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Новини за членове на БДФ 
 
 
1 185 пловдивчани бягаха с маратонеца Краси Георгиев в Пловдив, изминаха 16 500 
км 

www.trafficnews.bg | 03.10.2018 | 10:01  
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34.2 км – точно толкова измина за 55 часа ултрамаратонецът Краси Георгиев по 
време на последното си предизвикателство. В тридневното събитие „Празник на 
мотивацията“, което е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на 
културата 2019, взеха участие 1185 души, които с бягане, колело, лонгборд и кънки, 
изминаха общо 16 472,67 км. Банка ОББ, част от KBC Груп,  ще капитализира това 
усилие като дари определена сума за всеки изминат километър. Нещо повече, в 
Team Blue предизвикателството изминатите километри се умножават по съответен 
коефициент за всеки вид спорт (например километрите, изминати чрез колоездене, 
имат коефициент 1, а тези чрез бягане се умножават по 3), което прави общият брой 
километри 45 281.21 км, съобщават от Списание 360. Благотворителната инициатива 
обаче продължава до 25-и октомври, докогато съмишлениците на каузата могат да 
продължават да трупат километри и да ги регистрират като дарение включитено за 
Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”. След приключване на 
глобалната инициатива, която обхваща шест държави, ще бъде обявена и точната 
сума, която ще бъде преведена като дарение от всички, движили се, вдъхновени от 
Краси Георгиев и 55-часовото предизвикателство. За самия Краси, тези 55 часа 
означаваха и умора, болки, студ и дъжд, но благодарение на грижите на 
физиотерапевта Димитрина Сивкова и готвача Георги Димитров, те приключиха в 
прегръдките на десетки приятели, които го посрещнаха на финала. Нивото на 
мотивация не спадна нито за миг и въпреки дъжда в последния ден, Цар-
Симеоновата градина в Пловдив събра от малки деца и бебета със своите родители 
до възрастни хора, които доказаха, че годините трудно могат да сломят духа и 
тялото, а през втората нощ – дори група мъже, която реши да завърши ергенското си 
парти с бягане. Бягането, което Краси Георгиев направи бе с безрезервната подкрепа 
на пейсърите от Маратон Пловдив, които не просто бягаха с Краси по трасето, но и 
осигуряваха важната връзка между ултрабегача и екипа му, като постоянно 
съобщаваха наблюдения за състоянието му. Седем души, членове на клуб Маратон 
Пловдив, регистрираха общо 411 км по трасето. Към тях трябва да прибавим и 
избяганото от общо 67-те симпатизанти на Маратон Пловдив, които заедно успяха 
да направят 1400 км. Изключително мотивирани докрай останаха двама от 
участниците в Празник на мотивацията, които се присъединиха към Краси с цел да 
изминат колкото могат, но надскочиха очакванията си. Това са 66-годишният Иван 
Рибарев, който с колелото си следваше атлета през цялото време – от началото до 
финала, като навъртя 362.4 км, както и полковник Лъчезар Лазаров, който до този 
момент не беше бягал повече от 10 км, а сега, вдъхновен от Краси, избяга в трите дни 
общо 140 км, въпреки липсата на подготовка, травма, която получи, и опитите на 
хората от екипа да го убедят да спре. Ето още цифри след финала на 55 часа – 
Празник на мотивацията Краси Георгиев 334.2 км, 272 обиколки на парка Иван 
Рибарев – колело 362.4 км, 302 обиколки Пейсъри Маратон Пловдив Юлиан Савов: 
155 км Павел Динчийски: 76 км Димитър Каменов: 50км Константин Ганев: 45км 
Теодор Ганев: 40 км Андрей Гридин: 40 км Добромир Димитров: 5 км Fiat 
Professional Team 7 души – 242 км Бягали по трасето в Цар-Симеоновата градина 
608 души – 9408.37 км Фитенес зона Sport Depot 153 души – 777.7 изминати км; 
Зона PowerFit Plovdiv Бягане: 38 души – 260 км Уреди: 30 души – 50 км; Зона 
Maxbike Колоездене 60 души – 180 км; Зона лонгборд – Chillin’ Crew 80 души – 1800 
км; Уроци кънки – Ролери и кънки академия Пловдив 8 души – 53 км; Тест 
на Халфбайк 84 души – 21 км Зумба с Мелани Лютова 15 човека – 15 км Екип и 
доброволци на събитието Ходене 26 души – 1400 км Общо 16 472,67 км 1185 участия 
в активности. Краси Георгиев вече преполови 55-часовото си бягане! Десетки 
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пловдивчани го подкрепиха Малки и големи тичат заедно с ултрамаратонеца в Цар-
Симеоновата градина.  
 
Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум: Дарявайте, но 
през проверени механизми 

в. Сега | Искра ЦЕНКОВА | 04.10.2018 |  

У нас все още се дарява емоционално, малко — хора подкрепят организации, които 
се опитват системно да решават проблеми, казва Красимира Величкова, директор на 
Българския дарителски форум 
- Г-жо Величкова, тези дни Столичната община забрани с наредба събирането на 
дарения по улиците. Как гледате на това решение? 
- За разлика от други европейски държави, у нас публичното набиране на средства 
не е регулирано със закон. Всеки може да излезе и да прави кампании, без някой да 
го проверява, без да се знае кого наистина представлява. Липсата на рестрикции, от 
една страна, дава максимална свобода на организациите да прибягват към по-
гъвкави средства. Но пък това поле остава отворено и за хора, които 
недобронамерено набират средства под маската на дарения. Наредбата на 
Столичната община е допълнителен ангажимент, който тя сама поема 
- да въведе механизъм на контрол, съответно и на санкциониране при набиране на 
средства на улицата без необходимото разрешение. 
Дарителството е акт, който може да бъде основан само на доверие. Когато доверието 
е излъгало, това влияе върху всички. В Българския дарителски форум се получават 
сигнали за злоупотреби, затова и съветът ни към хората е да не даряват на улицата. 
Няма как пътят на дарението им да бъде проверен. Човекът, за когото се събират 
дарения, може наистина да има нужда от такава подкрепа. Но възможността 
набраните средства да стигнат до него в съшия размер е минимална. Не казвам, че 
хората трябва да спрат да даряват. Напротив, трябва да го правят, но през проверени 
механизми. Единният дарителски номер DMS например има и сайт, в него може да 
се види, че в момента са активни около сто кампании на организации за даряване 
във всякакви сфери. За да влезе една кампания в DMS, всички документи на 
организацията, набираща средства, и на човека, който се нуждае от помощ, са 
проверени. Нашият съвет към хората е и при най-малкото съмнение за злоупотреби 
да сигнализират - Знаят ли вече гражданите с какво се занимават фондациите? През 
последните години имиджът им като че ли значително се подобри. 
- Според нашето усещане гражданите все още не знаят какво правят фондациите. 
По-скоро през последните четири години има опит за негативна кампания към 
хората с активна гражданска позиция и различни сдружения. Изследванията върху 
доверието към различните видове обществени фигури сочат, че неправителственият 
сектор е на едно от първите места спрямо политиците, медиите, включително и 
спрямо бизнеса. 
- Как се отрази новата правна рамка за работата в неправителствения сектор? По-
лесно или по-трудно се работи сега в сферата на благотворителността? 
- Промяна в закона беше направена с идеята да се намали административната 
тежест върху гражданските организации. Те вече не се регистрират в съда, както 
беше до края на миналата година, а като фирмите през Търговския регистър и 
Агенцията по вписванията, така че да има още по-голяма прозрачност. Като цяло в 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s410%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a20566817
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20566817%22
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сравнение с други държави правната ни рамка е добра. Тенденцията да се създава 
по-консервативна рамка по отношение на паричните потоци във връзка с прането на 
пари, с терористични заплахи, не е само българска. В този смисъл ние от 
гражданския сектор очакваме да има рестрикции и върху нас - за това как 
проверяваме произхода на средствата, техния адресат и т.н. В момента тече дискусия 
и предстои да бъде издаден правилник на ДАНС за проследяването на паричните 
потоци. Въпросът е в това тази рамка да не бъде прекалено строга, с много силни 
ограничения, които пък да създадат трудности изобщо за функционирането на 
гражданския сектор. 
- На този етап доколко чисти са парите, които се движат по линията на 
дарителството? 
- В момента всяка организация има свои вътрешни правила. Тези проверки се 
изискваха и досега. При възникнало съмнение гражданите трябва да сигнализират 
съответните органи. Всички фондации в България работят на един принцип. Когато 
те финансират проекти - на други граждански организации, на училищни 
настоятелства или училища, стипендии за ученици или учители, проекти на 
читалища, пари на ръка обикновено не се дават. Описват се конкретните дейности, 
които получателят на средствата ще извърши. Ние самите осъществяваме проект 
към няколко донора - програма "Научи се да даряваш", която е за гражданско 
образование по дарителство за деца от първи до 12 клас. В момента работим с 36 
учители в 23 населени места. Ние заплащаме на учителите за часовете, които те 
водят в училище, пътуваме, за да можем да посещаваме на място уроците, даваме 
средства за закупуване на материали. Това струва пари. Когато търсим финансова 
подкрепа, ние кандидатстваме пред фондации, които вярват, че гражданското 
образование е ценно за българското училище. Изготвяме много стриктен бюджет, 
подготвяме план за своята дейност и конкретно разписание за какво точно ще бъдат 
харчени парите. След като тези средства бъдат отпуснати, много стриктно се 
проверява дали те са похарчени точно за това, за което е казано. Проверяват се не 
само финансовите документи, а и какъв е ефектът от тези дейности. Всяка една 
уважаваща себе си донорска организация в крайна сметка финансира, дарява, за да 
бъде решен даден щюблем по един или друг начин. 
- Доколко българинът е научен да дарява? Все още ли го прави под въздействие на 
емоциите си? 
- Има една устойчива тенденция в последните няколко години хората да даряват 
повече. Но пък все още хората даряват емоционално, най-често за здравни 
кампании, за набиране на средства за лечение на деца. Дарява се много при 
бедствия и аварии, каквито имаше в Аспарухово, Хитрино. Както и за различни 
социални каузи - за възрастни, за бедни, за хора с увреждания. Това са 
емоционалните каузи, които увличат много дарители. У нас малко хора даряват на 
организации, които се опитват системно да решават проблеми, за да им се помогне 
да работят по-добре. В този смисъл имаме още път за извървяване. Но пък все 
повече хора започват да вярват, че има смисъл да подкрепят организации, да се 
включват в инициативи, подписки и да даряват. 
- В същото време една част от обществото си казва - защо трябва да пускам есемеси, 
като си плащам данъците, къде е държавата? 
- Има неща, за които резонно се питаме защо да даряваме средства, след като 
плащаме данъци. Но от друга страна, защо не започнем да се питаме ние какво 
можем още да направим за обществото и държавата. Кога ще спрем да се 
извиняваме за това, че държавата ни е длъжна. И когато нещо не ни харесва или 
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смятаме, че е нередно, нека намерим подходящия начин да направим нещо добро. У 
нас има около 40- 50 хил. граждански организации, не всички работят активно, не 
всички са експертни, някои от тях може би вече не съществуват. Но сред тях има и 
такива, които работят по важни теми - в сферата на здравеопазването, екологията, 
образованието... Те не просто запълват някаква дупка с дарените средства, а работят 
за промяната на системата. Отговорността за това да живеем по-уютно и по-
спокойно, по-справедливо, е на всички, не само на държавата. Защото държавата 
сме всички заедно и публичните власти, и бизнеса, и медиите, и гражданското 
общество. Държавата обаче е длъжник на гражданския сектор. Време е да спре да 
гледа на него като на неприятеля, който я критикува. Защото точно в гражданския 
сектор се раждат много дори решения на конкретни проблеми, които често са много 
по-ефективни от решенията, които държавата предлага. 
- Напоследък корпоративните фондации навлизат и у нае. Доколко обаче те 
запазват алтруистичния си дух? 
- За разлика от много други европейски държави, практиката в България 
компаниите да създават корпоративни фондации не е голяма. Те са не повече от 
три-четири. По-скоро в България компаниите имат свои дългосрочни програми, 
които осъществяват в партньорство с фондации, които имат експертизата да 
преразпределят средства, вместо директно сами да работят по даден проблем. 
- В кои области са най-големи даренията? 
- Компаниите даряват най-много за образование. Напоследък те все по-силно са 
засегнати от недостига на достатъчно образовани и квалифицирани служители. Все 
по-ясно се осъзнава, че образователната ни система има нужда от подкрепа и от 
директни връзки с практиката. Затова и през стипендии, обменни и директни 
програми подпомагането на системата става все по-голямо. В тази връзка ми се 
струва, че занапред и у нас ще имаме повече корпоративни фондации. Това ще е 
гаранция от страна на компаниите, че искат дългосрочно и стратегически да 
инвестират в решаването на проблеми и реализирането на идеи. 
 
„Лидл" с най-много инициативи в обласпа на образованието 

в. Монитор | Симона ГОЦОВА | 04.10.2018 |  

"Лидп" предстои да финансира 20 нови проекта в обласпа на образованието, 
опазването на околната среда, културата и историческото наследство. Това стана 
ясно на среща на представители на веригата, фондация "Работилница за граждански 
инициативи" и Български дари телски форум. Проектите ще се реализират чрез 
инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот". 
Инициативата се провежда за втора поредна година и са събрани 390 хил. лв. На 
различните организации ще бъдат предоставени общо 135 хил. "Главната цел е да се 
реализират добри идеи в различните райони на страната", каза по време на срещата 
главният изпълнителен директор на "Лидл България" Милена Драгийска. 
Получените предложения са общо 380, от които 255 са минали оценката по 
формални критерии, а оттам са минали през още 2 етапа за разпределение. 
Един от проектите е за онлайн платформа, чрез която учениците да се учат на 35 
различни умения като работа в екип и логическо мислене. Това ще стане под 
формата на сериал, който ще се състои от 5 сезона, първият от които ще бъде пуснат 
само след няколко седмици. Лентата е заснета от английски режисьор, правил 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s325%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a20566849
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20566849%22
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клиповете на звезди като Ед Шийран и Колдплей. "Платформата ще учи на ключови 
умения, насочени предимно към ученици в гимназиална възраст", уточни 
създателят на академия "Мини Машини" Михаил Стефанов, автор на идеята. 
Друг проект ще популяризира спорта в столицата, като ще създаде игрище, на което 
да се забавляват децата. "За съжаление днешните игрища нямат това състояние, с 
което да привличат децата", каза пред "Монитор" Методи Терзиев, основател на 
организацията "Отвъд спорта", която ще партнира на сдружение "Трансформатори" 
за реализиране на проекта. 
 

20 проекта ще бъдат финансирани в рамките на „ТИ И LIDL ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“ 

www.bebok.eu | 06.10.2018 | 
С това общо 51 проекта на граждански организации на стойност близо 390 000 лева 
ще бъдат подкрепени за двете години на инициативата Нови 20 проекта на 
граждански организации от цялата страна ще бъдат подкрепени във второто 
издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“. Те се откроиха на фона на постъпилите 
общо 380 кандидатури от 79 населени места, от които 44 бяха номинирани от 
експертно жури, а служители на Лидл България определиха финалната селекция. 
Избраните тази година проекти ще бъдат финансирани от Лидл България с общо 
135 000 лв. С това общият фонд на инициативата за двете години достигна близо 
390 000 лева, с което се превръща в най-голямата у нас грантова програма на 
компания, финансираща граждански организации. „Щастливи сме, че срещаме 
толкова много инициативни хора и имаме възможността да ги подкрепим. Целта, 
която си поставяме е заедно с нашите клиенти и чрез помощта на гражданските 
организации да реализираме добри идеи, които биха помогнали на хората в 
различните региони на страната да водят един по-добър и по-пълноценен начин на 
живот. За нас „Ти и Lidl за по-добър живот“ е едно дългосрочно начинание и сме 
щастливи, че реализираните до момента проекти доказват това“, коментира Милена 
Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България. „Приятно сме 
изненадани от голямото разнообразие и високото качество на кандидатурите в 
тазгодишното издание. Получихме много интересни предложения – от проекти за 
облагородяване и поддържане на труднодостъпни природни обекти, през 
благородни каузи до онлайн платформи за съхраняване на културно-историческото 
ни наследство. Изборът ни бе труден и при определяне на финалистите сме се 
водили от признака за устойчивост, защото инвестицията днес е важно да има своя 
смисъл и в бъдеще“, заяви Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация 
„Работилница за граждански инициативи“. Сред избраните проекти във второто 
издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“ отново най-голям е броят на инициативите 
в област Образование (8 проекта), следвани от Култура и историческо наследство (5 
проекта), Активен начин на живот (4 проекта) и Околна среда (3 проекта). Те ще се 
реализират в рамките на една година – от септември 2018 г. до септември 2019 г., 
като всеки от тях ще получи максимално финансиране до 10 000 лв. 40% от 
проектите са на територията на големите градове, докато 60% от тях – в малки 
населени места, сред които селата Куртово Конаре, Долни Вадин, Могилица и 
Чупрене. Списък с одобрените проекти можете да видите тук. „Ти и Lidl за по-добър 
живот“ е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България и се 
реализира за втора поредна година в партньорство с Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ и Български дарителски форум. 
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Даренията в България за миналата година възлизат на 100 милиона лева 

www.bnr.bg | 06.10.2018 |  
Около 101 милиона лева са дарени в България през 2017 г. от индивидуални 
дарители, компании и фондации. Това сочат данни от годишния анализ на 
Български дарителски форум, представени днес в рамките на Седмицата на 
фондациите и дарителите в България. Данните показват, че се забелязва ръст в 
даренията у нас за 2017 спрямо 2016 година. Ръстът е над 5 милиона лева. Най-
много средства през 2017 г. са дарили фондациите - 53.8 млн. лв., следвани от 
компаниите с 38.3 млн. лв. И компании, и фондации на първо място даряват за 
проекти, свързани с образование и наука и детско и младежко развитие - общо над 
54 млн. лв. Повече са дарявали и хората през 2017 г. Дарената сума възлиза на 8.9 
млн. лв. Предпочитаните от тях каузи са здравни и социални. Активизиране на 
индивидуалното дарителство се наблюдава и при случаи на бедствия и аварии 

