Стартира дарителска кампания за материали, свързани с изграждането на Панорамата 
в. Посоки, Плевен | 01.07.2017  
По повод 140 години от Плевенската епопея и 40 години от изграждането на Панорама "Плевенска 
епопея 1877 г." Община Плевен и Регионалният военноисторически музей - Плевен, обявяват 
дарителска кампания "Заедно да съхраним историческата памет". Целта е да се съберат вещи, 
снимки, документи, грамоти, юбилейни сувенири и други материали, свързани с историята на 
изграждането на Панорамата, с участието на гражданите в строителството, със спомени на дарители 
и участници. Дарените материали ще се регистрират във фонда на музея и ще използват за 
създаването на постоянна експозиция, съобщиха от общинската управа. 
Инициативата ще завърши с изложба, която ще бъде представена в навечерието на 40-годишния 
юбилей на Панорамата. Материалите ще се обработят дигитално и в бъдеще ще бъдат достъпни 
чрез електронната 
страница на Регионалния военноисторически музей - Плевен. Отзовалите се на инициативата 
граждани ще получат дарителска грамота. 
Телефони за контакт: 064/ 830 251 - Централа на Панорама "Плевенска епопея 1877 г." 0877 145 376 - 
Отдел "Връзки с обществеността" 0877 145 571 - Отдел "Научноекспозиционен и фондове и научен 
архив" 
 

Дариха над 500 книги на горнооряховско училище 
www.velikotarnovo.utre.bg | 01.07.2017 | 17:06 
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Над 500 книги обогатиха една от малко съхранени през годините училищни библиотеки - тази на СУ 
„Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица. Книгите са дарение от Паша Христова-родител на 
десетокласник, от учениците на началната учителка Даниела Велчева, от Илиана Стойчева – бивш 
учител, от Методи Ценов –общественик, живеещ в София. Това е поредно дарение за училищната 
библиотека, която вече разполага с над 14 000 книги и списания, до които възпитаниците имат 
свободен достъп.  Библиотечният фонд се обогатява предимно чрез дарителски инициативи, за 
което училищното ръководство е изключително благодарно.  Библиотеката разполага с компютри и 
свободен достъп до интернет, за да се стимулира набавянето на необходимата информация и 
разширяването на знанията,което ще доведе до по-ефективна самоподготовка. Тя  е и с  безплатен 
достъп до документа и книги,част от които са ноти, плочи и дискове; карти; речници; учебници и 
помагала; книги за деца, младежи и учители. Има достъп до интернет и програмата ЕВРОДЕСК, която 
е връзка с 940 еврейски активни младежки центъра. 
 

991 лева събраха поредните благотворителни инициативи в помощ на Атанаска Тарашева 
www.rodopchani.bg | 02.07.2017 |  
Общо 991 лева събраха поредните благотворителни инициативи в помощ на Атанаска. Със 
съдействието на община Смолян в Родопски драматичен театър се състоя благотворителен концерт. 
Певци, музиканти и танцьори дариха изпълненията си. Златина Узунова, Виктория Хаджиева, 
Константина Робова пяха с цялото си сърце за публиката и за каузата.Иван Дяков и Илка 
Александрова изпяха хитовите си песни, а клуб „Хоро”, воден от Русанка Бодурова взриви залата в 
ръкопляскания. „100 каба гайди”, Фолклорен квартет „Аглика”, Младежки театър „Ирис”, Клуб за 
спортни танци „Фен 85” и момичетата от Обединен детски комплекс допълниха пъстрата китка, 
поднесена на сцената на Зала 1 в театъра. Картините, дарени от смолянски художници, украсиха 
фоайето на РДТ. Търгът уважиха кметът на Смолян Николай Мелемов и Фондация „КРОС”, 
представлявана от Кирил Хаджихристев. Кметът Мелемов си купи картина на Нина Пишинова, а 
Фондация „КРОС” се сдобиха със „Слънчеви цветя” на Станка Денева. На всички дарители и 
доброволци, които със сърце и душа се раздадоха за пореден път, БЛАГОДАРИМ! Кампанията 
продължава! Дарете и Вие за Насето! Струва си! 
 

