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Новини за членове на БДФ 
 
 
Лицата на благотворителността показва изложба 
 

www.vratzadnes.com | 31.03.2018 | 10:10  

Вчера в Художествената галерия при читалище „Развитие 1892” в Бяла Слатина при огромен 

интерес беше открита изложба под мотото „Благотворителността през обектива 2017”. Тя е 

резултат на единствената грантова програма за фотография, което се осъществява от 

Български дарителски форум и Фондация BCause от 2012 г. Представителите на  Фондация 

BCause и Български дарителски форум – Елица Баракова, Теодора Бакърджиева и Ангелина 

Иванчева, разказаха повече за целта на изложбата, която е да покаже различните лица на 

благотворителността със средствата на фотожурналистиката. През 2017 г. грантовата 

програма отличава проектите на трима фотографи: Александър Николов, Красимира 

Василева и Николай Дойчинов, чийто творби са в изложбата. Кметът на Община Бяла 

Слатина инж. Иво Цветков лично благодари на представителите на организаторите за 

възможността тази уникална изложба да бъде представена в Бяла Слатина в навечерието на 

светлия християнски празник Великден. В обръщението си към гостите той подчерта, че 

даряването  е особен акт на общуването между хората и даряването на дори една усмивка 

може да означава много. Изложбата гостува в Бяла Слатина по покана на Фондация 

„Божидар Антонов” и местното сдружение „Първи юни”. Фотосите може да бъдат видяни до 

края на април.  

 
 
   В Стара Загора се проведе събитие под надслов #Заедно срещу антициганизма в България 
 

 

www.novinata.bg | 01.04.2018 | 16:23  

В един от големите търговски центрове в Стара Загора се проведе събитие под надслов 

#Заедно срещу антициганизма в България. В него взеха участие деца и младежи от различни 

училища и танцови школи в града на липите:  Професионална Гимназия по Строителство и 

Дървообработване „Инж. Недьо Ранчев”, Център за подкрепа за личностното развитие, 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s4481%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17807002%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s4760%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17820251%22
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Танцова школа Do It Crew, Международен младежки център. 

Близо 100 души се забавляваха с изпълненията на BDH Crew, Golden и Бен Ди, Рая, Живко, 

Емануил и др. Паралелно с танците, доброволци от ММЦ организираха игра за публиката с 

награди. 

Събитието се проведе в рамките на проект „Въвличане на младежки лидери и учители в 

противодействие срещу антициганизма в България“, Фондация „Работилница за граждански 

инициативи“ в партньорство с Фондация „Младеново“ и Синдикат „Образование“ към 

Конфедерация на труда „Подкрепа“ си поставя за цел да променят нагласите към ромите и 

да повишат чувствителността и нетърпимостта към ежедневната сегрегация на ромите. 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по програма „Права, равенство и 

гражданство“. Подобни мероприятия се провеждат в 16 други града в цялата страна. 

Посланието на събитието е „Животът е сцена и както играем заедно – на една сцена, така 

живеем заедно – един живот.”  

 
 
   Фондация Искам бебе дари 45 стека детски плодови пюрета за Общонстния ... 
 

www.novini247.com | 02.04.2018 | 15:40  

Искам бебе дари храна за деца в нужда. Фондация "Искам бебе" дари 45 стека детски 

плодови пюрета за Общонстния център за подкрепа на деца и родители в Хасково. Храната 

бе натоварена в Димитровград и отпътува за Хасково. Представителят на регионалния клон 

на фондацията Антоанета Стефанова сподели, че пюретата са за деца между 6 и 10 месеца. 

Продуктите са предоставени от баронеса Рени фон Бехтолсхайм и Ласко Лазаров, съвместно 

с Малтийския орден. Целта на дарението е подкрепа на каузата на фондация "Искам бебе". 

"Благодаря, тези хранителни продукти са за семейства в нужда в града и региона. Те ще 

получат пюретата ще ги получат на място. Общонстният център в Хасково е с капацитет 

60  семейства, като са обхванати деца с увреждания. Медиаторите на центъра разполагат с 

транспорт и имат достъп до семейства в нужда", коментира директорът на Общностния 

център Мирослава Мачева./Марица  

 
    Детското отделение с нови легла от "Жълти стотинки" 
 

www.enovina.bg | 03.04.2018 | 14:06  

Благоевградската болница получи дарение в рамките на кампанията "Жълти стотинки". 