Всеки втори българин дарява пари на болни 

www.segabg.com | 07.10.2018  
Личните дарения плавно се увеличават, но фондациите остават основният донор у 
нас, отчита анализът на Българския дарителски форум за 2017 г. Хората, които са 
помагали на нуждаещи се или за благородни каузи, нарастват от 42% през 2016 г. на 
45 процента. Най-често даренията са за лечение (59%), за бедни (38%) и за 
пострадали при бедствия и аварии (също 38%).  
Общата набрана сума -  от фондации, компании, еднолични търговци и физически 
лица, през 2017 г. е 101 391 100 лева. Спрямо 2016 г. се отчита ръст с около 5% (почти 
5.3 млн. лева повече). И през 2017 г. в продължение на тенденцията от предходните 
три години най-голям дарител са фондациите, следвани от бизнеса. 
Индивидуалните дарители у нас през миналата година са формирали 9% от  общите 
предоставени суми, докато през 2013 г. делът им е бил едва 5%. Техният принос за 
миналата година е 8.9 млн. лева. Дали защото се замогват, или защото стават по-
състрадателни, българите даряват все повече пари. Докато преди сумите са били 
основно в диапазона 1-5 лева, вече преобладават помощи между 6 и 50 лв. годишно. 
SMS и даренията в кутия остават най-масово използваните от хората начини за 
подкрепа на нуждаещи се. В сравнение с миналата година обаче делът на хората, 
дарили с есемес, намалява с почти 15%, а в същото време се увеличава делът на 
положения доброволен труд и на даренията, направени онлайн. 
Една четвърт от хората (25%) са посочили, че основният им мотив е желанието и 
възможността да помагат, макар и с малки суми. Почти толкова са посочили като 
силна мотивация и личната съпричастност към конкретен проблем (24.3%). По-
малко от 1% от индивидуалните дарители предоставят средства, за да ползват 
данъчни облекчения. 
Фондациите са предоставили 53 млн. лв. - най-вече за образование, наука, детско и 
младежко развитие. Висок е делът и на инвестициите от фондации за постигане на 
промяна чрез общностно развитие (41%). Най-голям дарител остава "Америка за 
България".  
Компаниите са дарили 38 млн. лв., което е с 12% повече от 2016 г. при почти запазен 
брой компании, декларирали спонсорства през годината.  Сред най-предпочитаните 
механизми за предоставяне на подкрепа от страна на бизнеса са директни дарения 
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за конкретни проекти, маркетинг, свързан с кауза, нефинансови дарения и 
доброволен труд на служителите. 
АБСУРД 
"Подкрепата за развитие на дарителството чрез подобряване на средата за 
дарителите е привидна. Заявените намерения са оптимистични, но изпълнението и 
резултатите изискват непрекъснат мониторинг, защото част от политиките на 
практика създават допълнителни пречки пред дарителите и техните партньори", 
пише в анализа на Българския дарителски форум. Такъв е случаят с промяната в 
Закона за ДДС, която влезе в сила от 1 януари 2017 г. и трябваше да даде данъчни 
облекчения за компании, които даряват храни. "Година по-късно се оказва, че 
дарителите на храни (производители, преработватели и търговци) трябва да понесат 
допълнителни разходи на време и финансови ресурси, за да отговорят на новата 
регулаторна рамка с цел ползване на данъчни облекчения. По данни на Българската 
хранителна банка дарените стоки са намалели с близо 30% спрямо предходната 
година", обясняват от дарителския форум. 
 
Кр. Величкова: Няма дарителство по света, което да може да покрие всички спешни 
хуманитарни нужди  

www.alfarss.net | 05.10.2018 | 12:38  

Докато системата не се промени, ще има нужда да се помага на хората, които се 
нуждаят от животоспасяващо лечение, един по един Това каза за предаването 
„Преди всички“ Красимира Величкова - ръководител на Български дарителски 
форум. Няма дарителство нито у нас, нито по света, което да може да покрие всички 
спешни хуманитарни нужди предупреди тя: „В анализа си показваме, че 101 
милиона лева са дарени през 2017 година. Това са 0,1 процента от Брутния вътрешен 
продукт - несравними по обем на средствата, които се отделят от частните дарители 
- компании фондации и физически лица – с  публичните бюджети. Дарителските 
средства понякога са изключително важни и могат да помогнат в моменти,  когато 
държавата под някаква форма не може да реагира бързо и спешно, но е абсурдно да 
си мислим, че всички нужди могат да бъдат покрити от тях“. През 2017 година 
компаниите, фондациите и хората са дарили с малко над 5% повече в сравнение с 
2016-та: „Над 54 милиона лева, тоест над 50% от тези средства, са били за 
образование - за каузи и проекти, свързани с образование, детско и младежко 
развитие. Над 10 милиона - 9% от даренията се от хора. Това е на добра новина, 
защото в страни, които за нас са модел за развито дарителство, най-голям процент 
от дарените средства не са от фондации, а от хора, които даряват редовно и по 
малко. Когато повече хора вярват, че в това има смисъл, тогава повече смислени 
каузи ще бъдат подкрепени и част от тях ще бъдат такива, които допринасят за 
промяна на системата, а не за решаване на проблемите на парче“. Голяма част от 
дарителите се интересуват от развитието на проектите, за които са  отделили 
средства, изтъкна Величкова. На местата, където дарителите успяват с малко 
средства, на локално ниво, да открият добри решения е хубаво тези решения да 
бъдат взимани като модел от публичните институции и да бъдат използвани, 
изтъкна тя.   В България все още има негативно отношение към фондациите и 
неправителствените организации, което личи от названията „грантаджии“ и 
„соросоиди“, отчете Величкова: „През последните години има една тенденция в 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3149%22
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определени медии и в определени среди да се води атака не само към гражданския 
сектор, а изобщо към всеки активен и независим човек или бизнес, или организация 
и да се заклеймява работата на тези организации. Именно затова се отчита 
влошаване на средата за дарителство. Миналата година имаше опит да бъде 
прокаран законопроект, който да ограничи финансирането на определен кръг 
организации - съсловните организации, които се занимават със съдебната система“. 
Такъв тип действия са знак, че отношението към гражданския сектор не е като към 
коректив, в който институциите могат да се оглеждат, а по-скоро като към 
неприятел, отчете тя.  
 
30 реки са зарибени по инициативата на Лидл „Дай шанс на балканката“ 
www.monitor.bg | 09.10.2018 |  
Стотици доброволци се включиха този уикенд в зарибителната акция на Лидл 
България „Дай шанс на Балканката“, която се провежда за пета поредна година 
съвместно с риболовен клуб „Балканка“. 
Служители на компанията и любители рибари пуснаха нови 30 000 млади 
балкански пъстърви по поречието на Въча и с това спомогнаха за възстановяването 
на този застрашен от изчезване вид. Въча е тридесетата българска река, обхваната от 
инициативата, като от 2013 г. общо 325 000 балканки вече плуват във водите на 
Искър, Бели и Черни Искър, Струма, Габровница, Искрецка, Треклянска, 
Драговищица, Елешница и други по-малки високопланински реки. Благородната 
кауза за опазване на биологичното разнообразие на българските водоеми тази 
година привлече рекорден брой участници – общо 180 служители на Лидл България 
с техните семейства, представители на клуб Балканка и жители на Йоаким Груево, 
Куртово Конаре, Кричим и Септември. За втора поредна година ежегодното 
зарибяване е съпроводено и с почистване на местностите, в които се пускат младите 
балкански пъстърви, като по този начин се създават по благоприятни условия за 
адаптация на малките риби. Участниците успяха да почистят този уикенд 14-
километров участък по поречието на река Въча. С това в рамките на инициативата, 
наред със зарибяването са почистени общо 20 км български реки. „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 b2b Media (2014 г.). 
 
ОББ организира първия си тенис турнир в Национален ОББ тенис център 
www.alfarss.net | 09.10.2018 |  
Тенис турнирът е поредното спортно събитие, което банково-застрахователната 
група KBC организира в страната, в подкрепа на десетки благородни каузи.  В 
средата на месеца, 13-14 октомври, ще се състои първият тенис турнир, организиран 
от Обединена българска банка (ОББ), скоро след като тя обяви партньорството си с 
Националния ОББ тенис център. В продължение на ангажимента си към развитието 
на тениса и популяризирането на активния начин на живот, ОББ ще бъде домакин 
на двудневен турнир за двойки мъже от вида Раунд робин. Първият любителски 
ОББ тенис турнир не поставя бариери пред участниците – те могат да бъдат клиенти 
на банката, партньори, служители или просто любители, които са готови да 
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премерят сили на корта. Тенис турнирът е отворен за всеки, който има желание и 
възможност да се включи в него.                          По-мотивиращата част на тенис 
надпреварата е, че освен да изпита удоволствието от съревнованието и играта, всеки 
участник може и да допринесете за благотворителните каузи, зад които КВС Груп в 
България застава, като част от предизвикателството на Групата към своите 
служители и партньори – да изминат заедно разстоянието от Земята до Луната или 
точно 384 400 км 
 
Общи новини 
 
 
Активизиране на благотворителните организации 

в. Земя | П. МИРОНОВ | 03.10.2018 |  

От първи септември в Китай официално бе въведен "Правилник за разкриване на 
информация от благотворителните организации". Неговата цел е заедно с другите 
правила от "Закона за благотворителните организации" да защити законните права 
и интереси на дарителите, доброволците, бенефициентите, включително 
участниците в благотворителни мероприятия, да осигури правата на обществеността 
за достъп до информация, както и да съдейства за развитието на благотворителната 
дейност в страната. 
Публичността и прозрачността са основни изисквания на благотворителните 
дейности. В изготвения от Китайското министерство на гражданските дела 
правилник се определя, че зачитайки принципите за достоверност, цялостност и 
своевременност, следва да се създаде система за разкриване на информация. 
Задълженията за оповестяване на информация, които трябва да бъдат изпълнени, 
не следва да се заменят с прессъобщения или реклами. Заместник- завеждащият 
отдел "Политики и принципи" при Китайското министерство на гражданските дела 
Ли Дзиен разяснява: 
"По отношение на важността, в правилата се очертават три главни точки, т.е. 
публично оповестяване на информация за важни капиталови промени, важни 
инвестиции, важни транзакции и капиталови отношения. Във връзка с 
обвързаността, следва да се отбелязват организаторите, главните дарители, 
управители и обекти на инвестиции, което включва транзакции, дарения, субсидии, 
общи инвестиции, поверени инвестиции и капитал ови връзки. Това е от полза за 
прекратяване на злоупотребата с капиталите на благотворителните организации и 
за стабилното развитие на благотворителните дейности." 
Според публикуваните от Министерството на гражданските дела данни, до 16 август 
2016 г. в страната са регистрирани 4497 благотворителни институции, от които 1056 
имат квалификация за публично набиране на средства. Регистрирани са 6053 
програми за публично набиране на средства, 91 благотворителни тръстове и 996 
милиона юана в договори за доверително управление. 
В сравнение с обикновените благотворителни институции, тези, които имат 
квалификация за публично набиране на средства, трябва да са под по-сериозен 
контрол и да показват по-голяма прозрачност. В тази връзка в правилника са 
отбелязани специални изисквания към тях. На първо място, да се обявява размерът 
на възнаграждението на първите пет служители в организацията, разходите на 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s279%22
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организацията в чужбина, разходите за транспорт и покупка на автомобили и пр. 
Второ, да се обявява целият процес по набиране на средствата, за да задоволи 
нуждата от обществен контрол. Трето, да се публикува статуса на благотворителните 
проекти на всеки три месеца и цялата информация за тях след приключването им. 
Министерството на гражданските дела ще засили контрола и управлението на 
благотворителните институции и ще наказва онези, които нарушават законите и 
правилата. 
 
ФОНДАЦИЯ КАНЕВ РЕМОНТИРА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ 
 

в. Монитор | 03.10.2018 |  

Големият родолюбец Игнат Канев прави ново крупно дарение в Русе. фондацията на 
канадския предприемач с български корени отпуска 500 000 лева за ремонт на 
отделението по диализно лечение в Университетската болница, която носи неговото 
име. Общата стойност на строителните дейности и обновяването на апаратурата ще 
бъде около 900 000 лева, каза заместник-председателят на Съвета на директорите в 
УМБАЛ "Канев,, д-р Йосиф Новаков. Сумата над 500-те хиляди лева ще бъде 
осигурена от Министерството на здравеопазването и други дарители. 
Проектът предвижда разширяване на отделението, в което сега пациентите са 120, 
увеличение на постовете за хемодиализа от 23 на 27, подмяна на системите, 
монтиране на нова апаратура. Със средствата от фондация "Канев,, ще се извършат 
строителните работи, но няма да бъдат закупувани апарати. 
Черно море Тича дарява приходите от мача с Левски Лукойл ерно море Тича дарява 
прих Ч 
Дупнишки ученици събраха капачки за благотворителна кауза 

в. Вяра, Благоевград | 03.10.2018 |  

Учениците Росен Симеонов, Деница Кирилова, Нася Тренчева, Огнян Огнянов и 
целият 6-и "б“ клас на училище "Паисий Хилендарски" в Дупница събираха 
пластмасови капачки за благотворителност. Децата са щастливи и доволни, че могат 
да помогнат в благородна кауза и обещаха да продължават с добрите дела. 
 
 Сдружение от Петрич дари апаратура на Родилното отделениe в града 

www.blagoevgrad.utre.bg | 03.10.2018 | 08:31  

Сдружение “Защото можем” - Петрич направи дарение на Родилно отделение. След 
направена справка установили, че на отделението са необходими 
мултипаралетричен пациентен монитор и настролен пулсоксиметър и открили 
дарител от града, който на драго сърце предоставил необходимата сума за 
закупуването им. Апаратурата е жизненоважна, защото тя следи жизнените 
показатели на новородените. Техник на фирмата-доставчик лично донесе техниката 
и обучи персонала да работят с нея в бъдеще. Пулсоксиметърът веднага влезе в 
употреба и беше поставен на бебе, родено вчера, което бе в кувьоз. Дарението беше 
прието от д-р Цветана Динкова, дългогодишен педиатър и неонатолог, както и от 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s325%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20551299%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s202%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20551729%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3911%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20552901%22
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част от екипа на отделението. По думите на д-р Динкова в продължение на 38 
години чакат такъв вид апаратура, защото тя е изключително важна за лесното 
следене на жизнените показания на новородените. Средствата за закупуване на 
медицинската техника са предоставени от дарител, който е от град Петрич. Той 
обаче пожела анонимност. Сдружението и екипа на отделението са благодарни за 
стореното добро от този човек с огромно сърце!  
  
Арт вечер на добродетелите 2018 на фондация За нашите деца с 3 Сребърни 
спонсора 

www.bgnews.host | 03.10.2018 | 09:38  

Два дни остават до най-голямото благотворително събитие на фондация "За Нашите 
Деца“ – Арт вечер на добродетелите 2018. То ще се проведе на 4-ти октомври, от 
19:00 ч.,  в емблематичната зала на Национална галерия  "Квадрат 500“,  пл. "Св. 
Александър Невски“, ул. "19-ти февруари“ № 1, ет. 5. Събитието е посветено на 
изкуството, което дарява в подкрепа на това всяко дете да живее сигурно и обичано в 
семейство. Тази година то се радва на изключителна подкрепа от бизнеса и получи 
съдействието на три Сребърни спонсора, които споделят вярването, че най-добрата 
среда за развитие на едно дете е семейството  – "Софийска вода“ АД, адвокатска 
кантора "Пенков-Марков и партньори“ и "Артекс Инженеринг“ АД.  Екипът на 
"Софийска вода“ АД за пореден път доказва, че за тях благосъстоянието на децата в 
ранна възраст е от изключително значение. Освен подкрепа за най-голямото ни 
благотворително събитие тази година, компанията е традиционен участник в 
нашата кампания "Тази Коледа чудесата правите Вие“, а през годините заедно сме 
реализирали и няколко маркетингови кампании с кауза.   Същите ценности споделя 
и екипът на адвокатска кантора "Пенков - Марков и партньори“, който показва 
специално отношение към каузата на фондация "За Нашите Деца“ и активно 
подкрепя дейността ни в различни формати.   Тази година спечелихме и сърцата на 
екипа на "Артекс Инженеринг“ АД, които за първи път са наши добродеятели. 
Стабилност, почтеност, иновативност-  това са трите водеши принципа, по които се 
ръководи екипа, а тяхна основна отговорност пред обществото е да "връща" терените 
на своята дейност с подобрена инфраструктура, с екологични и енергийноефективни 
сгради, с архитектура, заразяваща средата с красота и чувство за гражданска 
съпричастност.   С дълбоката  ангажираност и активна гражданска позиция на 
нашите съмишленици от "Софийска вода“ АД, адвокатска кантора "Пенков - Марков 
и партньори“ и най-новите ни партньори от "Артекс Инженеринг“ АД, ние от 
фондация "За Нашите Деца“ ще можем да осигурим нужната подкрепа на над 400 
деца и семейства в риск в труден за тях момент. Получените средства от Арт вечер на 
добродетелите ще посветим на развитието и разширяването на палитрата от услуги 
за семейна подкрепа, така че децата в ранна детска възраст да растат в семейна 
среда, която ще им даде нови възможности да развиват своя потенциал.  Тази 
година Арт вечер на добродетелите се радва на подкрепата и на международната 
минна компания "Dundee Precious Metals – Chelopech" в качеството им на Златен 
спонсор на събитието, както и на водещата компания в предоставянето на 
специализирани услуги за събитийната индустрия в България "Sofia Event Group" 
като Стратегически партньор. Повече за събитието ВИЖТЕ ТУК. Източник: 
plovdiv24.bg  

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6965%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20553659%22
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 Зелен Маратон 2018 г. завърши успешно 

www.rummarinova.blogspot.com | 03.10.2018 | 09:36  

Благотворителното състезание за всички почитатели на планинското колоездене и 
горското бягане се 
проведе при огромен интерес и с тенденция да се превърне в международно събитие  
Близо 300 участници от 35 български града, Румъния и Сърбия бягаха или 
караха велосипеди до Аладжа манастир край Варна.  
Маратонът се организира от Велоклуб „Устрем“ с  финансовата подкрепа на 
Дирекция „Спорт“ към 
Община Варна. Събитието е част от най-голямата инициатива за балансирано 
хранене и активен начин на живот – Нестле за Живей Активно! 
В организацията на четвъртото издание на Зеления Маратон участваха над 
50 доброволци, които заедно с участниците предадоха посланието за по-екологичен 
начин на живот. 40% от събраните такси за участие ще бъдат дарени за избрана от 
организаторите от Велоклуб Устрем благотворителна кауза. Каузата и пълното 
класиране на тазгодишното издание ще бъдат обявени в сайта на маратона.  
 