Проведе се първият бал на фондация "Стоян Камбарев" в Лондон 
www.btvnovinite.bg | 02.07.2017  
Преди седмица се проведе първият официален благотворителен бал на фондация "Стоян Камбарев" 
в Лондон. Гала вечерта беше под патронажа на Негово Величество Принц Кирил, който заедно с 
председателя на фондацията Деси Тенекеджиева бяха домакини на едно изключително 
емоционално събитие. Атмосферата от това събитие ще видим със съдействието на колегите от InLife 
TV и BBR TV - българската онлайн телевизия във Великобритания.    „Изключително горд съм, на 
първо място, защото това е първото българско събитие, организирано някога в Лондон, което 
надхвърля рамките само на българската общност. Да видя толкова много гости тук е фантастично. 
Спектакълът и изпълненията бяха за мен едно изключително преживяване. Истинска привилегия е 
да имаш възможността да видиш подобен талант и естественост.Толкова млади артисти, а правят 
удивителни неща- толкова впечатляващи”, сподели Негово Величество Принц Кирил- Патрон на бала 
на фондация "Стоян Камбарев". Той посочи още, че най-важно е артстите да вярват в себе си, да 
бъдат решителни, да работят упорито и успехът и признанието неизменно ще дойдат. Смятам, че 
имаме фантастични таланти в различни области, най-вече в изкуството и в творческите области. 
Пожелавам им много нови успехи и да продължават напред, каза той.      Деси Тенекеджиева, 
председател на фондацията, посочи, че за нея това е една много емоционална вечер. „Балът беше 
невероятен, от първата секунда- уникални таланти, страхотни гласове, невероятно представление. 
Искрено желая всичко най-прекрасно на Фондацията в бъдеще”, заяви Елица Бонина, партньор на 
фондацията. 
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Дарители от немска фондация посетиха Болницата в Горна Оряховица 
www.regnews.net | 02.07.2017  
Представители на немската фондация "Помощ за България" посетиха тази сутрин Отделението по 
педиатрия в МБАЛ "Свети Иван Рилски" в Горна Оряховица, за да разгледат извършените ремонти в 
него със средства на фондацията. Председателят на благотворителната организация Юрген Мюлер, 
съпругата му Риа Мюлер, Зилке Лоренц и доброволката от българска страна Изабел Шимидова бяха 
посрещнати от управителя на болницата д-р Иван Иванов и от част от екипа в отделението. В 
детското отделение бяха извършени ремонти на кухненския бокс, в който се приготвя млечната 
кухня, и на няколко стаи за бебета (боксове) на стойност 6000 лева, осигурени от "Помощ за 
България". Помещението за млечна кухня е напълно ремонтирано с нов санитарен фаянс, теракота, 
нови шкафове и закупена бяла техника - бойлер, хладилник и микровълнова печка. Боксовете за 
бебета са освежени и обновени. Немските гости донесоха дребни подаръчета и лакомства на 
малките пациенти. От своя страна домакините ги почерпиха с голяма торта. Това е вторият поред 
дарителски жест на организацията в горнооряховската болница. През миналата година германците 
осигуриха близо 12 хиляди лева за пълен ремонт на санитарните възли, които бяха в плачевно 
състояние и заради тях имаше опасност РЗИ да затвори отделението. По традиция фондация "Помощ 
за България" от години подпомага социални и здравни заведения, както и болни дечица и социално 
слаби семейства във Великотърновска област. Тримата благотворители от Германия са в областта от 
28 юни. За краткия си престой те са имали много интензивна работна програма. В четвъртък са 
организирали екскурзия на 45 деца от Кризисния център в Балван и от Центъра за деца от семеен 
тип във Велико Търново до Арбанаси и Петропавловския манастир. След кратката разходка в 
селището, децата са яздили коне и понита в конната база "Калоян". След това са посетили и 
Петропавловския манастир и в района са игри на открито. Немските им приятели са ги зарадвали с 
играчки и спортни пособия - федербали, водни пистолети и др. Освен транспорта и всички разходи 
по атракциите, те са им организирали и обяд в комплекс "Манастира". На следващия ден 
германците са посетили Полски Тръмбеш, за да подпомогнат няколко социално слаби семейства, 
които са им посочени от местната управа. За шест семейства в нужда те са осигурили лекарства и 
храни. От фондацията са провели и срещи с ръководствата на Помощното училище "Теодосий 
Търновски" и на Дома за деца, лишени от родителски грижи в Ново село. Основна тема на разговора 
е била запазването на програмата за втора закуска за децата, която също се финансира от "Помощ за 
България". От 4 години германците финансират целогодишно втора закуска за 70 деца от дома за 
сираци, като тя се осигурява чрез кетъринг. Благотворителите споделиха, че си партнират успешно 
със здравните и социални заведения от региона, които са коректни партньори и представят изрядна 
отчетност за даренията, затова и подпомагането им продължава. След посещението си в болницата 
днес, немските гости отпътуваха към семейството на 11-годишното великотърновче Пресиян, което 
страда от мускулна дистрофия, за да му окажат подкрепа с хранителни продукти. 
 