Детското отделение на държавното лечебно заведение е преоборудвано с 22 медицински 

легла с декубитални матраци и подвижни модули и два аспиратора. Дареното имущество е 

за над 10 000 лева. Директорът д-р Огнян Митов лично зачисли леглата и апаратурата, 

предоставени му от фондация "Съзидание". В кампанията участват студенти, ученици, 

отделни граждани и фирми. Неотдавна дарение получи отделение в разложката болница.  

 

 

 

 

 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6745%22
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http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6552%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17848267%22
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Общи новини 
 
 
Мартина спечели половин милион с калкулатор 

www.plovdivweek.com | 31.03.2018 | 00:45  

Тя е млада, умна, а от няколко дни стана и известна в цяла България. Мартина Гарабедян се 

прочу с това, че пребори конкуренцията на стотици свои връстници от Източна Европа и ще 

учи в най-добрия университет за предприемачи – Бабсън Колидж в Бостън. 18-годишната 

пловдивчанка, която учи в Английската гимназия, спечели стипендия от 500 000 лева на 

Фондация "Кроношпан". Късметът е на среща подготвените, казва Мартина пред 

"Стандарт". Според нея предстоящото й обучение в САЩ е ценно и дава много 

възможности. "Бабсън колидж", където ще учи, оглавява над двайсет години класациите на 

образователните центрове за подготовка на предприемачи в САЩ и света. Той е отличен 

като най-добрия университет за предприемачество в САЩ и света в класациите на Financial 

Times, Princeton Review and Entrepreneur Magazine. И в следващите няколко години ще е 

"дом" на Мартина. Тя заминава за САЩ в края на август. В момента е последна година в 

Английската гимназия, а вторият й език е немски. Въпреки че заляга старателно над ученето, 

девойката намира време и за странични занимания. Вицепрезидент е на Интеракт клуб 

"Пловдив" хуманитарна организация, която помага на обществото с различни социални 

проекти, някои от които са и благотворителни. Много от проектите се занимават с културно 

развитие на учениците. Клубът има за цел да покаже, че хуманитарната дейност може да 

бъде интересна, забавна и разбира се, полезна, казва Мартина. Тя е и бивш председател на 

ученическия парламент на гимназията, в която учи. От 10 години има и друга голяма страст - 

рисуването. То обаче остава на заден план, когато Мартина концентрира усилията си, за да 

спечели престижната стипендия за Бостън. Когато научава за нея момичето е председател на 

ученическия парламент и е връзката между учители и ученици. Нейна задача е да представи 

програмата на Фондация "Кроношпан" на съучениците си. Така тя научава за тази уникална 

възможност и решава да кандидатства. Защото още отпреди това мечтата й е да се занимава 

с бизнес. Пълната отличничка е родена в семейство на икономисти и това определя интереса 

ѝ към предприемачеството. Другата й мечта е да учи отвъд Океана. Знае колко е ценно 

образованието в САЩ и какви възможности дава, защото брат й учи там. Стипендията на 

"Кроношпан" й предлага възможност да сбъдне няколко свои мечти наведнъж да замине на 

Америка и да учи в най-добрия бизнес университет. Пътят към победата обаче не е лесен. За 

да заслужи стипендията, Мартина преминава през няколко кръга. През септември изпраща 

документите си на фондацията. Следващият кръг се провел в Бургас и бил подобен на 

уъркшоп. Там с другите кандидати от България, минали във втория кръг, изготвяли бизнес 

план и участвали в различни игри, като всичко това се случвало на английски език. Без 

никаква предварителна подготовка кандидатите, разделени на екипи, избирали от няколко 

различни предмета, без да знаят какво ще се очаква от тях. Мартина и партньорът й избрали 

калкулатор. Мартина споделя, че нямала никаква представа какво ще трябва да правят и 

избрала този предмет с мисълта, че ще трябва да смята с него. Задачата обаче била да 

представят своя предмет в изцяло ново оформление. Калкулаторът трябвало да има съвсем 

различно предназначение, било то реално или не. Мартина и нейният партньор измислили 

калкулатор, служещ за контрол над всички уреди в дома. Нещо, което все още не 

съществува. Дистанционно той можел да управлява уредите в дома и да предпазва от пожар, 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2520%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17803677%22
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ако нещо е забравено включено. Кандидатите имали 30 минути да подготвят бизнес плана, а 

след това го представили пред другите участници и представителите от фондацията. 