 Два дни остават до най-голямото благотворително събитие на фондация За ... 

www.novini247.com | 03.10.2018 | 09:31  

Арт вечер на добродетелите 2018 на фондация За нашите деца с 3 Сребърни 
спонсора. Два дни остават до най-голямото благотворително събитие на фондация 
"За Нашите Деца“ – Арт вечер на добродетелите 2018. То ще се проведе на 4-ти 
октомври, от 19:00 ч.,  в емблематичната зала на Национална галерия  "Квадрат 
500“,  пл. "Св. Александър Невски“, ул. "19-ти февруари“ № 1, ет. 5. Събитието е 
посветено на изкуството, което дарява в подкрепа на това всяко дете да живее 
сигурно и обичано в семейство. Тази година то се радва на изключителна подкрепа 
от бизнеса и получи съдействието на три Сребърни спонсора, които споделят 
вярването, че най-добрата среда за развитие на едно дете е семейството  – 
"Софийска вода“ АД, адвокатска кантора "Пенков-Марков и партньори“ и "Артекс 
Инженеринг“ АД.  Екипът на "Софийска вода“ АД за пореден път доказва, че за тях 
благосъстоянието на децата в ранна възраст е от изключително значение. Освен 
подкрепа за най-голямото ни благотворително събитие тази година, компанията е 
традиционен участник в нашата кампания "Тази Коледа чудесата правите Вие“, а 
през годините заедно сме реализирали и няколко маркетингови кампании с 
кауза.   Същите ценности споделя и екипът на адвокатска кантора "Пенков - Марков 
и партньори“, който показва специално отношение към каузата на фондация "За 
Нашите Деца“ и активно подкрепя дейността ни в различни формати.   Тази година 
спечелихме и сърцата на екипа на "Артекс Инженеринг“ АД, които за първи път са 
наши добродеятели. Стабилност, почтеност, иновативност-  това са трите водеши 
принципа, по които се ръководи екипа, а тяхна основна отговорност пред 
обществото е да "връща" терените на своята дейност с подобрена инфраструктура, с 
екологични и енергийноефективни сгради, с архитектура, заразяваща средата с 
красота и чувство за гражданска съпричастност.   С дълбоката  ангажираност и 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2694%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20553645%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6745%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20553600%22
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активна гражданска позиция на нашите съмишленици от "Софийска вода“ АД, 
адвокатска кантора "Пенков - Марков и партньори“ и най-новите ни партньори от 
"Артекс Инженеринг“ АД, ние от фондация "За Нашите Деца“ ще можем да 
осигурим нужната подкрепа на над 400 деца и семейства в риск в труден за тях 
момент. Получените средства от Арт вечер на добродетелите ще посветим на 
развитието и разширяването на палитрата от услуги за семейна подкрепа, така че 
децата в ранна детска възраст да растат в семейна среда, която ще им даде нови 
възможности да развиват своя потенциал.  Тази година Арт вечер на добродетелите 
се радва на подкрепата и на международната минна компания "Dundee Precious 
Metals – Chelopech" в качеството им на Златен спонсор на събитието, както и на 
водещата компания в предоставянето на специализирани услуги за събитийната 
индустрия в България "Sofia Event Group" като Стратегически партньор.  
 
 Жив е споменът за двамата най-големи дарители в българската  история  

www.novini247.com | 03.10.2018 | 09:30  

Мария Деянова, Общински исторически музей-Карлово: Жив е споменът за двамата 
най-големи дарители в българската история - Евлоги и Христо Георгиеви. София. 
Жив е споменът за двамата най-големи дарители в българската история Евлоги и 
Христо Георгиеви. Това каза директорът на Общинския исторически музей – 
Карлово Мария Деянова в интервю за Агенция „Фокус“ по повод 199-ата годишнина 
от рождението на Евлоги Георгиев. „В Карлово 3-ти октомври е обявен за Ден на 
братята Евлоги и Христо Георгиеви - най-големите дарители в българската история. 
Това не е случайно, тъй като Карлово е град, който пази своята историческа памет и 
културно-историческо наследство“, каза Деянова. По думите ѝ за карловци делото на 
тези двама най-големи дарители е оставило трайна следа. „Помним и знаем за тях. 
Делата и широкомащабната им дарителска дейност не са забравени. Евлоги и 
Христо Георгиеви са едни от централните фигури в политическия и стопанския 
живот на българската емиграция през 19 век. Наред с това са много крупни 
търговци, състоятелни банкери и арендатори. Те са едни от основателите, 
ръководителите и идеолозите на Добродетелната дружина и то в нейния най-
активен период. Тази организация на по-заможните и образованите българи зад 
граница са много трайно ангажирани с всички по-значителни прояви на българския 
народ в политическата сфера, от църковен и културно-просветен характер“, каза 
Деянова. По думите ѝ двамата братя никога не забравят своя роден град Карлово. Тя 
разказа, че в завещанието си, където Евлоги завещава 6 млн. златни лева за строежа 
на най-голямото висше учебно заведение в България – Софийският университет, 
изрично е споменал, че част от парите му трябва да отидат за обучението на 
българчета от Карлово и от Македония. Деница КИТАНОВА Пълния текст на 
интервюто четете по-късно в „Мнение”. 
 
Анонимен дарител купи апаратура за родилно отделение в Петрич 

www.dariknews.bg | 03.10.2018 | 09:13  

Сдружение “Защото можем” в Петрич направи дарение на Родилно отделение в 
местната болница. След направена справка членовете на организацията установили, 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6745%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20553574%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s898%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20553355%22
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че на отделението са необходими мултипаралетричен пациентен монитор и 
настолен пулсоксиметър и открили дарител от града, който на драго сърце 
предоставил необходимата сума за закупуването им.  
Апаратурата е жизненоважна, защото тя следи жизнените показатели на 
новородените. Техник на фирмата доставчик лично донесе техниката и обучи 
персонала да работят с нея в бъдеще.  
Пулсоксиметърът веднага влезе в употреба и беше поставен на бебе, родено вчера и 
бе в кувьоз. 
Дарението беше прието д-р Цветана Динкова дългогодишен педиатър и неонатолог, 
както и част от екипа на отделението. По думите на д-р Динкова в продължение на 
38 години чакат такъв вид апаратура, защото тя е изключително важна за лесното 
следене на жизнените показания на новородените. Средствата за закупуване на 
медицинската техника са предоставени от дарител, който е от град Петрич. Той 
обаче пожела анонимност. Сдружението и екипът на отделението са благодарни за 
стореното добро от този човек с огромно сърце.  
 
 Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика ще работят по програмата 
„Практични финанси“ 

www.borbabg.com | 03.10.2018 | 10:16  

Ръководител на учениците е Красимира Христова. Заедно с тях като ментор 
доброволец ще работи и Йорданка Илиева, регионален мениджър на NN България.  
Програмата „Практични финанси“ е създадена по проект, иницииран и осъществен 
от „Джуниър Ачийвмънт България“ и целия финансов сектор в страната с 
партньорството на Министерството на образованието и науката, Комисията за 
финансов надзор и Националната агенция за приходите и с подкрепата на NN 
България, БНП „Париба“ и финансова група „Карол“. Представлява 
интердисциплинарна програма, подходяща за ученици от първи гимназиален етап, 
която надгражда и разширява общообразователната им подготовка. Основната цел 
на проекта е да предостави на учениците знания и практически умения в 
управлението на личните финанси. Учебната програма съчетава традиционни 
методи на обучение и обучение с дигитални технологии, както и участие на 
доброволците от бизнеса, които ще помагат на децата да усвояват финансовите 
понятия, като им задават практически казуси и съвети.  
Инициативата стартира пилотно през втория срок на миналата учебна година в 25 
класа в страната. От средата вече ще са включени 50 класа в цялата страна, като от 
Велико Търново по програмата ще работят само десетокласниците от гимназията по 
икономика.  
 
 Мануела Малеева участва в благотворителен тенис турнир в Стара 
Загора 

www.bta.bg | 03.10.2018 | 10:16  

Павлина Дудева, БТА/ Благотворителен тенис турнир с участие на легендарната 
българска тенисистка Мануела Малеева ще се състои на празника на Стара Загора 5 
октомври, от 16.00 часа, съобщиха от пресцентъра на Обществен дарителски фонд - 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1841%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20554426%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s7051%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20554440%22
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Стара Загора. Средствата се набират за Българо-швейцарската ортопедична 
работилница. В нея се предоставя услугата "лечение на специфични ортопедични 
проблеми в детска възраст" на деца от цялата страна. Мачът, който ще бъде в 
Общински тенис комплекс - стадион "Берое" и ще започне с демонстрационен урок с 
деца. /ММ/  
 
 Нов клуб за хората с увреждания откриха в Любимец 

www.haskovo.marica.bg | 03.10.2018 | 09:46  

С чисто нов и обзаведен клуб се сдобиха членовете на Сдружение на хората с 
физически увреждания „Светлина“ в Любимец. Събитието стана в Деня на 
възрастните хора. Клубът се намира на ул. „Републиканска“, в близост до сградата на 
Общинска администрация. „След близо година, която ни бе необходима за намиране 
на подходящо помещение, цялостното му ремонтиране и обзавеждане с всичко 
необходимо - офис-техника, консумативи и пособия, вече можем да кажем, че един 
от основните проблеми на членовете на сдружение „Светлина“ е решен. Вие вече 
разполагате със свой клуб, където да се събирате и да обсъждате вълнуващите ви 
проблеми“ – каза Кметът на Любимец Анастас Анастасов при откриването. „Клубът е 
в близост до административната сграда, а кабинетът ми винаги е отворен за вас. 
Желая Ви много здраве и дълги години да се събирате тук за раздумка и веселие“ – 
допълни още той. Кметът дари на сдружението LED телевизор и озвучителна 
система и им предостави 300 лв. от представителните си разходи, за заплащане на 
ел. енергия, вода и интернет през първите няколко месеца. На откриването 
присъстваха д-р Георги Станков – народен представител в 44 НС, председателят на 
Общински съвет Любимец – Мария Станкова, част от ръководния екип на общината 
в лицето на зам.-кмета Илия Илиев и секретаря Христо Христозов, председателят на 
Регионалната организация на Съюза на инвалидите - Хасково Милка Костова, 
Мариана Попова – председател на местното Сдружение „Светлина“ и много членове 
на сдружението. Д-р Георги Станков също поздрави присъстващите и пое 
ангажимент с лични средства да осигури щори за помещението. „Моята работа като 
народен представител е да се срещам с хората, да се запознавам с техните проблеми 
и да помагам за тяхното разрешаване. Затова, когато се нуждаете от нещо, аз съм 
готов да ви чуя и да помогна.“ – каза д-р Станков. От своя страна домакинът на 
клуба Мариана Попова също благодари на общинския екип за положените усилия и 
вложените средства - „За първи път ние разполагаме с толкова хубав и уютен клуб. 
Имаме всичко, което ни е необходимо, дори повече. Осигуряването на това 
помещение е много важно за нас, тъй като членовете на сдружението надхвърлят 50, 
а досега не разполагахме с подходящо място, където да се събираме“. В знак на 
благодарност г-жа Попова, от името на всички присъстващи, подари на г-н 
Анастасов красиви сувенирни подаръци – свещник и статуетка.  
  
 НАП - Русе дари компютърна техника на 3 училища 

www.dunavmost.com | 03.10.2018 | 11:03  

Офисът на НАП в Русе дари компютърна техника на 3 русенски училища.  
За възпитаниците на ОУ „Тома Кърджиев“ вече са предоставени 26 монитори. В 
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близките дни със 75 монитори ще се сдобият и в  ОУ „Йордан Йовков“. Предстои и 
училище „Възраждане“ да получи 43 монитори и 5 компютри. Стойността на 
даренията е над 20 000 лв.  
Техниката се предоставя безвъзмездно и в много добро състояние от приходната 
администрация, поради отпаднала необходимост за нейната дейност.  Училищата са 
кандидатствали за нея по специална процедура за нуждаещи се от такива активи 
организации на бюджетна издръжка.  
Офисът на НАП в Русе е дарявал и друг път технически средства на държавни и 
общински институции, като по този начин се задоволяват безплатно техните 
работни нужди и се спестяват средства за складово съхранение и поддръжка на 
апаратурата от агенцията.  
  
  
Ротари клуб – Монтана ще дари 6 хиляди лева за статуя  

www.novini247.com | 03.10.2018 | 15:01  

Ротарианците в Монтана участват във възстановяването на статуята на Диана. 
Ротари клуб – Монтана ще дари 6 хиляди лева за възстановяването на статуята на 
Диана, съобщи секретарят на клуба Евгени Николов на среща с зам.-кмета на 
общината Тихомир Антонов и настоящия  дистрикт-говерньор на организацията в 
България Веселин Димитров. Посещението му в Монтана е част от програмата  от 
срещи в 88-те клуба в страната. От 11 години България е самостоятелен дистрикт в 
Ротари Интернешънъл. Пред журналисти Димитров отново припомни шестте 
основни зони, в които Ротари клуб развива дейностите  си – мир и предотвратяване 
на конфликти; майчино и детско здраве; превенция на заболявания; образование и 
грамотност; чиста питейна вода и хигиена; икономическо развитие и общност. Сред 
най-добрите примери за реализирани проекти на Ротари Димитров 
представи  „Брой до десет” за намаляване на агресията сред децата и възрастните 
и  „Скрининг и превенция на карцинома на женската гърда”, свързан с 
профилактика и ранната диагностика. Ротари клуб – Монтана е създаден през 1996 
година. Сега в него членуват 18 души. Има трима почетни членове. Стойността на 
проектите,  които клуба е реализирал в полза на общността се изчислява на около 
300 хиляди лева, заяви паст президентът на клуба д-р Людмил Антов. Направени са 
детска и шахматна площадки, чешма, градски часовник, поставени са светещи 
пътни знаци около всички училища, подпомогнат е дома за възрастни хора с 
увреждания в Горна Вереница. Благодарение на подкрепата на Ротари Монтана 
четирима  младежи са продължили образованието си в университет. За 
организиране на среща между двата дистрикта на България и Сърбия с мото: „Да 
запазим мира на Балканите”, Ротари клуб – Монтана е получил награда 
от  президента на Ротари Интернешънъл, припомни Мая Владимирова паст 
президент на клуба по времето на срещата. Това е и най-голямото ни   отличие, 
уточни тя.  
Източник: bulnews.bg  
 
С благотворителни картички и помощ от менингови компании набират средства за 
построяването на Паметник на моряка във Варна 
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www.focus-radio.net | 03.10.2018 | 16:43  

Кампания за набиране на средства за построяването на Паметник на моряка във 
Варна стартира Фондация „Морски съдби“. За целта вече са разпечатани 10 000 
картички с начална цена от десет лева. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – 
Варна председателят на управителния съвет на Фондация „Морски съдби“ кап. 
Димитър Димитров. На картичките е представен проектът за паметника, който 
представлява 10-метрова композиция от стилизиран нос на кораб с фигура на моряк 
върху нея. Те могат да бъдат намерени както в офисите на фирмите за подбор на 
морски кадри, така и в централното фоайе на сградата на Морска администрация. 
На разположение на обществеността са и 4 дарителски кутии, поставени в Общината 
Параходство „Български морски флот“ и в Щаба на флота. За направата и 
поставянето на паметника са необходими 320 000 лева. За набирането на средствата 
от Фондацията ще разчитат и на помощта от компаниите във Варна, занимаващи се 
с набиране на морски кадри за работа в чужбина. Кап. Димитър Димитров допълни, 
че вече са подготвени 40 писма с този призив към менингови фирми в града. 
„Инициативата е насочена към цялата варненска общественост, защото Варна е 
град, който се храни от морето. Но основната ни цел е картичките да достигнат до 
моряците, на които е посветен този паметник“, каза още председателят на „Морски 
съдби“.  
 