Помогнете! Отстраниха тумора на 7-годишния Боби, но са нужни още 47 хил. евро за 
лъчетерапия 
www.flagman.bg | Автор: Светлозария КИДЕРОВА | 02.07.2017  
Трябва да го спасим това дете!, призова кметът на Камено Жельо Вардунски 7-годишният Божидар 
Кръстев, за когото ви разказахме /ВИЖ ТУК/ премина успешно през поредната операция, този път в 
Турция. Малкият Боби имаше тумор на гръбначния стълб, който медиците успели да отстранят. 
Въпреки това обаче резултатите на изследванията показват, че туморът-мултиформен глиобластом 
4-та спетен, изисква провеждането на химио и лъчетарипия, а след това и рехабилитация. 
Семейството и приятелите на Божидар многократно са провеждали дарителски кампании, защото 
вече нямат възможност да набавят необходимата сума.  Стойността на 28 сесии  облъчване с апарата 
„Трубийм” и 6 седмици химиотерапия е 21 805 евро. За 30-дневна рехабилитация ще са необходими 
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23 835 евро. Общо за лечението на малкия Божидар са нужни 45 640 евро. Роднините на Боби са 
направили негова дарителска сметка със SMS. Всеки, който желае може да помогне като изпрати смс 
на номер 17 777,  с текст на латиница DMS BOBCHO, за да върнем усмивката на малкото момче, което 
на есен трябва да е 1 клас. „Община Камено и жителите помагат по всякакъв възможен начин,  за да 
спасят живота му.  Фондът за лечение на деца обаче отказва да отпусне средства. Заедно с жителите 
на Камено сме поставили  кутии за дарения в магазините  и на обществени места, за да съберем 
сумата за последващите химио и лъчетерапии. Апелирам всеки, който иска да помогне на Боби нека 
изпрати смс на 17 777 с текст DMS BOBCHO. Трябва да го спасим това дете!", призова кметът на 
Камено Жельо Вардунски. 
 