Креативността имала сериозна роля в преминаването на Мартина от 2-ри в 3-ти кръг. В 

третия кръг се представяли резултати от изпитите TОЕFL и SAT, които Мартина вече била 

подготвила с доста високи резултати. Така преминала в следващия кръг, в който правили 

различни интервюта с представители от университета. В 5-тия и последен кръг останали 

само 14 човека от Украйна, Полша, Чехия и България. На 16-ти март Мартина Гарабедян 

разбрала новината, че тя е избраният стипендиант от цяла Централна и Източна Европа 

Девойката приема със скромност победата. Първоначално съобщила новината само на 

родителите си и най-близките приятели. "И аз самата не повярвах в първия момент, тъй като 

знаех какъв е напливът за тази стипендия и колко са силни кандидатите от другите страни", 

разказва момичето. След първоначалната еуфория, Мартина вече прави планове за престоя 

си в Бостън. Там й се иска не само да учи, но и да продължи да се занимава с 

благотворителна дейност като в родния Пловдив. Иска й се да има време и да рисува. Смята 

да членува в различни клубове в университета, защото, както сама казва, "един млад лидер 

трябва да се развива в различни сфери". Според нея подобно образование в САЩ е уникална 

възможност и ще я развие много не само академично, но и личностно. Тя смята, че погледът 

й за света ще се промени. След завършване на бакалавърска степен, бъдещата студентка 

смята да запише магистърска, насочена в същата сфера. След дипломирането си в Америка 

Мартина не изключва да се завърне да работи в България. "България също дава големи 

възможности на младите хора да се развиват и аз смятам, че бих могла да се върна", споделя 

тя.  

  
 
 
Омбудсманът Мая Манолова ще дари храна на социално слаби хора 
 
 
 

www.topnovini.bg | 31.03.2018 | 08:30  

Омбудсманът Мая Манолова ще присъства на празничната литургия по случай Лазаровден в 

столичния храм „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ /кв. „Горубляне“, София/. 

След края на църковната служба пред храма националният обществен защитник ще дари 

пакети с храна на социално слаби и възрастни хора, събрани от доброволците на 

Националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“. Инициативата 

се организира за трета поредна година от институцията на омбудсмана, като целта е да бъдат 

подпомогнати българските пенсионери, които няма да получат великденска надбавка от 40 

лв., защото пенсията им надвишава с малко определения от правителството минимален праг 

до линията на бедност - 321 лв. Националната кампания „Великден за всеки“ набира 

финансови средства и хранителни продукти за празничната трапеза на възрастните хора. Тя 

може да бъде подкрепена по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и 

единствено за целите на кампанията, с титуляр Български Червен кръст: IBAN: 

BG53UNCR70001522802795 Банков код: UNCRBGSF Или със SMS 1255 - на стойност 1 лев, 

освободен от ДДС Чрез on-line дарения от България и чужбина на сайта на 

БЧК  www.redcross.bg Средствата ще бъдат обърнати във ваучери, всеки на стойност по 20 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1357%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17805828%22
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лева, с коитопенсионерите, определени по списъци на НОИ, ще могат да пазаруват в 5 000 

магазина в цялата страна. Възрастните хора ще получават своите ваучери от другата седмица 

с месечната си пенсия в централните пощенски клонове по места. Със съдействието на 

социалния патронаж по общини в седмицата преди Великден ще започне и раздаването на 

събраните хранителни продукти на социално слаби и бедни хора. Списъците на 

пенсионерите, които ще получат ваучери предстои да бъдат публикувани на Интернет 

страницата на Омбудсмана и Български Червен кръст, на два транша – преди Великден и 