Сираци ще помагат на сираци чрез Благотворителен концерт в Пловдив  

www.focus-radio.net | 03.10.2018 | 16:43  

Пловдив. Сираци ще помагат на сираци чрез Благотворителен концерт в Пловдив. 
Това съобщи за Радио „Фокус”- Пловдив Дилян Димитров, от Сдружение „Всички 
заедно за една кауза“. Благотворителният концерт е под мотото „Аз искам бъдеше – 
за тях в България“ ще се проведе на 19 октомври, от 19:00 часа в Спортна зала 
„Колодрум“, Пловдив. Инициативата е под патронажа на изпълнителния директор 
на комисията на ЮНЕСКО в България Венцислав Манчовски и председателя на 44-
то Народно събрание Цвета Караянчева.  
„Идеята ни е да променим съдбата на децата, които са в неравностойно положение, 
като ги подкрепим. Със средствата от концерта ще бъде закупена медицинска 
апаратура за спомагане на оздравителния им процес и по-доброто им 
съществуване. Идеята се подкрепя от изпълнителите Поли Паскова, Студентска 
Музикална Формация „Жарава“, Детска Вокална Група „Бамбини“ , Ненчо Илчев от 
Комиците,  Славка Калчева, Йордан Марков, Николина Чакърдъкова, Неврокопски 
танцов ансамбъл, Мария Петрова – Стари градски песни, Ивайло Герасимов и 
др. По време на концерта ще има и изненади.  
Билети могат да се закупят на тел.: 0897/711991 и от Магазин „Златна Топка” на бул. 
Христо Ботев – гр. Пловдив, ВИК-Централен офис, БНР – Пловдив, както и в касите 
на Ивентим.  
 
Сираци ще помагат на сираци чрез Благотворителен концерт в Пловдив  

www.focus-radio.net | 03.10.2018 | 16:43  
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Пловдив. Сираци ще помагат на сираци чрез Благотворителен концерт в Пловдив. 
Това съобщи за Радио „Фокус”- Пловдив Дилян Димитров, от Сдружение „Всички 
заедно за една кауза“. Благотворителният концерт е под мотото „Аз искам бъдеше – 
за тях в България“ ще се проведе на 19 октомври, от 19:00 часа в Спортна зала 
„Колодрум“, Пловдив. Инициативата е под патронажа на изпълнителния директор 
на комисията на ЮНЕСКО в България Венцислав Манчовски и председателя на 44-
то Народно събрание Цвета Караянчева.  
„Идеята ни е да променим съдбата на децата, които са в неравностойно положение, 
като ги подкрепим. Със средствата от концерта ще бъде закупена медицинска 
апаратура за спомагане на оздравителния им процес и по-доброто им 
съществуване. Идеята се подкрепя от изпълнителите Поли Паскова, Студентска 
Музикална Формация „Жарава“, Детска Вокална Група „Бамбини“ , Ненчо Илчев от 
Комиците,  Славка Калчева, Йордан Марков, Николина Чакърдъкова, Неврокопски 
танцов ансамбъл, Мария Петрова – Стари градски песни, Ивайло Герасимов и 
др. По време на концерта ще има и изненади.  
Билети могат да се закупят на тел.: 0897/711991 и от Магазин „Златна Топка” на бул. 
Христо Ботев – гр. Пловдив, ВИК-Централен офис, БНР – Пловдив, както и в касите 
на Ивентим.  
 
 
 Представители на 22 лечебни заведения подписаха договори за дарение на 
апаратура от „Българската Коледа“ 

www.focus-news.net | 03.10.2018 | 17:13  

София. Представители на 22 лечебни заведения сключиха днес договори за дарение 
на медицинска апаратура от благотворителната инициатива на президента 
„Българската Коледа“, кампания 2017-2018 година. Това съобщиха от 
прессекретариата на държавния глава. С подписването на документите, което се 
състоя на „Дондуков“ 2, започва и процесът на доставка на високотехнологичното 
оборудване за рехабилитационни центрове, университетски и многопрофилни 
болници в цялата страна. По-късно в Гербовата зала президентът Румен Радев и 
съпругата му Десислава Радева се срещнаха с представителите на лечебните 
заведения и на съорганизаторите на кампанията – Българската национална 
телевизия и Нова телевизия. Благодарение на дарителите на кампанията 22-те 
лечебни заведения ще получат съвременна медицинска апаратура на обща стойност 
1 790 000 лева. Средствата са събрани по време на последното издание на 
„Българската Коледа – 2017/2018“, чийто фокус беше в подкрепа на спасения детски 
живот – продължително лечение и рехабилитация. Част от апаратурата е последно 
поколение високотехнологични роботизирани системи за рехабилитация. "Тази 
благотворителна инициатива е жива в сърцата на българите вече 15 години", заяви 
президентът Румен Радев. По думите му, успехът на инициативата се дължи на 
проявената съпричастност и доброта, както и на невероятното партньорство, 
изградено през годините между съорганизаторите – БНТ и НТВ, членовете на 
Експертния съвет и водещите лекари – педиатри. Президентът благодари на 
организаторите за амбицията кампанията да е максимално прозрачна, отговорна и 
ефективна. Държавният глава отбеляза, че „Българската Коледа“ дава не само 
надежда за българските деца, а и че всички заедно работим нашето общество да е 
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хуманно и цивилизовано, а това е надежда и за бъдещето. "Новата техника, която 
болниците получават, предоставя и възможност на нашите прекрасни специалисти 
да прилагат нови, съвременни форми на лечение и да го правят в България", заяви 
президентът. "Дълбоко благодарен и удовлетворен съм, че обществото ни може да 
види, че има достойни български лекари, специалисти и професионалисти, 
oтдадени безкористно на своето призвание и своя дълг – бъдещето на България и на 
нашите деца", подчерта още Румен Радев. Доц. д-р Иван Чавдаров - директор на 
Специализираната болница за рехабилитация на деца с церебрална парализа „Св. 
София“, благодари за даренията на екипа на кампанията от името на 
бенефициентите на „Българската Коледа“. По думите му, благодарение на 
кампанията и нуждаещите се български деца могат да се възползват от модерните 
медицински технологии, които широко се ползват по света. Повече информация за 
благотворителната инициатива може да бъде намерена на сайта на 
https://www.bgkoleda.bg/  
  
F-secure дари лаборатория по киберсигурност на ВУТП 

www.technews.bg | 03.10.2018 | 18:45  

60 студенти ще се обучават в нея през настоящата учебна година  
Лаборатория по киберсигурност на високите технологии, оборудвана с модерна 
техника и най-актуалните софтуерни решения на F-secure, бе открита днес във 
Висшето училище по телекомуникации и пощи. За първи път водещата компания в 
сферата на сигурността дарява подобна лаборатория на български университет.  
„През настоящата учебна година в лабораторията ще бъдат обучени 60 студенти, 
включително и в нови специалности”, обяви ректорът на Висшето училище по 
телекомуникации и пощи (ВУТП) проф. дтн инж. Димитър Радев.  
Работа с университетите, предлагащи обучение в специалности като киберсигурност, 
е основен фокус за F-Secure, коментира Пол Ристоя, мениджър „Канали” във 
финландската компания, по време на официалното откриване.  
„Днес атаките са вече бизнес модел за правене на пари, а не занимание за хакери-
любители, и стават все по-масови и усъвършенствани”, заяви Надежда Еремиева, 
генерален мениджър на Инфодизайн България – официалния дистрибутор на F-
secure у нас, с чието активно съдействие е изградена лабораторията.  
Тази година във ВУТП стартира първата в България програма за професионални 
бакалаври по специалността „Киберсигурност на високите технологии”. Обучението 
по нея ще се осигурява именно от новооткритата Лаборатория по киберсигурност. 
Освен сигурност във високите технологии, студентите по специалността ще изучават 
защита на класифицираната информация и защита на личните данни.  
Като лектори в бакалавърската програма вече са се отзовали служители и експерти 
от ГДБОП, комисиите за защита на класифицираната информация и на личните 
данни, както и от фирми за охранителни технологии и оборудване. Лабораторията е 
осмата поред зала, дарена на висшето училище от голяма ИТ компания.  
66 на сто от компаниите днес нямат достатъчно квалифицирани служители, за да се 
справят с актуалните заплахи за киберсигурността. В същото време, според 
изследване на Gartner, на компаниите отнема средно 100 дни, за да открият пробив 
в сигурността.  
Доклад на Verizon, от друга страна, сочи, че 48% от успешните атаки се извършват 
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чрез пробив на системите, а 30 на сто – чрез зловреден код. 161 644 са атаките 
дневно, а инцидентите годишно надхвърлят 50 милиона, като нарастват бързо с 
всяка изминала година.  
Около 80% от кибератаките разчитат на бъгове в неактуализиран софтуер, а 23 на 
сто от служителите биха отворили фишинг имейл, въпреки че са предварително 
обучени за заплахите. Тези данни изнесе Пол Ристоя в публична лекция пред 
студентите непосредствено след официалното откриване на Лабораторията.  
Все повече се увеличават заплахите, свързани с киберсигурността, както за крайните 
потребители, така и за компаниите, като нараства и финансовото им измерение. 
Например, атаката с рансъмуеър NotPetya през 2017 г. засегна големи европейски 
компании в различни сектори на индустрията и им причини щети в размер на 10 
милиарда долара.  
Сред най-силно засегнатите бе транспортният гигант Мерск, който в резултат на 
атака с NotPetya, започнала в офиса на компанията в Украйна вследствие 
използването на незащитен локален счетоводен софтуер, претърпя загуби в размер 
на 250-300 милиона щатски долара.  
Сред основните технологични предимства на F-secure е вграждането на 
автоматизация и машинно обучение в софтуерните решения на компанията. За да 
имат добра защита, бизнесът и организациите те трябва да инвестират в 
технологични решения като антивирусен софтуер, защитни стени, системи за 
предотвратяване на проникването (Intrusion Prevention) и други, както и във 
висококвалифицирани специалисти, подчертаха експертите от F-secure.  
  
Сираци ще помагат на сираци чрез Благотворителен концерт в Пловдив  

www.focus-radio.net | 03.10.2018 | 16:43  

Пловдив. Сираци ще помагат на сираци чрез Благотворителен концерт в Пловдив. 
Това съобщи за Радио „Фокус”- Пловдив Дилян Димитров, от Сдружение „Всички 
заедно за една кауза“. Благотворителният концерт е под мотото „Аз искам бъдеше – 
за тях в България“ ще се проведе на 19 октомври, от 19:00 часа в Спортна зала 
„Колодрум“, Пловдив. Инициативата е под патронажа на изпълнителния директор 
на комисията на ЮНЕСКО в България Венцислав Манчовски и председателя на 44-
то Народно събрание Цвета Караянчева.  
„Идеята ни е да променим съдбата на децата, които са в неравностойно положение, 
като ги подкрепим. Със средствата от концерта ще бъде закупена медицинска 
апаратура за спомагане на оздравителния им процес и по-доброто им 
съществуване. Идеята се подкрепя от изпълнителите Поли Паскова, Студентска 
Музикална Формация „Жарава“, Детска Вокална Група „Бамбини“ , Ненчо Илчев от 
Комиците,  Славка Калчева, Йордан Марков, Николина Чакърдъкова, Неврокопски 
танцов ансамбъл, Мария Петрова – Стари градски песни, Ивайло Герасимов и 
др. По време на концерта ще има и изненади.  
Билети могат да се закупят на тел.: 0897/711991 и от Магазин „Златна Топка” на бул. 
Христо Ботев – гр. Пловдив, ВИК-Централен офис, БНР – Пловдив, както и в касите 
на Ивентим.  
 
Пловдив с кампания за Международния ден за защита на животните 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s707%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20561974%22
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www.glas.bg | 04.10.2018 | 07:28  

Председателят на Общинския съвет Савина Петкова и заместник-кметът Розалин 
Петков ще присъстват утре  в 10.30 часа на финалното събитие на кампанията 
„Месец в помощ на животните и хората, които ги обичат“. То ще се проведе в 
Общинския приют за кучета в Международния ден за защита на животните - 4-ти 
октомври. На присъстващите ще бъдат представени новите специализирани 
пространства за малки кученца, пред които ще бъде засадено дърво. Богатата 
програма включва още изложби, благотворителен базар, демонстрации и съвети на 
ветеринари. Ще бъдат представени рубриката „Вземи си куче от приюта“ на сайта на 
общината, както и филма на БНТ – Пловдив, посветен на работата на приюта. Ето и 
още от инициативите в приюта за кучета в Пловдив, които ще се проведат утре: - 
Изложба с рисунки, есе и стихове на приятели на приюта от община Марица  - деца 
от Народно Читалище „Архангел Андонов 1928 г.“, с. Царимир и ОУ „Граф Николай 
Игнатиев“, с. Граф Игнатиево. - Тематичен базар с участието на слънчевите деца от 
Сдружение „Паралелен свят“ и ученици от ПГО „Ана Май“ – Пловдив. - Ученици от 
Национална гимназия по сценични и екранни изкуства в Пловдив ще оставят 
цветно настроение по стените на новоизграденото бебешко отделение в приюта. - 
„Не стреляй по животните! Стреляй по балони!“ - Забавна игра за учениците от ОУ 
„Яне Сандански“. - Безплатен кръвен тест за диабет на всички кучета от приюта – 
подарък от Пловдивско киноложко дружество. - Прегърни куче – стани по-добър и 
предай нататък! – кръстниците на приюта - кучето–терапевт Мон и неговата 
собственичка.  
  
Родител обнови училището в Боровица, дари чинове,столове и компютър на децата 

www.haskovo.net | 04.10.2018 | 07:15  

Родител дари училището в с.Боровица,  като дари чинове, столове и компютър на 
децата. Мехмед Хабибов, чийто син учи в ОУ „Антон Макаренко” реши да зарадва 
учениците за новата учебна година. Той обнови класната стая в която се учат 15 деца 
от 1 до 7 клас. Чиновете са с качествен фурнир, столовете са тапицирани, меки, 
компютърът –последна дума на техниката.   Училището в Боровица е средищно и 
защитено. В него идват за занятия деца от Боровица, Русалско, Любино, Брезен , 
Голобрад  и Китница. В школото преподават четирима учители и един възпитател. 
Начело на малкия колектив е директорката Силвия Георгиева.  И деца  и 
преподаватели не можеха да скрият радостта си от придобивката. Малчугани 
подскачаха с възгласи виждайки чисто новия настолен компютър. Той трябва да 
замени дървено сметало на 60 години, на което те се учат да смятат. Старите чинове 
пък са от времето на отварянето на школото от миналия век. Видях, че материалната 
база в училището е най занемарена от тази на други училища в община Ардино. 
Реших да помогна, сподели за Кърджали бг вести Мехмед Хабибов. В протокола за 
дарение изрично е записано, че при закриване на школото дареното имущество се 
разпределя между децата. Хабибов бе помислил и за ежедневните им нужди. Всяко 
дете получи по комплект тетрадки и химикал. Дългогодишната начална учителка 
Теменужка Карева не можа да скрие вълнението си при вида на новия компютър. Тя 
разказа,как от 1995 г. е в школото и на старото сметало е обучила да смятат стотици 
деца. Сега те ще имат възможност да навлязат в новите технологии. 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6147%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20567827%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1310%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20567705%22
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Математичката  Хелмие Али дори се снима на фона на старото сметало и новия 
компютър.  Директорката Силвия Георгиева сподели: ”Не можем да изразим с думи 
благодарността си!”Тя връчи на Мехмед Хабибов благодарствен адрес. В него се 
казва:”Една от най-великите тайни на живота е, че единственото, което си заслужава 
е да бъде правено това, което правим за другите!”. Вашата подкрепа е изключително 
важна за нас, каза още Георгиева и посочи, че има родители вдигащи скандал за пет 
лева, докато Хабибов е направил дарение за хиляди.  Изненада за децата бе и 
лекцията на Кирил Стаменов, председател на Българската асоциация на търсачите 
на самородно злато и метеорити. Децата слушаха в захлас, как има марсиански 
метеорити, грам от които струва 1000 долара.   Естествено не се мина и без 
лакомства. За учениците имаше торти. Това не е първото дарение на Мехмед 
Хабибов. Такива той прави всяка година. На 6 май т.г.той е спонсорирал събора в 
село Ябълковец, Община Ардино. Георги Кулов. 
 
Във Велинград третокласници стават доброволци в “Детско полицейско управление” 

www.focus-radio.net | 04.10.2018 | 08:55  

За трета поредна година в ИСУ „Св Св Кирил и Методий”-Велинград 
откриха  „Детско полицейско управление”, съобщиха от общинска администрация 
Велинград. Партньори по програмата на училището са община Велинград, 
областната дирекция и районното управление на МВР. Инициативата е насочена 
към извънкласното обучение на децата за оказване на лична защита, за безопасно 
движение по пътищата, здравна помощ, етика и право чрез теоретични и 
практически занимания. Учебното заведение е единственото в община Велинград, 
работещо по проекта. Днес седмокласниците, които бяха доброволци по първата 
двугодишна програма, символично предадоха щафетата на третокласниците, които 
ще се обучават през следващите две години. Като истински полицаи те положиха 
клетва да спазват законите и защитават хората. С децата заедно ще работят класният 
им ръководител Илияна Иванова и ръководителят на проекта в училището 
Антонина Палова.  
  