Колекционер от Франция дари на Дома на хумора и сатирата ценни колекции от карикатури 
www.bta.bg | 04.07.2017 | 
Колекционер от Франция дари на Дома на хумора и сатирата ценни колекции от карикатури Габрово, 
4 юли /Жанет Михова, БТА/ Жан-Мари Бертен от Франция, член на международното жури на 
Биеналето на хумора и сатирата в изкуството и един от най-прочутите в света колекционери на 
карикатурни издания, е направил дарение на Дома на хумора и сатирата в Габрово. Дарението 
съдържа 12 печатни издания и три диска с изображения. Това съобщи Дарина Маринчевска от дома. 
Сред ценните албуми могат да се открият по две тематични колекции на известните карикатуристи 
Клод Сер и Жан-Марк Резер (Франция) и Филип Гелюк (Белгия). Богато илюстрираната книга "Хумор 
и мениджмънт" разглежда ролята на усмивката и шегата в управлението на бизнеса и в отношението 
към клиентите. По думите на Маринчевска особен интерес представляват годишните книги-досиета 
на сатиричния вестник "Le Canard enchaine" с подбор на най-интересните новини от годините 2009-
2012, отразени на страниците на изданието. Любопитно четиво са и два каталога от публични 
търгове на карикатури, сатирични рисунки и хумористични книги, които дават информация за 
стойността на търгуваните творби на антикварния пазар. Според Маринчевска не по-малко ценни са 
записите на дискове, които съдържат обширна систематизирана информация, плод на десетки 
години проучвателска и събирателска дейност на Жан-Мари Бертен - авторови досиета на 50 
известни карикатуристи с пълни библиографии на творчеството им и на публикации за тях, колекции 
от карикатури на различни теми (Европа, Европейски съюз, Сталин, Виното), колекции от карикатури 
на Домие, Доре, Тулуз-Лотрек, Семпе, Топор, както и богата колекция карикатури от френската 
преса. Колекционерът има в библиотеката си над 1600 книги от тази област и близо 5000 
документални единици в личния си архив. При посещението си през май в Габрово известният 
изследовател на карикатурата е изразил възхищението си от богатия книжен фонд на Дома на 
хумора и сатирата, наброяващ над 26 000 тома литература на 35 езика. Бертен е оценил високо 
колекциите от албуми и каталози на рисуван хумор от цял свят и е изявил желание да даде своя 
принос в обогатяването им. Дарението на колекционера от Франция ще влезе във фонда и в архива 
на Дома на хумора, информира Маринчевска. В годината на своя 45-и рожден ден Домът на хумора 
и сатирата се радва на вниманието и щедростта на многобройни творци и почитатели на хумора, 
които продължават да изпращат поздрави и дарове за музея, информира Маринчевска. За 6-те 
месеца на 2017 година в дома са получени 60 дарения от 30 приятели, партньори и сътрудници. Към 
тях се добавят и 160 художествени произведения от 130 автори, участници в 23-то Биенале на 
хумора и сатирата в изкуството, които даряват творбите си за музейния фонд "Хумор на народите". 
/ПП/ 
 

Да помогнем на 4-годишния Кристиян от Лом 
www.bnr.bg | 04.07.2017  
Момченце от град Лом се нуждае от скъпоструващо лечение. 4-годишният Кристиян е със сериозно 
заболяване, което трябва да бъде лекувано в чужбина. Документи са изпратени до болница във 
Франция, ще се кандидатства и пред лечебни заведения в Белгия и Германия, обясни Антоанета 
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Антимова, родственица на детето: "Неговото заболяване е Сарком на Юинг, което е злокачествен 
тумор. Очакваме оферта от болницата и тогава ще знаем точно колко средства ще ни трябват за 
лечението. Но знаем със сигурност, че лечението е много скъпо. Надяваме се и Здравната каса да ни 
помогне. Ще кандидатстваме там, след като получим оферта, да ни отпуснат пари за лечение." Ако 
Здравната каса не отпусне средства, близките смятат да кандидатстват пред Фонда за лечение на 
деца. Те ще разчитат и на дарения от организирания във Фейсбук благотворителен базар: "Хората 
предлагат вещи за продаване, други наддават, води се благотворителен търг. Хората много помагат. 
Семейството ни е трогнато и е благодарно за всичко, на всички хора благодарим. Групата се казва 
"Помощ за Кристиян Георгиев Красимиров Благотворителен базар"." На различни места са поставени 
90 кутии за дарения, открита е и банкова сметка. Благотворителната кампания е подкрепена от хора 
в цяла България, Испания и Великобритания. Община Лом също застава зад нея и утре вечер 
организира благотворителен концерт "Да помогнем на Кристиян!".  Дарителска сметка: 
BG78UBBS80021059465640 в лева. Титуляр: Кристиян Георгиев Красимиров. Банка : ОББ (Обединена 
българска банка). 
 