преди Гергьовден. Продължава и набирането на храни този петък, събота и неделя, чрез 

акция „Купи и сподели“, част от кампанията. Идеята на акция „Купи и сподели“ е да даде 

възможност на хората с добри сърца да зарадват българските пенсионери за Великден, като 

закупят пакетирани хранителни продукти /олио, брашно, захар, ориз, макарони, консерви, 

боб, леща, бисквити, сухи пасти и др./, които да дарят в специално поставените колички, 

брандирани с логото на кампанията, на изхода в магазините.   
Ч Черно море Тича дарява приходите от мача с Левски Лукойл ерно море Тича дарява прих Ч 
Фандъкова ще открие днес втория залесителен сезон на Новата гора в София 
 
ерноре Тича дарява приходите от мача с Левски Лукойл одите от мача с Левски Лукойл 

www.24chasa.bg | 31.03.2018 | 11:11  

Днес от 11:00 часа кметът на Столична община Йорданка Фандъкова ще открие официално 

втория залесителен сезон от мащабната инициатива Новата гора на София, съобщиха от 

пресцентъра на Общината. Кампанията на Столична община за трансформация на пустеещ 

общински терен в гора стартира през есента на 2017 г., когато изцяло благодарение на 

доброволци са засадени 12 000 дървета. Тази пролет залесяването ще се провежда всяка 

събота и неделя, с изключение на Великденските празници, докато времето позволява 

прихващане на дърветата. Инициативата Новата гора на София предвижда до края на 2018 г. 

да бъдат засадени общо 120 000 дървета от вида липа и акация на площ от 225 кв.м., с което 

да се обособи нов „зелен филтър“ край София. За реализирането й Столична община 

предоставя фиданките и уредите, а за самото засаждане се обръща изцяло към доброволци. 

За максимално улеснение на гражданите за периодите от кампанията (31 март – 30 юни 

2018г.) се разкрива специална автобусна линия на градския транспорт с номер 56А, който 

тръгва от спирка „Метростанция Вардар“ и ще се движи от 9:00 до 16.00 часа на интервал от 

30 минути всички съботи и недели.  

 
Забравените български благодетели:Как Димитър Кудоглу дарява 5 млн. лева на бедните ~ 
България в снимки от миналото 
 
 

www.bgnow.eu | 31.03.2018 | 10:58  

/Димитър със съпругата си Екатерина/ Мнозина са забравените български благодетели, 

които отделят голяма част от богатството си, за да помогнат на бедните. Един от тях 

безспорно е Димитър Кудоглу, който в продължение на десетилетия дарява милиони за 

изграждане на здравни и образователни заведения. Освен това Кудоглу е сред най-

успешните и влиятелни български индустриалци, като интересите му далеч надхвърлят 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1076%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17808109%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2767%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17807881%22
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българските граници и се простират в цяла Европа.Роден в село Габрово, което се намира до 

град Ксанти, днешна Гърция, през 1862 година Димитър Кудоглу живее в сравнително 

заможно семейство. Въпреки това усеща тежестите на живота още в ранното си детство, 

защото докато отрасне, пет от седемте деца в семейството умират от различни заболявания. 

Остават живи само той и сестра му. Въпреки че като търговец на тютюн отаща му има добри 

финансови възможности, възпитава децата си в упорит труд и държи те да бъдат третирани 

наравно с чираците му. Още от малък Димитър се среща с благотворителността. Всеки път 

на Коледа и Великден майка му обикаля къщите на по-бедните хора в селото, за да им дари 

дрехи и храна. Бъдещият тютюнев магнат завършва престижното гръцко училище на остров 

Хиос и след това продължава образованието си в елитния френски колеж в Истанбул. Оттам 

излиза овладял основните европейски езици, придобил необходимите знания, за да развие 

бизнеса на баща си, и създал контакти с бъдещи едри индустриалци от цяла Европа. Ранната 

смърт на бащата на Димитър Кудоглу не му оставя много време да се учи и той поема 

семейния бизнес. Премества се в Ксанти и започва да движи търговията с тютюн с пълна 

сила. Там се запознава и жени за съпругата си Екатерина, която е наследничка на един от 