Дарихме 1450 тона стари одежди за 2,5 години 

www.monitor.bg | 04.10.2018 | 08:43  

Първите контейнери бяха поставени в Пловдивско.  
Българският червен кръст (БЧК) събра над 1450 тона стари дрехи само за две години 
и половина, след като бяха инсталирани специални контейнери в София и в 
Пловдив. Това съобщи за „Монитор“ Екатерина Борисова от червенокръстката 
организация, която работи по програмата за събирането им, стартирала през 2016-а.  
Инициативата се реализира от фирма „Хюманита“ съвместно с БЧК по подобие на 
отдавна съществуващ модел в Западна Европа, уточни Борисова. Контейнерите за 
текстил са част от мащабна национална кампания за популяризиране на система за 
ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от 
населението. Тя стартира от Пловдив на 1 март 2016 г., след което мрежата от 
контейнери постепенно се разширява и в София. Тази година ще бъдат разположени 
още 2 контейнера в Перник, а от края на този месец се очаква да има и във Варна. 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s707%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20568773%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1771%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20568574%22
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Целта е мрежа от контейнери да има в цялата страна каза още Екатерина Борисова. 
Събраните продукти периодично се събират и се извозват до специализирана 
фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за 
повторно оползотворяване, уточни тя и припомни, че изискването е дрехите и 
домашният текстил, чанти и други аксесоари да бъдат в годно за употреба състояние 
и да са опаковани в торбички. Според програмата част от годните за употреба дрехи 
се заделят за създаване на кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали 
при бедствия, аварии и кризи. Те ще се раздават целево на хора в случай на нужда. 
Друга част от текстилните изделия, които са годни за използване отново като дрехи, 
се изнасят предимно за страни от Третия свят в Африка, Централна Америка и 
Близкия изток. Останалите изделия, които не са годни за употреба по 
първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират в България или 
във фабрики в други държави, като от тях се произвеждат почистващи кърпи, 
топлоизолации тапицерии за автомобили и много други продукти от рециклиран 
текстил. През 2016 г., когато стартира инициативата, са дарени 316 тона текстил, 
през 2017 г. - над 534 тона, а от началото на 2018 г. дареният текстил е над 600 тона, 
показва справка на БЧК, предоставена на „Монитор“. Този щадящ природните 
ресурси модел има за цел да връща суровините обратно в икономиката и да създава 
възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или 
трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се предотвратява или поне 
се намалява значително добивът на нови природни ресурси, уточниха от там.  
  
"Арт вечер на добродетелите" - в подкрепа на 400 деца в риск 

www.bnr.bg | 04.10.2018 | 10:48  

Най-голямото благотворително събитие на фондация „За Нашите Деца“ и фондация 
„Аполон и Меркурий“ – "Арт вечер на добродетелите" ще се проведе на 4-ти 
октомври, от 19:00 ч., в емблематичната зала на Национална галерия „Квадрат 500“. 
Събитието е посветено на изкуството в подкрепа на това всяко дете да живее сигурно 
и обичано в семейство и се реализира със съдействието на компании, за които е по-
ценно да дарят своите услуги, знания и умения, също толкова важни за неговата 
реализация, колкото и финансовото му обезпечаване. Фондацията ще осигури 
нужната подкрепа на над 400 деца и семейства в риск в труден за тях момент. 
Получените средства от „Арт вечер на добродетелите“ тя ще посвети на развитието и 
разширяването на палитрата от услуги за семейна подкрепа, така че децата в ранна 
детска възраст да растат в семейна среда, която ще им даде нови възможности да 
развиват своя потенциал. В звуковия файл можете да чуете интервюто на Диана 
Дончева с Иванка Шалапатова изпълнителен директор на Фондация „За нашите 
деца“.  
  
"Български пощи“ с награда на PostEurop за корпоративна социална отговорност 

www.dnesbg.com | 04.10.2018 | 12:18  

Днес, 4 октомври 2018 г.,. представител на „Български пощи“ ЕАД ще получи 
наградата за корпоративна социална отговорност, в категория „Общество“ на 
PostEurop (Асоциация на публичните пощенски оператори в Европа), за участието 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s7030%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20570640%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1847%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20571867%22
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си в кампанията на фондация „Анимус“ за превенция на трафика на хора с цел 
трудова експлоатация. Наградата ще бъде връчена в.рамките на ежегодната 
Пленарна асамблея на асоциацията и честванията по случай 25-та годишнина от 
създаването ?.  
Ролята на Български пощи в кампанията се изразяваше в разпространение на 
информационни материали в пощенските станции и банери на официалната 
интернет страница на дружеството. В трите години на сътрудничество са поставени 
плакати в повече от 900 пощенски станции в близо 600 градове и села за период от 
два месеца.  
По данни на Международната организация по труда 21 милиона души или 3-ма от 
всеки 1 000 човека в световен мащаб са жертва на трудова експлоатация, влязли в 
капана на предлагана работа чрез измама или подвеждане. Работа, която не могат 
да напуснат.  
Социалната ангажираност прави  Български пощи естествен партньор на 
кампанията за превенция трафика на хора, тъй като са ангажирани с важните 
проблеми и потребности на българското общество. Дружеството със своите почти 
3000 пощенски станции е близо до хората в цяла България, от една страна, а от 
друга е един от най-големите работодатели в страната. Клиентите му са 
многобройни и от различни целеви групи, така че кампанията достига до голям 
брой хора. Направеното проучване показа, че 50% от посетителите в пощенските 
станции са видели посланието и са се запознали с него.  
Сред инициативите финалисти, в категория „Общество“, попадна и 
сътрудничеството на Български пощи с платформата за доброволчество – 
TimeHeroes. През 2017 г. дружеството участва и в популяризирането на  телефона на 
доброволеца.  
Наградите на PostEurop се връчват за пета поредна година в три категории – 
„Служители“, „Общество“ и „Околна среда“. Целта е да бъде откроен приносът на 
европейските пощенски оператори за устойчивото развитие на обществото 
посредством изпълнението на разнообразни инициативи в полза на различни групи 
заинтересовани страни.  
PostEurop е търговска асоциация, която представлява публичните пощенски 
оператори в Европа, и е регионален съюз към Всемирния пощенски съюз. Тя е 
създадена през 1993 година от 26 национални пощенски оператори, сред които и 
„Български пощи“ ЕАД. Към момента в нея членуват 52 оператора от 49 държави. 
Централният офис е в гр. Брюксел, Белгия.  
 
Най-добрите лекари от България и света ще преглеждат безплатно в НДК 

www.fakti.bg | 04.10.2018 | 13:45  

Рядка по рода си възможност за среща с някои от най-добрите специалисти на 
здравеопазването в Европа, с използваните от тях технологии и с възможностите за 
здравен туризъм, предлага провеждащото се на 6 и 7 октомври в Националния 
дворец на културата (НДК) в София медицинско изложение Expo Hospitals 2018. 
Това първо в категорията си признание за важността на здравните заведения в 
нашия живот ще бъде официално открито в 11 ч. тази събота в централното фоайе на 
НДК. По време на събитието, което се провежда с подкрепата на Национална 
пациентска организация, ще се проведе и благотворителен базар за деца с 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1967%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20573963%22
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церебрална парализа. Всеки желаещ може да донесе лаконства, играчки и дрешки, 
които да се продават в помощ на децата. Всяко начало е трудно, а желанието на 
организатора г-жа Ива Панева-Стърнад да подсигурят безплатни консултации и 
здравни съвети от най-добри експерти в здравната сфера в Европа, ги е принудило 
да ограничат площта на изложението и броя на участниците в него, което обаче не е 
за сметка на качеството. Входът за форума е безплатен, а също и срещата с всеки от 
българските и чуждестранни участници. Като съчетава страстта към медицинските 
технологиите и услуги с истински поглед върху системата на болниците и други 
заведения, имащо отношение към медицината, Expo Hospitals 2018 си поставя 
амбициозната задача да превърне желанието на лекарите да помагат и волята на 
пациентите за качествен живот в съчетание на дух и практики. Модерните 
технологии и продукти, използвани в медицината, отговарят на 
предизвикателствата в тази сфера на науката и практиката. Те подобряват 
безопасността на пациентите, повишават ефективността на леченията и другите 
форми на терапия, поддържат качеството на живот на хората и осигуряват техния 
комфорт. Преглед на програмата на изложението показва например, че 
посетителите ще имат редкия шанс за безплатна консултация с водещи български 
дерматолози от клиника Derma-Act. Представители на клиниката ще преглеждат на 
място с уникален апарат VISIA, показващ проблеми на кожата на лицето, които 
може да се проявят до 7 години напред в бъдещето. Същевременно ще предложат и 
възможности за предотвратяването им. Благодарение на техниката и експертността 
лекарят-дерматолог може да разполага с информация за шестте основни проблема, 
от които кожата на пациента евентуално би страдала: бръчки, пъпки, пори, 
неравномерен тен, наличие на бактерии в порите, и пигментни петна от прекомерно 
излагане на слънце. Също без никаква мисъл за заплащане ще преминат и 
прегледите на Очна клиника „Ресбиомед", които ще изследват състоянието на 
зрението на посетителите с единствения в България апарат с марка CLEARPATH DS 
120, който може да открива и захарен диабет от тип 2 до 7 години преди появата на 
клинична картина. В последно време у нас особено чувствителен е дебатът за 
състоянието на здравната услуга и затова по какви правила тя да се заплаща, за да 
бъде най-справедлива за пациента. Каква по-добра възможност за гостите на 
изложението от това да се срещнат с професионалистите на компанията „Дженерали 
Застраховане"? Застрахователят пък ще има своя шанс да тества продуктите си в 
подобна среда, където се събират повече хора. Дошлите в централното фоайе на 
НДК в събота и неделя ще получат консултация какъв най-подходящ медицински 
застрахователен продукт биха могли да подберат за себе си и семействата си. 
„Медицинска Застраховка Закрила" например предлага възможност за високи 
инвестиции в здравето. Застрахователен пакет „Алтернативно лечение" пък може да 
се сключи като допълнително покритие към „Закрила" и да обхване извършените в 
периода на застрахователното покритие разходи за здравни услуги и/или стоки, 
произтичащи от заболяване или вследствие на злополука и свързани с упражнени 
спрямо застрахования, неконвенционални методи за благоприятно въздействие 
върху индивидуалното здраве, както и някои стоки и т.н. останалото – на 
изложението... Безплатни консултации ще дават ортопеди, гинеколози, 
гастроентеролог и офталмолог от известната и престижна болница „Света София" в 
столицата, която съвсем скоро ще открие и високотехнологичния си нов корпус. А 
сред най-интересните техники, които ще бъдат разкрити в рамките на Експо 
Хоспитал 2018, е оперативното лечение на диабет тип 2. По този случай в София ще 
пристигне д-р Турул Демирел от Турция, който има частна практика и прави 
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уникалната операция за лечение на много разпространената, особено сред 
възрастните хора, диагноза на захарната болест. Също от Турция ще се представи 
доц. д-р Зафер Токташ – един от най-видните неврохирурзи. Д-р Токташ е признат 
за водещо име в лечението на мозъчни тумори и гръбначни заболявания. VitaYana 
Holistic & Yoga Studio e холистичен център посветен на здравната превенция. 
Алтернативният подход към заболяванията и неразпложоненията при хората е едно 
от модерните направления, прилагани като добавка към медицинската грижа. 
Споменатият център предлага персонални терапевтични йога практики и виброфит 
терапия насочени към цялостно физическо укрепване на тялото. Изготвят 
персонален хранителен план на база генетичен тест и ДНК анализ. А генетичните 
им изследвания откриват още диабет тип 2, остеопороза и ревматизъм, 
злокачествени тумори; сърдечно-съдови заболявания, инсулинова резистентност, 
наднормено тегло и затлъстяване, реакция към храни и др. Адеа център ЕЕГ-
биофийдбек съществува от 2005 година и се занимава активно с неврологичния 
метод. Те за първи път ще представят на изложението иновативен медицински 
метод за „обратната връзка" от стимулиране на централна нервна система. Това е 
метод, които дава възможност за саморегулация на биологичните процеси. Всички 
предлагани от Биогенис продукти пък са специално насочени към жизненоважните 
за хората елементи – въздух и вода. Посетителите на изложението ще могат да 
получат информация за продукти за пречистване на въздух и вода. Те са малко, но 
важно, начало към по-добрия живот и доверен помощник във всеки модерен дом. 
Участва още медико-диагностична лаборатория „Д-р Ноневи", оборудвана с най-
съвременна апаратура, с модерна информационна система и други особености, 
позволяващи качествено, бързо и точно изпълнение на изследванията и получаване 
на резултатите в удобно за пациента време и по предпочитан от вас начин: на място, 
по факс, чрез sms, по e-mail или директно от интернет на страницата на 
лабораторията с индивидуална парола. Още много други специалисти ще очакват 
посетителите на Expo Hospitals 2018, за да ги информират за иновативни 
диагностики и методи на лечение. Списък на чуждестранните болници, гости на 
изложението: Болници от Турция: Liv Hospital KOÇ University Hospital American 
Hospital Memorial Hospitals Group Associate Professor Tuğrul Demirel Irmet Hospital 
Romatem Hospitals Group Okan University Hospital BATIGOZ Reyap Hospital Tanfer 
Clinic Medipol Mega University Hospital Yeditepe University Hospitals Medical Park 
Hospitals Group Medicana Hospitals Group Болници от Европа: Clinica Universidad de 
Navarra Spain Clinica Irema Spain Cellthera Clinic Czheh Republic ISCARE Clinic Czheh 
Republic Reuth hospital Israel BioTexCom Clinic Ukraine Anova IRM Stem Cell Center 
Germany NM Genomix Bulgaria Vitus Prostate Center Germany Swiss Medica Clinic 
Sarbia International Clinic Dr. Vorobiev Sarbia  
 
Бизнесът на среща с възможностите на хранителното банкиране 

www.bta.bg | 04.10.2018 | 14:43  

На 10 октомври от 9:30 часа в иновативното и вдъхновяващо столично пространство 
"Генератор" Българската хранителна банка и Cargill България организират среща, по 
време на която ще се дискутират възможностите на хранителното банкиране. Темата 
на събитието е "Подай ръка на храната. Бизнесът среща хранителното банкиране" - 
тема, чието обществено значение става все по-силно през изминалите години и е със 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s7051%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20574982%22
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специален фокус върху ползата от хранителното банкиране у нас.  
"Все по-често по пътя на храната от производителя до потребителя по най-различни 
причини се появяват излишъци, а тенденцията е те да се изхвърлят. Българската 
хранителна банка работи всеки ден, за да осигурява възможности излишната, но 
годна храна да бъде споделяна. През последните години в много държави по света 
бизнесът започна да регистрира значимостта на този проблем и да осъзнава, че има 
решение това да се ограничи. Много компании започнаха да си кооперират с 
хранителни банки и интегрираха хранителното банкиране в своите бизнес дейности. 
Именно за това искаме да говорим и ще се стремим да разясним на тази среща" - 
коментира Цанка Миланова - изпълнителен директор на Българската хранителна 
банка.  
Българската хранителна банка е първата организация в страната, която събира, 
складира и раздава дарени хранителни продукти с кратък срок на годност, в 
съответствие с всички стандарти за безопасност на храните. С помощта на мрежа от 
партньорски организации в цялата страна храната се разпределя до десетки хиляди 
нуждаещи се. Като глобална компания, свързана с изхранването на хората, Cargill 
има многогодишен опит и активно сътрудничество с много хранителни банки по 
света и България не прави изключение.  
"Достъпът до храна е основно човешко право. Като една от най-големите компании в 
света, оперираща в сферата на храната и земеделието, Cargill приема много сериозно 
ролята си да подпомага изхранването на хората. Затова смятам, че хранителното 
банкиране е изключително важен процес и трябва да се превърне в неизменна част 
от пътя на храната, който започва от нейното създаване и приключва с достигането 
й до хората. Храната е най-ценният ресурс на планетата и вярвам, че стремежът към 
нейното ефективно оползотворяване трябва да бъде фокус не само на хранителните 
банки, но и на бизнесите, които са в хранителната индустрия" - споделя Методи 
Георгиев, изпълнителен директор на Cargill България и оперативен директор на 
Центъра за споделени бизнес услуги на Cargill в София (Cargill Business Services 
Sofia).  
По време на форума "Подай ръка на храната. Бизнесът среща хранителното 
банкиране" международни експерти ще представят едни от най-добрите практики в 
хранителното банкиране и постиженията от колаборацията на хранителните банки с 
компаниите в хранителния сектор. Крейг Немиц, директор "Оперативни дейности" 
към Глобалната мрежа за хранително банкиране, ще проследи еволюцията на 
хранителното банкиране от благотворителност към партньорство. Възможностите 
на хранителното банкиране у нас пък ще бъдат представени от Цанка Миланова, 
изпълнителен директор на Българската хранителна банка (БХБ).  
Жолт Коца, управляващ директор "Доставки на зърно и маслодайни семена за 
Европа, Близкия Изток и Африка", ще сподели световния опит на Cargill чрез 
регионални и международни примери за общностна подкрепа. Цветелина 
Георгиева, мениджър комуникации, връзки с обществеността и регулации на Данон 
България, ще внесе повече светлина върху работата на компанията с БХБ.  
Едно много познато на българската аудитория лице също ще бъде сред спийкърите 
на срещата - шеф Таньо Шишков, който ще говори за ефективното управление на 
излишъците от храна в домакинството.  
Срещата ще бъде насочена за широк кръг компании, както от хранителната 
индустрия, така и от други сектори на икономиката, обвързани пряко или косвено с 
ползите от хранителното банкиране.  
Медийни партньори - сп."Мениджър" и Българска национална телевизия. С 
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подкрепата на Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Американската 
търговска камара в България (AmCham).  
Бележки до редакторите  
За Българска хранителна банка  
Българската хранителна банка е първата организация у нас, която събира, складира 
и раздава дарени хранителни продукти с кратък срок на годност в съответствие с 
всички стандарти за безопасност на храните. С помощта на мрежа от партньорски 
организации в цялата страна храната се разпределя до десетки хиляди нуждаещи се. 
БХБ е учредена през 2012 г. и е член на Глобалната мрежа за хранително банкиране 
и на Европейската федерация на хранителните банки. Хранителната банка оказва 
помощ на най-уязвимите ни сънародници - деца от бедни семейства, деца в 
защитени жилища, самотни възрастни и хора с увреждания.  
За Cargill  
Cargill е световен лидер в търговията с храни и свързаните с тях селскостопански, 
финансови и промишлени продукти и услуги. Компанията има над 155 000 
служители в 70 страни и над 153 години опит. Заедно с фермерите, клиентите, 
правителствата и общностите, нейната мисия е да помага на хората и на света да 
просперират. Центърът за споделени бизнес услуги на Cargill в София е един от 7-те 
подобни центрове на компанията, в които са изнесени специфични за нея процеси. 
Оттук над 1000 експерти работят за структурите на Cargill в редица държави в 
Европа. Дейностите, с които те подпомагат компанията, са основно финанси, 
човешки ресурси, доставки и логистика. Cargill България инвестира от времето на 
своите служители, от професионалната си експертиза и прави финансови дарения, 
за да насърчава и поощрява изхранването и поддържането на безопасност на 
храните, да стимулира грижата за околната среда и да развива образованието. 
Повече за компанията вижте наwww.cargill.com и www.cargill.bg.  
 