От Ком до Емине за деца с двигателни проблеми 
www.bnr.bg | 04.07.2017  
От връх Ком до нос Емине за деца с двигателни проблеми. Това е поредната мисия на доброволците 
от сдружение "До върха". Те вече успяха да реализират няколко подобни изказвания - до връх Ботев, 
до Руен и Черни връх, а през март парализиран младеж стигна довръх Мусала. Сега по адаптиран 
маршрут за хора в неравностойно положение участниците в експедицията изминават 600 км за 
седем дни. Партньори на проявата са Планинската спасителна служба, сдружение "Off Road" и 
природните паркове. Участниците в поредното приключение са вече в Жеравна, пред къщата на 
Йордан Йовков, мотивирани да продължат, въпреки дъждовете и вятъра, разказа в предаването 
"Хоризонт до обед" Николай Герев от сдружението. В групата влизат 12 души - две семейства на 
деца в неравностойно положение и шест доброволци. Вчера е било реализирано по план 
преминаването през връх Шипка, но лошото време е отменило преминаването през Твърдица и 
Елена и е принудило експедицията да се отклони по асфалтови пътища. Не сме решили да поставяме 
рекорди. Идеята на цялото пътуване е да покажем на тези деца ключови точки от маршрута Ком - 
Емине на тези деца, сподели още Герев. Сдружението "До върха" продължава набирането на 
средства за закупуването на високопроходим автомобил. Настоящото пътуване по плънинския 
маршрут се осъществява с автомобили, предоставени от логистичен партньор. Николай Герев 
уточни: Основната ни цел е да успеем да си купим дори някакъв много стар джип, който да можем 
да използваме и да правим регулярно посещения на природни паркове, исторически места и 
забележителности. Няма невъзможни неща и няма недостъпна среда - така мисли едно от децата, 
пътуващи по маршрута.  Ком - Емине е най-дългият маркиран пешеходен туристически маршрут у 
нас. Нормално изминаването му пеша е постижимо за 20-25 дни през лятото и за месец през зимата.  
Още за смелата инициатива слушайте в звуковия файл. 
 

Откриха благотворителна изложба-базар „С обич за децата на нашите колеги” 
 
www.novinata.bg | 04.07.2017  
“Бих нарекъл тази експозиция галерия на добротворството, на обичта и съпричастността, на 
изкуството да усмихваш детски очи, да сбъдваш мечти. Експонатите на служителите от системата 112 
са заредени с толкова много любов и красота, сякаш те прегръщат с ръцете на тези наши колеги, 
които не се подвоумиха да отстоят с риск за здравето и живота си своя професионализъм”, заяви 
зам.-министър Милко Бернер при откриването на проявата. Идеята на благотворителната изложба-
базар е на служителите от Дирекция „Национална система 112” – МВР в подкрепа на децата на 
загиналите и пострадали служители в системата на МВР „С обич за децата на нашите колеги”. 
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Директорът на „Национална система 112” г-н Цветомир Цеков подчерта, че експонатите носят духа 
на добротворството на операторите от 112 – хората, които първи получават тревожния зов за помощ. 
Мисията да помагаш и да бъдеш съпричастен е пренесена от работното място в свободното време, е 
проектирана върху платно и лист хартия, като зов за повече обич и топлина, допълни той. 
Събитието уважиха заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов, 
административният секретар на МВР г-н Бойко Славчев, директори  и служители на МВР, 
представители на службите за спешно реагиране, Столична община, БЧК и други. 
Експозицията включва над 200 творби на служители  от ДНС 112 в областта на художествената 
фотография, изобразителното и приложно изкуство. Дарените средства ще бъдат преведени по 
единната банкова сметка за подпомагане децата на загиналите и пострадали при изпълнение на 
служебните си задължения служители от системата на МВР. 
 