най-богатите български родове от Беломорието. Богатството на съпругата дава 

допълнителни възможности за развитието на бизнеса на Димитър и той ги използва по най-

добрия начин. През 1903 година Кудоглу напуска Ксанти. Той усеща, че пазарът на тютюн в 

Османската империя вече не е изгоден за българските търговци, а в Европа нишата за 

подобна търговия се разраства. Затова търговецът заживява заедно със семейството си в 

престижен квартал в германския град Дрезден, където си осигурява директен достъп до 

борсата за търговията с тютюн в Средна и Западна Европа. Само за няколко години Кудоглу 

се превръща в един от най-богатите българи. Той е сред най-уважаваните личности и в 

Германия. Въпреки това запазва патриархалното си възпитание и християнската си 

съпричастност. Още с пристигането си в Германия поема издръжката за образование на 

български младежи от родния си край, които насочва към медицинската наука с идеята те да 

се върнат в България и да практикуват там лекарската професия. Мащабната му 

благотворителна дейност обаче се отключва след края на Балканските войни. По време на 

войните родното му село е изгорено, а съселяните му бягат в Пловдив. Когато разбира за 

това, търговецът веднага изпраща 2000 златни наполеона, които са огромна сума за времето 

си, за да подпомогне бежанците от родния си край. С това действията му по отношение на 

бежанската вълна не спират. До 1914 година той дарява помощ на стойност около 1 000 000 

лева на бежанци, инвалиди, сиропиталища, болници и благотворителни дружества. След 

като България се включва в Първата световна война, той прави дарения на различни 

дружества, като с негови средства са открити 11 безплатни трапезарии, в които всеки ден се 

раздава топла храна на над 1000 деца на фронтоваци. След войната благотворителността му 

е още по-силна и мащабна. През 1920 година Кудоглу внася в Българската академия на 

науките 100 000 лева за фонд на негово име, приходите от който са предназначени за 

издаване на литературни трудове. Само през 1921 г. дарява 130 000 лева на фонд „Иван 

Вазов“. 100 000 лева на фонд „Цанко Церковски“, 50 000 лева на Министерството на 

просветата и4 10 000 лева на фонд „Автономия на университета“. От 1919 до 1926 г. сумата, 

използвана от Димитър Кудоглу за благотворителност, достига 2 500 000 лева. Докато 

дарява тези огромни суми търговецът забранява на своите роднини да коментират 

проявената от него щедрост с думите: „Каквото съм направил, то е за доброто на хората, а не 

за да разказвате за мен“. В личния си живот Кудоглу няма такъв успех, какъвто има в 

бизнеса. Въпреки че бракът му е щастлив, двамата със съпругата му не могат да имат деца. 

През 1923 г. Екатерина Кудоглу умира след дълго боледуване и тежко лечение в Италия. 

Само няколко месеца след смъртта й Димитър започва да изгражда Дома на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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благотворителността и народното здраве в Пловдив. За целта през 1926 г. закупува за 5 

милиона лева сградата на хотел „Цар Симеон“ в града и финансира с още 3,5 милиона лева 

нейното преустройство и оборудване с най-съвременна медицинска апаратура. За да се 

издържа домът, той дарява за вечни времена приходите от двата си тютюневи склада в 

Пловдив. По волята на дарителя лечението на бедните е безплатно, а на богатите платено. В 

здравното заведение се лекуват от най-различни болести стотици хиляди българи от Южна 

България. До 1944 година дарението на Димитър Кудоглу за дома надхвърля 39 милиона 

лева. Самият той умира през 1940 г. и по свое желание е погребан в Пловдив. Малко след 

смъртта му пловдивчани издигат негов бюст-паметник в градската градина. След идването 

на комунистите паметникът е демонтиран, а болницата на Кудоглу е одържавена. През 1973 

г. сградата, закупена от благодетеля, е разрушена, за да се разшири Централната поща.  