3 октомври е Европейски ден на птиците 

www.e-novinar.com | 04.10.2018 | 16:30  

Днес е Европейският ден на птиците.  
Птиците са най-многообразният клас сухоземни гръбначни животни на Земята. 
Известни са над 9 800 вида, като списъкът на видовете птици се увеличава 
непрекъснато, най-вече с ежегодно откриваните нови видове в екваториалните 
гори. Според някои орнитолози броят им би могъл да бъде много по-голям.  
Все повече доброволци се включват в опазване на птиците в региона. Това сочи 
анализ на Българското дружество за защите на птиците във връзка с отбелязване за 
25 път на Европейските дни на птиците.  
 
 БЧК: Няма нарушения по усвояването на парите за възстановяване на Хитрино 

www.kmeta.bg | 04.10.2018 | 18:56  

На този етап в БЧК не са постъпвали жалби във връзка с усвояването на средствата 
по кампанията за възстановяване на Хитрино. Това обяви на сайта си Българския 
червен кръст.  
В съобщението се казва, че по обявената благотворителна кампания на БЧК за 
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подпомагане на пострадалото население бяха набрани 2 077 хил. лв. Към настоящия 
момент са разпределени 1 848 хил. лв. и остатък за разпределение - 229 хил. лв.  
От БЧК посочват и механизма за разходване на средствата. Местният обществен 
съвет (МОС) от с. Хитрино прави предложения за подпомагане на пострадали от 
взрива домакинства пред Националния обществен съвет (НОС), който е съставен от 
представители на БЧК, омбудсман, редица държавни институции и различни медии. 
НОС разглежда предложенията на Местния обществен съвет и утвърждава 
разпределението на средствата, като се води протокол от всяко заседание. 
Предоставят се средства основно за електро оборудване и обзавеждане, в зависимост 
от нуждите на местно ниво.  
На база решения на НОС, БЧК сключва договор с община Хитрино и превежда на 
общината средствата за подпомагане. От своя страна община Хитрино възстановява 
средства на домакинствата за вече направени покупки и изпраща в БЧК поименни 
месечни отчети.  
В община Хитрино са създадени досиета за всяко подпомогнато домакинство, с 
приложени всички необходими документи по подпомагането.  
БЧК извършва на място регулярни одити, както по документалното оформяне, така 
и с посещения на подпомогнати домакинства. В резултат на тези одити е 
категорично установено, че община Хитрино и МОС са създали организация и 
предпоставки за прозрачно и целесъобразно разходване и отчитане на средствата по 
кампанията.  
  
Албанец събира пари за лекарски кабинет в родопско село 

www.marica.bg | 04.10.2018 | 18:48  

Албанецът Лео Кадели, който стана популярен с платформата "Приятели, 
помагайте", поде кампания за събиране на средства за оборудване на лекарски 
кабинет в смолянското село Кутела. "В него живеят 318 жители, основно стари хора, 
които нямат никакви условия дори за един елементарен лекарски преглед. За 
жалост те са принудени да пътуват 30 км, за да получат лекарска помощ“, пише Лео 
Кадели в платформата си. Един път в седмицата доктор от съседното село 
Момчиловци ходи на място и преглежда хората, но там няма никакви условия. За да 
се оборудва поне отчасти лекарски кабинет в Кутела, е необходимо да се закупи ЕКГ 
апарат, отоскоп, апарат за кръвно, консумативи, както и медикаменти от първа 
необходимост - адреналин, урбазон, калций, спазмалгон, хлофазолин, натрий, 
глюкоза. Само ЕКГ апаратът струва 1000 лева. Кадели прави клипове на получените 
помощи, след което ги публикува в групата във Facebook. 37-годишният албанец е в 
България от 12 години. Прави стотици благотворителни акции в страната.  
 
Събраха 4,5 тона текстил в София 

www.monitor.bg | 04.10.2018 | 18:38  

В рамките на септемврийската ни кампания „Време е за детокс на гардероба“ за 
събиране на стари дрехи, обувки и чанти са събрани 4.5 т текстил.  
Дрехите ще преминат през последващо третиране, като тези от тях, които са годни, 
ще бъдат изпозлвани за повторна употреба. Останалите ще бъдат рециклирани или 
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оползотворени. В рамките на кампанията ни "Време е за детокс на гардероба" с част 
от текстила, който е годен за употреба, ще бъде изработена дизайнерска колекция 
облекла, която ще бъде представена в рамките на SOFIA Green Fashion Days и 
European Week for Waste Reduction - в края на месец ноември. Изработените дрехи 
ще бъдат дарени за благотворителност. Независимо, че кампанията ни свърши, 
контейнерите за текстил стават все повече и всеки има възможност да изхръвли 
своите стари дрехи, чанти и обувки в специализираните контейнери.  
 
Кюстендил: Женско благотворително дружество ще направи дарение на социално 
слаби ученици от града 

www.focus-news.net | 05.10.2018 | 10:08  

Кюстендил. Женското благотворително дружество „Майчина любов” ще направи 
дарение на социално слаби ученици от града. Това съобщиха за Радио „Фокус” – 
Кюстендил от дружеството. Дарението ще се извърши от 13.30 часа в Основно 
училище „Ильо Войвода” – Кюстендил. Ще бъдат подпомогнати десет ученици с 
отличен успех, всеки един от тях ще получи по 1 000 лева. Женското дружество 
„Майчина любов“ е създадено от обществено активни кюстендилки още в 1873 
година. Неговата дейност винаги е била изпълнена с човеколюбиви, обществено 
значими дела за духовно просвещение и благотворителност. Подпомага деца от 
социално слаби семейства, възрастни хора, социални домове, събира финансови и 
хранителни помощи за нуждаещите се. Венцеслав ИЛЧЕВ  
 

Алианц организира мини маратон с благотворителна цел 

www.bgnews.host | 05.10.2018 | 12:35  

Алианц България организира мини маратон (4.00 км) с благотворителна цел, който 
ще се проведе на 11 октомври (четвъртък) от 18:00 часа в Борисовата градина в 
София, а стартът ще даде Ивет Лалова. В събитието, което е част от глобалната 
инициатива Allianz World Run, може да се включи всеки, като попълни формата за 
участие и следва описаните инструкции. Всички събрани средства от мероприятието 
ще бъдат дарени на проекти на SOS Детски селища. Мини маратонът ще се проведе 
на четирикилометрова отсечка от алея в Борисовата градина, а стартът е на входа до 
езерото „Ариана“. Националната и европейска шампионка по лека атлетика Ивет 
Лалова подкрепя каузата на Allianz World Run, която призовава към активен начин 
на живот и съпричастност към нуждаещите се. „Изключително сме радостни, че за 
трета поредна година Allianz World Run обединява милиони хора в мисията ни да 
подкрепим нуждаещи се деца от цял свят, като същевременно насърчаваме 
физическата активност сред обществото. Мини маратонът, който организираме в 
София, е кулминацията на глобалната ни инициатива. Призоваваме всички, 
независимо дали са професионални спортисти, любители, или просто хора, които 
искат да се разходят в парка с кауза, да се присъединят към нас на 11 октомври, за да 
създадем заедно един по-добър свят чрез активност, грижа и съпричастност“ – каза 
Александър Проценко, Председател на Изпълнителния комитет на Алианц 
България. До този момент Allianz World Run се провеждаше само сред служители на 
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компанията в период от 90 дни, в които те засичат физическата си активност чрез 
мобилно приложение. С всеки изминат километър се увеличава и сумата, която 
Алианц дарява на проекти на SOS Детски селища. През 2017 г. служителите на 
компанията изминаха 1.37 милиона километра и събраха над половин милион 
долара.  „Allianz World Run е страхотна инициатива, в която може да се включи 
всеки – няма значение дали тичате, или ходите, всяка стъпка има значение. Нека 
заедно направим света едно по-добро място за децата от SOS Детски селища“ – 
призова Ивет Лалова. Източник: banker.bg  

Събраха над 2500 лева в помощ на деца с аутизъм   

www.plovdivlive.com | 05.10.2018 | 13:40  

Компания  Стабил Груп, фондация Фондация Елия и сдружение Българска история 
се обединиха, запретнаха ръце и в рамките на 3 дни събраха повече от 2500 лв., с 
които ще изработят визуални материали за по-лесна комуникация, които ще бъдат 
подарени на над 100 семейства на деца с аутизъм в Пловдив. Това съобщиха техни 
представители. Добрият пример трябва да се насърчава е се очакват още дарители.  

Двама сърфисти и Кауфланд на битка срещу пластмасата  

в. Монитор | 06.10.2018 |  
Най-често наблюдаваните отпадъци в Черно море са пластмасовите. Това потвърди 
изследване, проведено между 18 и 27 септември под ръководството на д-р Димитър 
Беров. Той беше един от двамата морски биолози, които придружиха с моторна 
лодка Илияна Стоилова и Йоан Колев от сърф училище "Акаша". В началото на 
септември двамата, преминаха със силата на вятъра 300-километровото разстояние 
между Дуранкулак и Резово за три дни и общо 24 часа и 13 минути. В тяхното 
WIND2WIN предизвикателство техен съмишленик беше Kaufland България, а 
общата им кауза - "Черно море свободно от пластмаса". 
"Проблемът със замърсяването на Черно море с пластмаса е сравнително нов и слабо 
проучен. При изследвания от лятото на 2017 г. установихме, че микропластмасите 
във водите му са не са по-малко от тези в Световния океан. Знаехме, че има такова 
замърсяване, но нямахме представа, че е чак в такива мащаби", добавя д-р Димитър 
Беров. Целта на екипа от учени е да повтори изследванията на плаващи пластмаси 
от последните години, като използва за целта портативна апаратура в лодката. 
Проучването за пластмасата и WIND2WIN предизвикателството са подкрепени от 
Kaufland България. Представителите на търговската верига сами се свързват със 
сърфистите, защото виждат в тях съмишленици. Компанията е поела битка срещу 
пластмасата от години, като вече не ползва твърди пластмасови микрочастици при 
производството на собствените козметични, санитарни и хигиенни марки продукти. 
На ниво централа компанията се е ангажирала до 2025 г. да намали с поне 20% 
използването на пластмаса във всички държави, в които работи. В същия срок 
всички пластмасови опаковки на продукти под собствените марки на Kaufland 
трябва да бъдат рециклируеми. Веригата също така си е поставила за цел до края на 
2019 г. да изключи от асортимента си определени артикули пластмаса. 
Според редица съвременни изследвания пластмасите са отпадъците, които най-
трудно се разграждат. През лятото основните замърсители на плажовете са 
предмети, оставени или изхвърлени от туристи - фасове, пластмасови чаши и 
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опаковки. През пролетта и есента големият проблем са пластмасовите капачки, 
които са сравнително леки и лесно се пренасят от морската вода. 
Водоносният басейн на Черно море обхваща 22 страни. Само от Дунав годишно в 
него попадат 11.6 милиарда пластмасови предмети по-големи от 5 мм, чието общо 
тегло възлиза на 532.4 тона. Към тях се добавят още 2.17 милиарда 
микропластмасови частици под 5 милиметра, като в крайна сметка 85% от всички 
морски отпадъци в нашата акватория са от пластмаса. Според прогнозите 70% от 
морските отпадъци се утаяват на дъното, 15% остават да плават в морския стълб или 
на морската повърхност, а 15% стигат до крайбрежието. 
При наблюденията между 18 и 27 септември 2018 г. В крайбрежните води се 
откриват значително по-малко плаващи отпадъци, отколкото при предишното 
изследване през август 2017 г. За сметка на това е регистрирано отлагане на голямо 
количество пластмасови отпадъци по плажове в южното Черноморие. Очевидно 
силните ветрове, вълнението и морските течения с посока българския бряг 
изхвърлят отпадъците на него. 
Желаещите да помогнат за наблюденията на крайбрежните води и Черноморските 
плажове могат да "осиновят" плаж по българското крайбрежие и да организират 
мониторинг на замърсяването с отпадъци по него, обясняват от WIND2WIN 
предизвикателството. Полезно за целта е приложението Marine Litter Watch на 
Европейската агенция по околната среда (ЕЕА). 
Други възможности са участие с доброволчески труд в кампаниите за почистване и 
наблюдение на замърсяването на българското крайбрежие, опознаването на 
проблема и приетите мерки за мониторинг в България и ЕС, както и ограничаване 
на ползването на пластмасови продукти за еднократна употреба. Действията носят 
промяната На място в хипермаркетите на 
Kaufland България могат да се връщат фолио, хартия, батерии, осветителни крушки 
и малки електроуреди. Торбичките за пазаруване са 100% рециклируеми. 
Клиентската брошура също се печата върху рециклирана хартия. Наред с 
намаляване на пластмасата и също като мярка за околната среда, компанията 
въвежда в магазините си и енергоспестяващи технологии, които комбинират 
отоплението с охладителните системи. Поетапно на паркингите на магазините се 
инсталират зарядни станции за електромобили. Вече има в София, Пловдив, Стара 
Загора, Бургас и Варна. Така у нас вече е възможно от София до Черноморието да се 
стигне с електромобил. София пък 
 може да се похвали с първата у нас безплатна зарядна станция за 
електровелосипеди. 

Ученици от СУ „Вичо Грънчаров” участват в програмата „Практични финанси” 

www.regnews.net | 06.10.2018  
От  началото на месец октомври учениците от Х А  клас  с профил „Технологичен – 
предприемачество и бизнес” на Средно училище „Вичо Грънчаров” в Горна 
Оряховица започнаха работа по програма „Практични финанси”на JA Bulgaria . 
Програмата „Практични финанси“ е създадена по проект, иницииран и осъществен 
от „Джуниър Ачийвмънт България“ и целия финансов сектор в страната с 
партньорството на Министерството на образованието и науката, Комисията за 
финансов надзор и Националната агенция за приходите, както и с подкрепата на NN 
България, БНП „Париба“ и финансова група „Карол“. Участието в инициативата ще 
даде възможност на учениците за формиране на знания за съвременна финансова 
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култура и създаване на умения за практическото им прилагане в ежедневието с цел 
успешно реализиране на всеки един като личност в съвременния глобализиран свят. 
Учебната програма съчетава традиционни методи на обучение и обучение с 
дигитални технологии, както и участие на доброволци от бизнеса, които ще помагат 
на учениците да усвояват финансовите понятия, като им задават практически казуси 
и съвети. Темите обхващат стратегии за управление на парите, заетост и доходи, 
бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, застраховане, 
разумно потребление, управление на риска и инвестиране. 