Младежи от Кюстендил ще живеят сред възрастни хора в село Шишковци, без модерните 
технологии 
www.focus-radio.net | 04.07.2017  
Кюстендил. Младежи от Кюстендил ще живеят сред възрастни хора в село Шишковци, без 
модерните технологии. Идеята е заложена в проекта, реализиран от младежката организация на БЧК 
– Кюстендил, озаглавен „Хората около нас”. Проектът беше представен от директора на БЧК – 
Кюстендил д-р Емилия Кацарска и доброволци към младежката организация, предаде репортер на 
Радио „Фокус” – Кюстендил. Проектът е за младежи на възраст от 15 до 29 години, които нямат 
роднини на село. Целта е участниците да се докоснат до друг начин на живот, да обогатят 
ценностната си система, да осъзнаят стойностните неща в живота. Младежите ще бъдат изведени 
извън зоната им на комфорт, ще се ограничат от съвременните технологии, доближавайки се 
максимално до живота на възрастните хора. Сред заложените дейности са приготвяне на ястия от 
миналото, изготвяне на книга с готварски рецепти, отглеждане на зеленчуци и на плодове, 
разпознаване на различни видове билки. Проектът включва обучения и дискусии между младежите 
и възрастните хора. Планира се организирането на екскурзии, отбелязване на празници, обичаи и 
рождени дни. 
 

Отделят 130 000 лева за ремонти на шуменски училища 
www.bnr.bg | 04.07.2017  
Нови съоръжения за игра ще получат детските ясли „Слънчево детство”, „Калинки” и „Щастие” в 
Шумен. Това съобщи заместник-кметът по здравеопазване и социални дейности д-р Светлана 
Маркова. Те са на стойност 30 000 лева, като сумата е осигурена от годишната дарителска програма 
на фирма „Алкомет“. Старите и опасни люлки, катерушки и пързалки са демонтирани, а новите 
съоръжения ще бъдат поставени до края на седмицата. „Благодарение на този жест, предвидените в 
общинския бюджет 30 000 лева се освобождават за други дейности“, уточни д-р Маркова. Над 158 
000 лева са вложени в газификацията на детската ясла в квартал „Тракия”, заяви заместник-кметът 
по образование и култура Найден Косев. 130 000 лева са планирани за освежаване, частична 
подмяна на инсталации и оборудване в училищата от общината. 
 

Карин дом ще обучава безработни родители на деца с увреждания 
www.bnr.bg | 04.07.2017  
За да изгради действащ социален механизъм за подобряване достъпа до пазара на труда на 
родителите на деца с увреждания, Карин дом кани родителите да се включат в обучения за 
придобиване на професионална квалификация. Допълнително организацията ще включи родителите 
и в курс по английски език и мотивационнисрещи, ще окаже психологическа и социална подкрепа, 
за да подпомогне реализацията на пазара на труда и подобряване качеството на живот. Родителите, 
които могат да се включат трябва да са безработни, да отглеждат дете с увреждане на възраст от 0 
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до 8 години и да имат желание да подобрят своята професионална квалификация. 
Информационната среща с родителите ще се проведе на 05 юли (Сряда) от 10:00ч в сградата на 
Карин дом в местността Св. Никола, зад Пикадили парк. Целта на проекта "Подкрепа за родители на 
деца с увреждания за социална и професионална реализация" на Карин дом е да насърчи 
социалното включване на родителите, достъпа до заетост, както и да намали риска от бедност на 
семействата, които отглеждат деца със специални потребности. Карин дом ще предостави обучение 
за повишаване или придобиване на нова професионална квалификация в следните направления: ·  
Обучение по професия „Организатор интернет приложения“ ·  Обучение по професия  „Сътрудник 
Социални дейности“ По времето на обученията и планираните консултации, родителите ще се 
възползват от интегрираната подкрепа за грижа за техните деца, което ще осигури тяхната спокойна 
работа и ще позволи концентрация в професионален план за личностно развитие. Проектът 
"Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация" на 
Фондация "Карин дом" се изпълнява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейски социален фонд. Три дни по-
късно - на 8 юли, Карин дом ще отбележи своя 21-ви рожден ден. Празникът ще стане  повод за 
откриването на първия в България музей, посветен на филантропията и благотворителността - 
„Посланици на доброто“. Той ще бъде отворен за групови посещения, а експозицията включва 
интересни факти за история на благотворителността и доброволчеството в България през вековете, 
както и варненската следа в добротворчеството. Сред гостите ще бъде и синът на основателя на 
Карин дом Иван Станчов – Никола 
 