 

 
 Благотворителен база в Несебър 
 

 

www.bnr.bg | 31.03.2018 | 10:48  

Благотворителен базар под надслов „Цветни дни за Петя“ се провежда на площад „Жулиета 

Шишманова“ в новата част на Несебър. Каузата на проявата е да се съберат средства за 

лечение на дете от Несебър. Базарът ще се проведе до 1 април. В него участие ще вземат 

Сдружението на занаятчиите и творците в Несебър, местните танцови групи „Месембрия“, 

„Хоромания“, „Задявка“ и „Заря“, центърът за обществена подкрепа, ОДК-Несебър, детските 

градини „Яна Лъскова“, „Моряче“, „Калина Малина“. На базара ще се предлагат сувенири и 

кулинарни изкушения. Събитието се организира със съдействието на Община Несебър.  

 
 БЧК организира кръводарителска акция на Цветница 
 

www.topnovini.bg | 31.03.2018 | 10:48  

На 1 април, в деня на големия християнски празник Цветница, в цялата страна ще се проведе 

кръводарителска акция, организирана от Националния център по трансфузионна 

хематология (НЦТХ), Министерство на здравеопазването и Българския Червен кръст, с 

подкрепата на Българската православна църква. Тази година акцията е под мотото „Запалете 

свещичка – подарете живот!“.  Червенокръстката организация посвещава инициативата на 

140-годишнината си, чийто патрон е президентът на Република България. Самият той даде 

официален старт на кампанията в петък, като дари кръв.  

 
БЧК започва раздаването на хранителни продукти на нуждаещи се 
 

www.dariknews.bg | 31.03.2018 | 17:26  

БЧК започва раздаването на хранителни продукти в изпълнение на Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица. Продуктите ще се раздават по списък от 3.04. до 4.05. от 9.00 ч. до 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1376%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17807787%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1357%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17807791%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s898%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17811862%22
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12.00 ч. всеки работен ден. Пунктът за раздаване за Горна Оряховица се намира в ПГЕЕ “М. 

В. Ломоносов“ – задния вход на училището. Право да получат хранителни продукти имат 

лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителния сезон 

2015/2016 година; майки/осиновителки/, които са получавали месечни помощ за отглеждане 

на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи 

за деца /ЗСПД/ към м.октомври 2016 г.; лица и семейства, получили еднократна помощ за 

ученици,записани в първи клас по чл.10а от Закона за семейните помощ за деца/ЗСПД/ за 

учебната 2016/2017 г.; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, 

предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки роднини и в 

приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на 

детето/ППЗЗД/ към м.октомври 2016 г.; лица и семейства, инцидентно пострадали от 

бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по 

реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане/ППЗСП/, въз 

основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016; 

лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни 

добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/, които имат личен 

доход до 314 лв. към м.февруари 2017 г. и лица получили месечни помощи за отглеждане на 

дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/ 

към месец февруари 2017 г. Всички правоимащи, включени в списъците ще получат по 

16,320 кг хранителни продукти: леща – 7 кг.; рибна консерва – 7 бр. ; лютеница – 4 бр.; грах 

– 4 бр.; доматено пюре – 2 бр.; мед – 2 бр.; бисквити – 6 бр. Раздаването ще се извършва от 

служители и доброволци на Българския Червен кръст, като всеки правоимащ ще получава 

хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.  

  

 

 
 
„ЛУКОЙЛ“ и доброволци от Камено посадиха 400 дръвчета, превръщат града в зелен рай 
 

www.flagman.bg | Автор: Георги РУСЧЕВ | 31.03.2018 | 17:15  

Инициативата се организира ден преди красивия християнски празник Цветница – на 

Лазаровден Над 60 служители на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и близо 50 доброволци от 

Камено посадиха 400 дръвчета на територията на общинския център навръх Лазаровден. 

Зелената акцията, която се провежда ден преди красивия християнски празник Цветница и е 

в началото на Седмицата на гората, бе организирана от „Лукойл“ и „Лукойл Нефтохим 

Бургас“ АД. Освен доброволците в нея участваха и кметът на Камено Жельо Вардунски, 

председателят на местния парламент Радослав Балтаджиев, както и директорът по персонала 

и обществените връзки на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Росен Григоров. Кметът Жельо 

Вардунски бе сред най-активните залесители Председателят на Общински съвет-Камено 

Радослав Балтаджиев посади няколко дръвчета, помагайки за каузата „Много сме 

благодарни на ръководството на рафинерията за това, че дариха 400 дръвчета – 

бързорастящи видове чинар и червен дъб, защото градът се нуждаеше нова растителност. 