Отбори от над 30 мултинационални фирми ще бягат на LIEBHERR Business Run в 
Тракия икономическа зона 

www.novinata.bg | 06.10.2018  
2766 лева за 2 благотворителни каузи в Пловдив даряват организаторите на 
състезанието 
204 бегачи от 51 отбора се включват в най-голямото фирмено състезание – 
LIEBHERR Business Run Plovdiv, което ще се проведе за втори път край Пловдив. 
Състезателите – аматьори са от над 30 мултинационални компании от цялата 
страна. Стартът на надпреварата ще бъде даден точно в 10 часа на 7 октомври 2018 г. 
/неделя/ на паркинга на завода на LIEBHERR в зона „Марица“, част от Тракия 
икономическа зона.  
Организатори на „най-големия тийм билдинг в България“ са Спортен клуб „Бегач“ и 
LIEBHERR. Партньори са SBTech, SportPass, Пощенска банка и Vivacom. 
2 766 лева от таксите на Либхер Бизнес Рън се даряват на 2 благотворителни местни 
каузи, обявиха организаторите. Средства ще получат Пловдивският център за деца и 
родители към фондация „За нашите деца“ и Центърът за психологически 
консултации „Феникс“. С дарените 1183 лева от състезанието през 2017-та година 
Сдружение „Празнични герои“ или по-известно като Holiday Heroes зарадва 
социално слаби семейства от Пловдив с пакети с хранителни продукти за Коледа. За 
същата сума Центърът за психологическа консултация „Феникс“ реализира 40 
срещи – за психотерапевтична подкрепа на лица, преживели насилие и юридически 
консултации. 
Голямата награда на надпреварата в неделя е хладилник за офиса LIEBHERR за 
отбора победител. Всеки участник в LIEBHERR BUSINESS RUN ще получи 
специален подарък от Begach. Както и ще може да се включи в скара/бира партито 
след финала. 
Бизнес рън представлява щафета, в която служители на фирми в отбори от по 4-ма 
се състезават кой отбор ще изтича най-бързо 16 км. Всеки участник изминава 4 
километра преди да предаде щафетата на колега. Трасето е около завода на 
LIEBHERR. Освеносновното състезание, от 13 часа ще започне и Kids Run за деца от 
4 до 16 години, подготвено по програмата на международната лекоатлетическа 
организация – IAAF Kids’ Athletics. 
LIEBHERR Business Run се превърна в първия общ празник на фирмите в Тракия 
икономическа зона, който помага за създаване на социални и професионални 
контакти и партньорства, отчитат организатори и участници. 

Модерен център по природни науки и предприемачество отвори врати в Берковица  

www.novini.vratsa.eu | 06.10.2018 |  
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ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Берковица събра гости, родители, деца, приятели и 
дарители от близо и далеч, за да открие тържествено своята най-нова придобивка и 
гордост – Център по природни науки и предприемачество. Събитието бе уважено от 
Биляна Тодорова – заместник-кмет на Община Берковица, Наталия Митева и Ирина 
Илиева – представители на Фондация „Америка за България“, арх. Мария Стайнова 
и арх. Виолетка Славчева – автори на проекта, Александър Ангелов и Благовест 
Папагалски – Център за творческо обучение, директори на училища от област 
Монтана. Поздравителен адрес изпрати и министърът на образованието и науката 
Красимир Вълчев. Центърът по природни науки и предприемачество стана факт 
след няколкогодишни усилия от страна на ръководството на I ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 
гр. Берковица. Той е изграден в едно от крилата на училището с финансовата помощ 
на фондация „Америка за България“, Община Берковица и волното 
спомоществователство на цялата берковска общественост. Центърът разполага с 
най-новите и модерни компютърни технологии, лабораторен остров, аквариум, 
терариум, кътове за отдих и ще е достъпен за всички ученици на територията на 
община Берковица. С отварянето на своите врати Центърът дава възможност на 
берковските деца да учат в нов тип учебна среда, снабдена с най-модерните 
технологии в областта на образованието. На учениците се предоставя възможността 
да задълбочат знанията и интересите си в различни области. Учебният център не 
само ще улесни възприемането на материала и ще покаже връзката на учебните 
предмети с истинския свят, но и ще обогати децата и ще ги научи на един по-
всеобхватен и аналитичен подход, който да прилагат във всичко, с което решат да се 
занимават. Новият център дава избор на учениците и учителите да претворяват 
учебния процес и средата си. Чиновете отстъпват място на леки сгъваеми модулни 
маси, които децата да преместват сами, за да работят по групи или отделно. Когато 
нямат нужда от тях, могат да ги приберат в шкафове, освобождавайки си място за 
игра. Имат възможност да седнат в кръг върху чергите на пода, за да дискутират 
новата си идея за предпиемачество или да си прожектират обучителни клипчета на 
интерактивната стена. Ще могат да сядат с книга върху меките възглавници под 
прозорците или да играят Minecraft в мрежа помежду си на новите таблети. Вече не 
само дъската ще е място за изява – няколко стени са покрити с „вълшебна боя“. 
Мечтата на всяко дете да рисува и пише върху стените за първи път е позволена. 
Неформалността на пространството подтиква към творчество, креативност и нови 
идеи. Децата ще имат възможност да се грижат за екзотични риби в новия си 
соленоводен аквариум и да се запознаят на живо с Немо и Дори. Ще научат какво е 
осмоза и как се поддържа финият екобаланс на морската вода. В терариума ги 
очакват други изненади, както и в клетката с папагали. На стелажите с растения ще 
отглеждат собствени цветя.  

Опера получи ценно дарение 

www.kmeta.bg | 06.10.2018  
Над 100 партитури и клавири за нототеката си получи Държавната опера във Варна 
от Антония Маркова. Ценното дарение е наследство от родителите й – диригента 
Влади Анастасов Симеонов и певицата Лили Симеонова, свързали живота и 
творчеството си с варненския оперен театър. 
Тази година се навършват 90 г. от рождението на маестро Влади Анастасов, който от 
1968-а, в продължение на близо 20 години, неизменно дирижира оркестъра на 
Варненската опера. Бил е една година и директор на оперния театър. Лили 
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Симеонова, дългогодишен артист-солист и артистичен секретар на Варненската 
опера, наскоро заминала си от този свят, също като своя съпруг е отдадена докрай на 
оперното изкуство. 
Снощи преди „Набуко“, първия оперен спектакъл през новия сезон, дарителката 
получи благодарствен адрес от Даниела Димова, директор на Театрално-музикалния 
продуцентски център – Варна. 

„Сърце за пример“ подкрепи жени, жертва на насилие 

www.cosmopolitan.bg | 07.10.2018 |  
Мариус Донкин, Стоянка Мутафова, Кубрат Пулев и златните момичета – бяха само 
малка част от харата, дарили свои вещи за търг, състоял се в подкрепа на жените, 
жертва на насилие. Близо 200 човека с големи сърца и ценители на българското 
изкуство влязоха в люта битка и съревнование за 32 предмета на популярни 
личности от страната ни. Благотворителният търг е част от кампанията „Сърце за 
пример”, която, съвместно с Българския център за джендър изследвания, осигурява 
безплатна юридическа и психологическа помощ на жени, жертви на домашно 
насилие. За да подкрепят каузата, с имената си и свои сантиментални вещи, се 
отзоваха едни от най-големите и успешни имена в страната ни. Шампионът по бокс, 
Кубрат Пулев, предостави свои ръкавици с автограф, които долетяха специално от 
Германия и станаха притежание на фотографа Виктория Сиракова. 
Автобиографичната книга с автограф на Стоянка Мутафова стана притежание на 
златното момиче Християна Тодорова, която успя да я спечели в оспорвано 
наддаване. Лентата на Християна от олимпиадата в Рио пък бе предметът, който бе 
продаден за най-голямата сума на търга. Поп певицата Сантра се пребори за 
уникално пъстро ветрило от постановката „Изобретателната влюбена“ от Лопе де 
Вега, предоставено от директора на Народния театър „Иван Вазов” – господин 
Мариус Донкин. Тениската с личен автограф на футболиста Кирил Десподов отиде в 
почитател на спортиста, който беше дошъл на благотворителния търг специално, за 
да я купи. Със суитшърт, носен от световноизвестния актьор Гари Дурдън във филма 
„Нокаут или всичко, което тя написа”, се сдоби върл фен на сериала „От 
местопрестъплението”. Дрехата бе предоставена от режисьора Ники Илиев. 
Посланиците на кампанията Нели Рангелова, Маги Желязкова, Ася Капчикова, Кан 
Христова, Калина Паскалева, Габриела Якоб също дариха своите предмети за търга. 
Цялата сума, събрана от благотворителя търг „Сърце за пример”, ще бъде 
използвана за безплатни юридически и психологически консултации на жени, 
жертви на домашно насилие. 

Доброволци почистиха района при Седемте рилски езера 

www.chernomore.bg | 07.10.2018 |  
Поредната акция за почистване на района при Седемте рилски езера направиха 
доброволци в съботния ден. Този път организатор е фондация "Нашият дом е 
България", съобщи за БНР Пламен Мирянов, който е неин председател.   Събраното 
ще бъде транспортирано до Сапарева баня, като разходите са за сметка на общината, 
уточни кметът на курорта Калин Гелев.   От Национален парк "Рила " и от хижа 
"Рилски езера" предоставиха ръкавици, пликове, чували и метални шишове на 
участниците в почистването. Включиха се и планински спасители от отряда в 
Дупница, които поставиха паметна плоча на известен планинар и спасител, който е 
работил десетки години на близката хижа и е починал наскоро. По време на акцията 
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са направени кадри за образователен филм за планина Рила.   Районът на Седемте 
езера е чист - в края на август почистване правиха дъновистите, а сега правят и от 
"Нашият дом е България". Не е така обаче покрай пътя Сапарева баня-Паничище, до 
началната станция на лифта при хижа “Пионерска“.   По трасето е правено 
почистване на 15 септември при кампанията "Да почистим България заедно", за не 
по-малко от месец са се натрупали много отпадъци, каза кметът на общината Калин 
Гелев.   БНР 

Набират средства за апаратура за недоносени бебета 

в. Монитор | 08.10.2018 | Стр. 8 
Фондация "Нашите недоносени деца" набира средства за купуване на медицинска 
апаратура за недоносени бебета. Кампанията ще стартира на 1 ноември и ще 
приключи на 30 декември. Според статистиката средно около 10-15% от ражданията 
у нас завършват преждевременно, а съвременната апаратура увеличава шансовете за 
живот на малчуганите. Затова на 14 ноември фондацията ще организира "Вечер на 
чудесата", на която посланици и партньори, ще изразят своя апел към събиране на 
средства. Дарителите пък ще имат възможност да изберат в коя от каузите на 
кампанията да се включат. Освен със закупуването на медицинска апаратура 
фондацията се е ангажирала и с подпомагане дейността на Семеен център "Малки 
чудеса" и насърчаване на семейно ориентираната фижа чрез изграждане на семейни 
стаи. От 1 до 10 декември пък ще се проведе благотворителен коледен базар. 
Щандове с тематични коледни аксесоари и подаръци ще има в търговски центрове, в 
НДК и на немския коледен базар. "Нашите недоносени деца" си партнира със 
здравни организации, педиатрични кабинети, училища за бъдещи родители и 
болници във всички областни градове в страната, фондацията е първата в България, 
която подкрепя родителите в предизвикателството да отглеждат недоносени бебета. 
Вече 7 години те правят всичко възможно преждевременните раждания да намалеят 
и да има повече здрави малчугани. 

Две библиотеки в Сливен получиха дарение от фонд "13 века България" 

www.novini.bg | 08.10.2018 |  
Две библиотеки в Сливен получиха дарение от фонд "13 века България", съобщават 
от културните институции. Библиотека "Зора" е получила дарение от 80 тома книги, 
издания на Университетско издателство "Св. Климент Охридски", НДФ "13 века 
България", фондация "Българско историческо наследство", Нов български 
университет. Те са предимно от области изкуство и хуманитаристика. Регионалната 
библиотека "Сава Доброплодни" е получила над 100 уникални издания. Дарението 
включва монографии, албуми, справочни издания и сборници с документални 
материали от областите: философия, социология, религия, културология, право, 
история, география, политология, география, изкуство, архитектура, 
литературознание, финанси, както и съвременна преводна и българска поезия и 
проза, отпечатани със средства на фонда. Част от включените в дарението издания 
са учебници за ВУЗ. 

Събраха 4800 лв. за лечението на отличника Боян 

www.marica.bg | 08.10.2018  
Благотворителен базар събра 4793,99 лв. за лечението на Боян, завършил с отличие 
Математическата гимназия в Пловдив и талантлив студент в САЩ. Парите вече са 
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преведени по сметката на момчето. Припомняме, че благотворителен концерт под 
надслов “Деца помагат на Боян” ще се проведе на 14 октомври в пловдивското СОУ 
“Свети Патриарх Евтимий”. Мероприятието ще започне точно в 12 часа. Входът ще 
свободен, но ще има дарителски кутии, в които всеки, който иска може да внесе 
своята лепта, за да помогне на Боян. Той е болен от левкемия и му предстои 
операция в чужбина. За да се събере необходимата сума неговите съученици ще се 
включват в благородната акция. В нея ще участват и танцовите школи под тепетата. 
Възпитаниците на школата на Влада Парфенова, която е организаторката на 
благородната кауза ще участват в концерта и ще изпълнят няколко балетни танци 
на сцената. Друга школа "Stars Dance Center" също ще се включи в събитието. 
Банкова сметка за събиране на средства: Боян Иванов Бонев Банка ДСК-ЕАД EURO 
IBAN BG61STSA93000025577504 BIC STSABGSF 

Първите дами от Дайнърс клуб България дариха 11 хиляди лева за детски куклен 
театър 

www.cosmopolitan.bg | 08.10.2018 |  
На изискан коктейл в The Residence Exclusive Club, бившето Китайско посолство, се 
проведе традиционната благотворителна среща на клуба на успелите жени First 
Lady, организирана от Дайнърс клуб България. Най-успелите жени в България 
оспорвано наддаваха за предметите в търга, разиграл се в откритата лятна градина 
на елитния софийски частен клуб на 30-и май. Част от предметите бяха куклите, 
главни герои в спектакъла „Неродена мома”, и картина от известния художник Хънт 
Слонъм. След оспорвана надпревара Александра Жекова се пребори за монетата 
„Ангел Хранител”, предоставена от Fibank, като още веднъж доказа борбения си и 
спортен дух. Късмет сигурно й донесе дългата вечерна рокля в пастелни тонове, 
която тя беше избрала за вечерта. Истинска провокация и изненада и за двата пола в 
благотворитения търг се оказа 25-годишното уиски William Grant and Sons, 
специално селектирано и създадено от Мастър Блендъра Дейвид Стюарт и 
придружено с подписан лично от него серфикат, удостоверяващ уникалността на 
бутилката. Сред гостите на събитието се открояваха чаровната Мартина Вачкова, 
заразяваща околните със своята усмивка и добро настроение, Жоро Торнев и 
съпругата му Мира Добрева, която отново показа нежна комбинация от изисканост и 
провокация, избирайки за вечерта червена рокля, и актьорът Михаил Билалов, 
който тази вечер изневери на розовата риза, превърнала се в характерна за 
екранния му образ на Джаро в Под прикритие, избирайки друго цветово решение. 
За стила на събитието допринесоха водещите Миа Сантова и холивудската легенда 
Бен Крос. Патрон на вечерта беше Даян Оферайнс, изпълнителен вицепрезидент на 
Discover Financial Services и една от десетте най-влиятелни жени в областта на 
финансите в САЩ, която прелетя Атлантика специално за да присъства на 
елегантното парти и подкрепи каузата. Въздействие върху гостите оказаха гласовете 
на родните музикални асове Васил Петров и Хилда Казасян, в чиято компания 
присъстващите имаха възможността да се насладят на уникални вкусови 
комбинации, гурме специалитети, селектирани вина Домейн Бойар и специална 
премиум водка Легенда Кремля, датираща от ранния 14 век и създадена от ръцете на 
монах. Гостите на събитието имаха възможността да видят и премиерата на 12 
тоалета от колекцията пролет/лято 2012 г. на дизайнерката Жени Живкова. Докато 
дамите демонстрираха явен интерес към колекцията, господата не скучаеха, 
оценявайки красотата на моделите от Визаж, които Жени Калканджиева лично бе 
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избрала за представянето на колекцията. Събраните 10 900 лв. за благотворителната 
кауза бяха дарени на фондация АРТЕ ВИВА за създаването на куклено-театрално 
представление за деца, базирано върху българския фолклор. Изисканото парти 
продължи и след полунощ в пиано бар Encore, където с настроение зареждаха група 
Tri O Five. 

Популярни изпълнители и танцьори се обединяват в общ концерт за 10-годишния 
Антонио 

www.e-burgas.com | 08.10.2018 |  
Популярни изпълнители и танцьори се обединяват в общ благотворителен концерт 
в помощ на 10-годишния Антонио Георгиев от Бургас. Той ще се проведе на 11 
октомври от 18:00 часа в Държавна опера - Бургас. Безрезервно в кампанията по 
набиране на средства за лечението на Тони се включиха обичаните от всички Тони 
Димитрова и Рафи Бохосян. Заедно с тях на една сцена ще излязат и бургаските 
изпълнителки Лидия Стаматова, MEIA и Преслава Минасян. Още една дама ще пее 
благотворително за малкия Тони. Това е ритъм енд блус певицата Сантра. Към 
дамския отбор се присъединяват певецът и журналист Давид Сукнаров, хип-хоп 
изпълнителят  VessoU и ARTi. Пълната си подкрепа в благотворителната кампания 
оказаха от Хор "Милка Стоева", КЛТ "Бургаски Делфини" с ръководител Теодора 
Йонова, Балет "Дюн", Black Style, ФТА "Никола Гинов и Карате клуб "Никон". 
Водещи на концерта ще бъдат Златка Димитрова, известна с благотворителните си 
каузи, и журналистът от POWER FM Петър Генчев. Билетите за концерта ще са с 
цена 10 и 20 лева. Може да закупите от тях на касите на Опера-Бургас или от НХК. 
Един час преди началото на концерта в сградата на Операта ще се проведе 
благотворителен базар. На него ще се продават сладки и солени изкушения, 
домашно приготвени питки, както и домашна лимонада. Ще има щанд за сувенири, 
ръчно изработени изделия, детски играчки. В специално декориран кът за 
фотосесии всеки, който желае, ще може да влезе за няколко минути в ролята на 
фотограф. На 7 места в Бургас са разположени кутии, в които всеки, който желае 
може да помогне за лечението на Антонио. Точното им разположение е: -      
Държавна Опера-Бургас; -      Община Бургас; -      Спортен център "Звездичка 
Арена"; -      Спортен комплекс "Каменица Арена"; -      Спортен комплекс "Бъдеще"; -      
Парк Арена ОЗК; -      Магазини DS Home в Бургас на ул. "Марица" 1, Северна 
промишлена зона и в с. Равда, срещу Аквапарк "Аква Парадайз". От няколко години 
Антонио страда от мултикистичен тумор на ляв фронтален лоб. През февруари тази 
година д-р Герганов от неврохирургичния институт INI Хановер преглежда момчето 
и препоръчва, предвид локацията и възрастта на детето, туморът да бъде премахнат 
оперативно. Стойността на интервенцията е 50 382 евро. Родителите са подали 
заявление във фонда за лечение на деца за финансиране на лечението, но до 
момента не е получен отговор, поради което е стартирана дарителска кампания. До 
момента е събрана малка част от необходимата сума. За събирането на средства за 
лечението на Антонио е открита банкова сметка: IBAN BG44BPBI79374026270301 
BIC: BPBIBGSF Пощенска банка Кутия за дарения е поставена на партера в Община 
Бургас. Средства се събират чрез дарителски есемеси на номер DMS ANTONIO на 
номер 17 777. (За абонати на Telenor, VIVACOM и A1). 