Гръцката архиепископия дарява проект за храм в Благоевград 
www.blagoevgrad.utre.bg | 04.07.2017 |  
Неврокопска митрополия няма да плаща за изготвянето на проект за втори голям православен храм 
в Благоевград. Това споделиха благоевградски свещеници, цитирани от "Стандарт". В района на 
казармата, който вече е общинска собственост и където ще се вдигне новата църква, приключи 
геоложкото проучване. То вече е изпратено на митрополит Серафим, за да се изготви работен 
проект, тъй като вдигането на нов молитвен дом в областния център на Пиринско е сред 
приоритетите на Неврокопска епархия. „Има договорка на митрополита с Гръцката православна 
църква, която ще ни дари свой проект за православен храм. Свещеници от Атина са уверили, че имат 
много готови проекти. Ние сме им изпратили снимки на мястото, където ще се строи църквата. Те ще 
преценят кой проект е най-удачен и ще ни го дарят безвъзмездно“, споделиха още те. 
 

Шумен с акция „Жълти стотинки за Ники“ 
www.trud.bg | 04.07.2017 | 22:20 
Шуменци продължават да събират средства за лечението на 17-годишният Николай Траянов Иванов, 
а най-новата акция е „Жълти стотинки за Ники“. Инициативата е на неговите съученици, които 
призовават всеки, който има дребни забравени монети или дълго събирани в касичка да направи 
жест и да ги дари. „Тези монети ще дарят бъдеще за Ники“, казва се в призива на тийнеджърите. 
Прозрачна урна специално за стотинки е поставена в магазин „Краси“ срещу Цветния пазар на 
бул.“Славянски“. За по-малко от ден тя е пълна до половината и тежи поне 10 кг. Продавачката 
Мелин е щастлива, че се отзовават освен клиенти и много деца, и възрастни, които носят „жълти“ 
спестявания. Акцията ще продължи цяло лято. Както „Труд“ писа, момчетата и момичетата от класа 
на Ники преди седмица браха череши, за да спечелят пари за него. Междувременно близките на 
момчето, което е с онкологична диагноза Сарком на Юинг, са дали отчет във фейсбук страницата 
„Помощ за Ники“. „Приятели, искаме да ви благодарим за подкрепата и да ви съобщим, че с общи 
усилия успяхме да съберем половината от необходима сума за лечението на Ники, която възлиза на 
84 984 лв. Необходими са още толкова средства за да се завърши лечението. От назначените 6 курса 
химиотерапия вече са проведени два, за тях са заплатени 48 000 лв. Към момента по сметката на 
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Ники има 36 457 лв. С част от тези пари тази седмица ще се заплати третата химиотерапия“, 
обясняват те. В момента Николай е във болница „Св.Марина“ във Варна за преливане на кръв, 
защото. След като се стабилизира ще замине за Турция, където медици обещават излекуване без 
операция. АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И 
ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com 
 