Радвам се, че жителите на Камено възприеха позитивно инициативата и се включиха 

активно в саденето. Дори ако някои от дръвчетата не се хванат, останалите ще се напълно 

достатъчно, за да придадат на града един по-зелен облик“, каза Жельо Вардунски. Днес той 

лично посади 6 дръвчета. Участие в саденето взе и директорът по персонала и обществените 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3251%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a17811746
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17811746%22
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връзки на „Лукойл“ Росен Григоров В акцията се включиха цели семейства, а някои от 

служителите на „Лукойл“ дойдоха с личните си автомобили, тъй като един автобус не успя 

да събере всички доброволци. „След години, когато синът ми порасне, ще може да казва на 

децата си „ето това дърво аз съм го посадил“. Това е прекрасно и смятам, че такива 

инициативи трябва да се правят по-често“, коментира пред Флагман.БГ местен.  

 
 
 Доброволци и спасители от Дупница организираха снежен излет за деца  
 

www.novini247.com | 31.03.2018 | 20:00  

Доброволци организираха снежен излет за деца с церебрална парализа. Доброволци и 

спасители от Дупница организираха снежен излет за деца с церебрална парализа. С моторни 

шейни ги качиха до високите части на Рила. Четири деца с трудности в придвижването бяха 

качени във високите части на Рила благодарение на доброволци и спасители от планинската 

служба в Дупница. „Една от идеите е да разходим децата и те да изпитата наистина радостта 

да са в планината, и то зимата е по-различно, а и друг основен момент е, че извеждайки 

няколко деца всъщност показваме на много повече, че може и даваме идеята”, сподели 

доброволецът Виктория Недялкова. Изкачването с моторните шейни беше вълнуващо 

преживяване за децата с увреждания, а в планината им организираха и специални игри. 

Въпреки лошото време, нарисуваното слънце на снега остана да грее през целия ден.  

 

 
 
Община Сандански прави благотворителен базар в помощ на 2-годишната Божидара Самарджиева 
от Катунци 
 

www.pirinnews.com | 31.03.2018 | 19:15  

Сандански ще посрещне предстоящия Великден с богата културна програма – наситена със 

събития и спортни прояви. На 31 март от 10,00 ч. на пл. „България“ малките лазарки от ДГ 

„Радост“ ще внесат цвят и настроение на Лазаровден, като изпълнят обичая „Лазаруване“. В 

първия ден от Страстната седмица – Велики понеделник – 2 април, Епископска базилика – 

Сандански ще се превърне в галерия на изкуствата. В 17,30 ч. ще бъде открита изложбата на 

Кирил Божкилов „По светите места“. На 3 април – Велики вторник, община Сандански и 

всички учебно-възпитателни заведения ще проведат традиционния благотворителен 

Великденски базар в подкрепа на 2-годишната Божидара Самарджиева от село Катунци. 

Детето има гастроентерологични проблеми, които водят до отслабване и обезводняване на 

организма. Средствата са нужни за проследяване хода на заболяването и провеждане на 

строг хранителен режим. Базарът ще започне в 17,00 ч. на пл. „България“ и всеки, който има 

възможност да подкрепи инициативата, закупувайки си красив предмет, яйце или картичка, 

ще помогне за едно добро дело. На 7 април – Велика събота, в 11,00 ч. в парк „Свети Врач“ 

ще бъде открита Алея на занаятите, където по време на най-светлите християнски празници 

всеки посетител ще може да се докосне до традиционните занаяти на българина, съхранили 

духа и културата на България. На 8 април – Великден, в 11,00 ч. на пл. „България“ ще се 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6745%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17813054%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s5832%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17812732%22
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състои Великденски концерт. На 10 април в 17,30 ч. Епископска базилика – Сандански ще 

бъде домакин на Великденска изложба.  

 
 
 Благотворителна инициатива на ученици от Тополовград 
 

www.sakarnews.info | 31.03.2018 | 20:58  

Ученици от СУ „Д-р Петър Берон“- Тополовград с включиха в благородна дарителска 

инициатива. В продължение на една седмица те изработваха различни сувенири, приготвиха 

баници, кексове и други вкусотии, които продадоха на петъчния пазар.  