Дариха кувьоз от последно поколение на родилното отделение на МБАЛ "Св. Анна" 

www.chernomore.bg | 08.10.2018  



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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

42 

 

С чисто нов кувьоз се сдоби родилното отделение на МБАЛ "Св. Анна" във Варна. 
Медицинската апаратура е закупена със средства от сдружението "Аз вярвам и 
помагам", провело на 29 септември пред Катедралата безпрецедентна кампания за 
рециклиране.   По време на събитието през мястото са минали между 13 000 и 15 
000 варнанци, каза Владислав Николов - председател на сдружението. Те са 
осигурили за каузата 21 тона пластмасови капачки, което се равнява на 21 млн. броя. 
И това само за 4 месеца!   За 3 г. сдружението "Аз вярвам и помагам" е събрало 69 
тона капачки, което може да запълни плувен басейн "Приморски".   Новият кувьоз в 
МБАЛ "Св. Анна" е японски, от най-ново поколение. Осигурява оптимална и 
благоприятна среда на новородените. Реалната му цена е 16 800 лв., но фирмата е 
намалила цената 2 пъти!   "Имаме още 2 такива кувьоза на същата цена - 8400 лв., 
така че събирайте капачки", заяви Росен Николов, търговски директор на фирмата, 
която доставя неонаталните инкубатори.   "Радвам се, че освен реална полза от 
кампанията - кувьози, има и др. изключително положително нещо: обединиха се 
хиляди хора. Кампанията има възпитателен ефект за малки и големи", коментира 
кметът на Варна Иван Портних, който присъства на дарението.   Никола Димитров    

Отбелязваме Световния ден на зрението на 11-ти октомври с благотворителна 
изложба 

www.medicalnews.bg | 08.10.2018 |  
Национален дворец на културата, Пациентска организация „Глаукома“ и 
Институтът за здравно образование ще отбележат Световния ден на зрението, който 
се провежда всеки втори четвъртък на месец октомври под егидата на Световната 
агенция за предпазване от слепота като част от инициативата VISION 2020: The 
Right to Sight (Право на зрение 2020) на Световната здравна организация. 
По този повод НДК отваря вратите си като домакин на благотворителната фото 
изложба „Не залязвай, слънце!“. Изложбата се организира от Пациентска 
организация „Глаукома“ и Института за здравно образование и съдържа 52 фотоса. 
Авторът  на творбите е с частично увредено зрение и посвещава труда си на каузата 
за борба със слепотата. 
Изложбата се открива на 11 октомври, от 18 ч. в полу-етаж Запад (вход 4А) на 
Националния дворец на културата, с участието на ученици от НМУ „Любомир 
Пипков“ от класа на Лили Илиева. Владилена Тодорова – вокал, Яра Енев – вокал, 
Антон Златков – китара са посветили своето изпълнение на каузата.  Фотосите ще 
останат в НДК до 14.10. Събраните от продажбата на творбите средства ще послужат 
за закупуване на апаратура за скрининговата програма на Пациентска организация 
„Глаукома“. 
В знак на солидарност към каузата за борба със слепотата, НДК ще завърже 
символично очите на скулптурата „Възраждане“, която стои в Централното фоайе. В 
20 ч. на 11 октомври НДК ще бъде осветен в зелено (цветът на борбата с глаукомата). 
Входът на изложбата е свободен. 

Дариха кувьози на две болници 

в. Труд | 09.10.2018 |  
Два японски кувьоза от последно поколение получиха от сдружение "Аз вярвам и 
помагам" неонатологичните.отделения в АГ-болницата и МБАЛ "Св. Анна" във 
Варна. Средствата за дарението бяха събрани на 29 септември, когато за часове пред 
Катедралата в морската столица близо 15 000 души донесоха 21 тона пластмасови 
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капачки за рециклиране. Жест направи и фирмата-вносител на кувьозите, която 
намали цената двойно до 8400 лв., така че с парите от кампанията да бъде доставена 
техника за недоносени и в двете болници. "За по-малко от 3 години събрахме общо 
69 тона капачки, с които подпомогнахме родилните отделения", поясни 
председателят на неправителствената организация "Аз вярвам и помагам" 
Владислав Николов. "Благодарение на тази кампания хиляди възрастни и малки 
деца се обединиха и се почувстваха щастливи, че помагат. 
"Убеден съм, че растейки, децата ще имат осъзнато отношение към екологията и 
респективно към проблема с рециклирането", заяви кметът на Варна Иван Портних. 
Следващата акция за събиране на капачки във Варна с цел дарение ще е идната 
пролет, а с приходите от нея ще бъде купена апаратура за детската хирургия в "Св. 
Анна". 

Движение "Ръка за помощ" навърши 22 години 

www.haskovo.net | 09.10.2018 |  
Детското благотворително движение "Ръка за помощ" при СУ "Петко Рачов 
Славейков" празнува днес своя 22-ри рожден ден. Многобройните членове и 
ръководителката Снежана Сиракова превърнаха деня в празник и на свой ред 
почерпиха директора на училището Милко Багдасаров с пита за здраве и берекет. Те 
му благодариха за подкрепата, която получават вече толкова много години от 
ръководството на училището за всяка своя инициатива и си пожелаха дейността им 
да продължава още дълго. За някои от децата от начален етап и от пети клас това 
беше първо честване на рожден ден, тъй като тепърва се включват в движението. 
Шестокласниците-ветерани обещаха да ги научат на всичко. Още много по 22 
години в мир, разбирателство и доброта им пожела директорът на "училището за 
шампиони" точно преди да си поделят питата. Попита ги за предстоящите им акции, 
а те разказаха с удоволствие какво са планирали. Както винаги, децата от движение 
"Ръка за помощ" се включват във всички градски и областни благотворителни 
инициативи, а отделно имат календар със свои собствени мероприятия. Няма да 
бъде пропуснат нито един ден, в който може да се вършат добрини и да се помага на 
хората в неравностойно положение. Предвидили са и еко-акции, защото за тях 
природата е също дете, на което трябва да се помага. Децата изразиха своя 
ентусиазъм от дейностите през учебната 2018-2019 година. Споделиха, че 
ремонтните дейности в училището и нестандартната атмосфера, в която за първи 
път им се налага да учат, по никакъв начин няма да смутят работата на движение 
"Ръка за помощ". Честит рожден ден, добротворци!  

Млад фотограф от Ловеч организира благотворителна кампания в помощ на 7-
годишно момче 

www.bnr.bg | 09.10.2018 | 02:03 
Младият фотограф от Ловеч Тодор Иванов организира благотворителна кампания 
за 7-годишния си съгражданин Ники, който е със Сарком на Юинг - рядък вид рак 
на костите, и семейството му се нуждае от средства за лечението. Кампанията на 
Тодор Иванов е част от редица инициативи, организирани за събиране на средства 
за лечението на детето. Той е обявил за продажба свои снимки, направени в 
България и чужбина:"Тази болест се разпространява много бързо. Едно обикновено 
семейство в България, и най-вече в Ловеч, е непосилно да събере такава сума, която 
все още не е известно колко ще бъде, тъй като Ники все още е на химиотерапия и 
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предстои да бъде насрочена операция."До момента Тодор Иванов  е събрал над 4 
хиляди лева, дарени по време на благотворителна фотоизложба. 

Деца програмират във врачанската библиотека с роботи Финч 

www.bgnews.host | 09.10.2018 |  
За втора поредна година деца от 8 до 11 години ще програмират в регионална 
библиотека „Христо Ботев” – Враца с роботи Финч в Европейската седмица на 
кодирането. Петте умни машини, наподобяващи риба са дарение от Посолството на 
САЩ в България със съдействието на фондация „Глобални библиотеки” - България. 
Финч е нов робот за обучение по Компютърно моделиране и Информатика. 
Предназначен е да подпомага овладяването на редица езици за програмиране. 
Насочен е предимно към деца от началните класове, но може да се използва и от 
подрастващи, тийнейджъри и студенти при първите им стъпки в програмирането. 
Роботите са лесни за управление и навигация. Те могат да се движат, да рисуват и 
сменят цветовете си. Работата с тях развива логическото, стратегическото, 
критическото мислене, въображението и компютърните умения. Това е урок, който 
трябва да научи всеки ученик, ако планира да програмира компютри, роботи или 
всякакви компютризирани технологии. Демонстрации на ученици във Враца ще 
бъдат направени в периода 8 – 19 октомври 2018 г. в Детски отдели и в обществени 
библиотеки на територията на област Враца. Европейската седмица на кодирането 
цели да повиши обществения интерес към програмирането. През изминалата 
година в семинарите за работа с робота Финч участие са взели над 3000 млади 
ентусиасти. 65 000 обществени библиотеки в Европейския съюз – между тях и над 
1000 български библиотеки – предоставят най-близката до всеки възможност за 
развитие на уменията извън формалното образование. Те вече имат забележителни 
постижения в предлагането на гражданите на достъп до ИКТ оборудване и 
Интернет, както и на различни средства за подобряване на техните дигитални 
умения – от днешните основни дигитални умения, като напр. навигиране в уеб-
пространството, до утрешните основни умения за кодиране и роботика. Много 
обществени библиотеки вече работят за повишаване на дигиталните умения в 
своите общности, но са необходими политики, които да ги подкрепят за 
разширяване на тази дейност за в бъдеще.   Източник: bulnews.bg 

Функциите на Фонда за лечение на деца ще се поемат от НЗОК 

www.actualno.com | 09.10.2018 |  
Проект за изменение на Закона за здравето, който се обсъжда от експертите на 
министерството на здравеопазването и НЗОК, предвижда Център "Фонд за лечение 
на деца" да бъде закрит, а функциите му да се поемат от НЗОК. Наред с лечението в 
чужбина, което НЗОК така или иначе е задължена и до сега да осигурява, чрез 
издаване на формуляр S2, проектът за изменение на закона предвижда касата да 
заплаща разходите за медицински изделия, необходими за лечението на деца, 
когато то се извършва в България. Запазва се моделът на привличане на средства, 
включително и приходите от таксите на политическите партии, съгласно Изборния 
кодекс. 
Фондът за лечение на деца беше създаден, за да улесни лечението на тежко болни 
деца в страната и чужбина. За краткия период на функционирането си, той ще се 
запомни повече със скандалите и обвинения в злоупотреби, включително и арести 
на служители, отколкото с осигуреното лечение. Очакванията, че фондът ще 
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привлече значителни средства от дарения не се оправдаха. Основната част от 
финансирането си остана бюджетно, а даренията са пренебрежимо малко. В голяма 
степен дейността на Фонд „Център за лечение на деца” се припокрива с тази на 
НЗОК, пише Център за защита на правата в здравеопазването. 
В законопроекта се предвижда също да бъде закрита и Комисията за лечение в 
чужбина, която функционираше до сега в министерството на здравеопазването, като 
нейните функции също се поемат от НЗОК. Комисията за лечение в чужбина към 
МЗ е рудиментарен остатък от здравна система преди реформите и създаването на 
НЗОК. Ако комисията все пак играеше някаква роля до 2007 година, то след 
приемането на страната ни в Европейския съюз, само дублира функции, които със 
закон така или иначе са възложени на НЗОК. С чл. 83з от Закона за здравното 
осигуряване тя е определена за национална точка за контакт по въпросите на 
трансграничното здравно обслужване в Европейския съюз. Администрацията на 
касата има вече значителен опит в издаването на разрешения за планово лечение и 
заплащането на оказана спешна и неотложна медицинска помощ в страни членки 
на ЕС в обеми многократно надхвърлящи тези на КЛЧ и ЦФЛД. Прехвърлянето на 
функциите на двете структури, които се предвижда да бъдат закрити, не би трябвало 
да доведе до сътресения или проблеми с обслужването на болните. 

Алианц организира мини маратон с благотворителна цел 

www.prinbulgaria.com | M3 Communications Group, Inc. | 09.10.2018  
5 октомври, 2018 г., София – Алианц България организира мини маратон (4.00 км) с 
благотворителна цел, който ще се проведе на 11 октомври (четвъртък) от 18:00 часа в 
Борисовата градина в София, а стартът ще даде Ивет Лалова. В събитието, което е 
част от глобалната инициатива Allianz World Run, може да се включи всеки, като 
попълни формата за участие тук и следва описаните инструкции. Всички събрани 
средства от мероприятието ще бъдат дарени на проекти на SOS Детски селища. 
Мини маратонът ще се проведе на четирикилометрова отсечка от алея в Борисовата 
градина, а стартът е на входа до езерото „Ариана“. Националната и европейска 
шампионка по лека атлетика Ивет Лалова подкрепя каузата на Allianz World Run, 
която призовава към активен начин на живот и съпричастност към нуждаещите се. 
„Изключително сме радостни, че за трета поредна година Allianz World Run 
обединява милиони хора в мисията ни да подкрепим нуждаещи се деца от цял свят, 
като същевременно насърчаваме физическата активност сред обществото. Мини 
маратонът, който организираме в София, е кулминацията на глобалната ни 
инициатива. Призоваваме всички, независимо дали са професионални спортисти, 
любители, или просто хора, които искат да се разходят в парка с кауза, да се 
присъединят към нас на 11 октомври, за да създадем заедно един по-добър свят чрез 
активност, грижа и съпричастност“ – каза Александър Проценко, Председател на 
Изпълнителния комитет на Алианц България. До този момент Allianz World Run се 
провеждаше само сред служители на компанията в период от 90 дни, в които те 
засичат физическата си активност чрез мобилно приложение. С всеки изминат 
километър се увеличава и сумата, която Алианц дарява на проекти на SOS Детски 
селища. През 2017 г. служителите на компанията изминаха 1.37 милиона километра 
и събраха над половин милион долара. „Allianz World Run е страхотна инициатива, в 
която може да се включи всеки – няма значение дали тичате, или ходите, всяка 
стъпка има значение. Нека заедно направим света едно по-добро място за децата от 
SOS Детски селища“ – призова Ивет Лалова. 
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Цанка Миланова: По-скъпо е да бъде дарена храна, отколкото да бъде унищожена 

www.bnr.bg | 10.10.2018  
По-скъпо е да бъде дарена храна, отколкото да бъде унищожена. Това заяви в 
предаването „Преди всички“ Цанка Миланова - изпълнителен директор на 
Българската хранителна банка. „Миналата година храна до социално слаби е 
достигала, благодарение на компаниите, които имат излишна и все още годна храна 
и решават да я дарят. Дарителите са те. Това, което Хранителната банка прави, е да 
предложи едно добро логично и бързо решение, за да може тя бързичко да стигне до 
тях. Става дума за около 220 тона храна, която сме успели да предоставим на хора в 
нужда. Не мога да бъда много голям оптимист, че имаме тенденция на нарастване 
на тези количества, въпреки че в България продължаваме да изхвърляме годишно 
над 670 хил. тона, а до Хранителната банка достигат дори по-малко храни – ако през 
2016 г. те са били 270 тона, за миналата година са 220 тона“. От началото на 2017 г. 
очаквахме промени в Закона за ДДС, които да преобърнат тенденцията, каза 
Миланова и добави: „За жалост, година по-късно сме свидетели не само на спад в 
даренията, но и на новата бариера за даряване на храна, а тя се състои в една 
маркировка, която е предвидил законодателят за храните с кратък срок на годност, 
които биват дарявани. Там дарителят следва да постави текст „Дарение, не подлежи 
на продажба“ по начин, който не може да бъде заличен. А когато става дума за 
малки опаковки – това е текст, който неизбежно покрива част от етикета и от важна 
информация, а не бива да се прави това. Наред с това изискване много фирми се 
отказаха да даряват, защото имаха очакването, че именно тази промяна ще е нов 
стимул, а не нова бариера. Сега сме в ситуация, в която отново е по-скъпо храната да 
бъде дарена, вместо да бъде унищожавана“. Миланова казва, че са в контакт с 
институциите, които подготвят новия Закон за храните. Там предложението е тази 
маркировка да отпадне, посочи тя. Миланова подчерта още, че Хранителната банка 
е в състояние да приема всички групи храни, независимо от температурния им 
режим. По думите й капацитетът им е на ден да получат и разпределят до 4,5 тона 
храни. Не можем да приемем храна, приготвена в домашни условия, или храни, 
донесени от индивидуални лица, каза тя. Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 