ГЕРБ атакува Съюза на съдиите със закон  
www.segabg.com | 05.07.2017 | 15:15  
Управляващите от ГЕРБ и "Обединени патриоти" внесоха в парламента множество промени в Закона 
за съдебната власт, засягащи професионалните организации на магистратите, както и дейностите, 
несъвместими с работата им. Поправките са съшити с бели конци и очевидно са насочени срещу 
единствения критик от съдебната система - Съюзът на съдиите. Вносителите на промените са 
председателят на правната комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ), Емил Димитров-Ревизоро (Обединени 
патриоти), Христиан Митев ("Обединени патриоти"), Анна Александрова и Иглика Събева (ГЕРБ). 
Въвеждат се конкретни разпоредби за имуществото на професионалните сдружения. Изрично се 
посочва, че негови източници могат да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от 
техните членове. Същите изисквания се предвиждат и за организациите на съдебните служители. 
"Не се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма", 
категорични са управляващите. И се аргументират: "Самите ограничения на практика са в 
обществена полза, защото гарантират свободно сдружаване и в същото време забрана за 
финансиране и предоставяне на имущество под каквато и да е форма, освен от техните членове". 
Премахва се възможността магистратите да се включват в управлението на професионалните 
сдружения на други юристи, както им позволява сега законът. Причината е, че това позволявало 
"участие в дейности, които накърняват независимостта на магистрата". 
 

Новото детско отделение е модерно, но най-важното - няма мухъл! 
www.dunavmost.bg | 04.07.2017  
Детското отделение на русенската университетска многопрофилна болница окончателно се 
премести в Хирургичния блок. Новото място е ремонтирано, а стаите са обзаведени с модерни 
мебели. И най-важното – няма мухъл - един от големите проблеми на старата сграда, в която 
доскоро се помещаваше Педиатрията, съобщава БНТ Русе. Близо 200 хиляди лева са вложени в 7-я 
етаж на Хирургичния блок. Средствата са от „Дарителска фондация семейство Канев“. А 
обстановката е коренно променена. д-р Ева Цонкова – началник на отделение „Педиатрия” „Първо 
пространственото разположение на отделенията е по-рационално, комуникациите между отделните 
структури са по-лесни. На второ място битовите условия, както за персонала, така и за пациентите са 
несравнимо по-добри. Всяка пациентска стая разполага със собствен санитарен възел, с тераса, на 
която и майките, и децата могат да излязат.” Елена Николова и синът и Боби са едни от пациентите, 
които не за първи път влизат в Детското отделение. И обновената обстановка им прави впечатление. 
Елена Николова „Като се започне от стаите, от леглата. Просто е по-удобно, по-сигурно. Хубавото е, 
че всяка стая си има баня и тоалетна. Има си столова, където можем да се храним.” Занималнята 
още не е готова. Педиатричното отделение събира средства, за да я оборудва така, че на децата да 
им е хубаво там. Очакват да получат и апаратура от Българската Коледа – ехограф и ехокардиограф. 
 

Училищна библиотека получи като дарение над 500 книги 
в. Янтра Днес, Велико Търново | Весела КЪНЧЕВА | 06.07.2017  
Над 500 книги получи библиотеката на СУ "Вичо Грънчаров". Книгите са дарение от Паша Христова - 
родител на десетокласник, от учениците на началната учителка Даниела Велчева, Илиана Стойчева, 
бивш учител, и живеещия в София Методи Ценов. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
mailto:trudonline@gmail.com
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Това е поредно дарение за училищната библиотека, която вече разполага с над 14 000 книги и 
списания. 
Библиотечният фонд се обогатява предимно чрез дарителски инициативи, за което училищното 
ръководство е изключително благодарно. 
Библиотеката разполага с компютри и свободен достъп до интернет, за да се стимулира набавянето 
на необходимата информация и разширяването на знанията,което ще доведе до по-ефективна 
самоподготовка. Тя е и с безплатен достъп до документа и книги,част от които са ноти, плочи и 
дискове; карти; речници; учебници и помагала; книги за деца, младежи и учители. Има достъп до 
интернет и програмата ЕВРОДЕСК, която е връзка с 940 европейски активни младежки центъра. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home