Една от участничките, Доника Димитров разказа какво ще направят с парите, които спечелят 

от дейността си – ще ги дарят на Уницеф.  

Ръководител на проекта „Ние творим“ е Фатме Кез, похвали децата за усърдието им 

предрече прекрасно бъдеще.  

В края на миналата година учениците от това училище организираха две кампании с 

благотворителна цел.  

 
 
Шумен: Залесяване и срещи с деца и ученици са предвидени в Седмицата на гората в областта 
 

 

www.focus-news.net | 31.03.2018 | 20:55  

Шумен. „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“ е мотото на 

тазгодишната Седмица на гората, която по традиция ще се проведе през първата седмица на 

април. Това съобщиха от Североизточното държавно предприятие. През тази година 

националното откриване на Седмицата на гората ще бъде на 2 април в СЦДП-Габрово, като 

се очакват гости от Президентство, Министерски съвет, народни представители и всички 

институции с които работят МЗХГ, ИАГ, ДП, Регионалните дирекции и стопанствата. На 

същата дата служителите на ДЛС-Паламара ще залесят дръвчета в центъра на община 

Никола Козлево, в двора на детската градина и на терен в близост до село Хърсово. По-

късно ще се проведат занятия по Горска педагогика с деца от IV група на ДГ. Между 2-5 

април на територията на ДГС-Шумен ще бъде извършено залесяване в отдел 63 с ученици и 

студенти. Лесовъдите от стопанството ще им обяснят задачите и функциите на поделението, 

целта и технологията по производство на фиданки и залесяване. На 3 април в разсадника на 

стопанството в село Салманово ще се проведе Ден на отворените врати, а на следващият ден 

студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ ще се запознаят с работата в разсадника. 

За ДГС-Преслав седмицата ще започне със среща с ученици, на които ще бъде обяснено 

значението на професията на лесовъда. На 4 април в стопанството ще бъде извършено 

залесяване с жълъд в землището на село Златар. Ще участват граждани и служители на 

стопанството. През следващите два дни териториалното поделение ще отвори вратите си за 

всички ученици от региона, а на 13 април от 10.30 часа е началото на традиционната 

кампания „Лесовъд за един ден“, в която тази година ще участват ученици от ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий“. В 12.00 часа децата ще залесят дръвчета в двора на училището, а в 12.30 

часа е награждаването на участниците в интерактивните игри. През седмицата в 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3374%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17813426%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s45%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17813411%22
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стопанството ще бъде открита изложба с рисунки на деца от детските градини и школата на 

общината, ще бъдат организирани беседи за значението на лесовъдската професия, а в 17 

учебни заведения ще бъдат залесени дръвчета. На 2 април във фоайето на ДГС-Върбица ще 

бъде открита изложба с детски рисунки. Най-добрите творби ще бъдат отличени, а децата 

участвали в конкурса ще получат парични и предметни награди. По време на Седмицата на 

гората ще бъдат отбелязани 70 години от основаването на стопанството. Ще бъде открита и 

изцяло реновираната сграда на поделението, която беше ремонтирана специално за кръглата 

годишнина. Програмата подготвена от служителите на ДГС-Смядово за Седмицата на гората 

е насочена най-вече към децата. Още в първия празничен ден ще се проведе конкурс за 

рисунка на асфалт под наслов „Чудесата на гората“, а стопанството ще бъде подредена 

изложба с колажи на тема „Традиции и нрави на Европа“. На следващият ден горските 

педагози от област Шумен ще проведат съвместно занятие с децата от ДГ „Маргаритка“. 

Чрез различни игри на малчуганите ще бъдат предадени основни знания свързани с гората и 

работата на лесовъдите, като на 4 април децата ще се включат и в залесяване на територията 

на общината. През празничната седмица лесовъдите от Смядово ще подарят дръвче за 

залесяване, на всички предали в стопанството 20 и повече килограма хартия за рециклиране. 

Служителите на ДГС-Нови пазар ще залесяват на 3 април дръвчета с деца от детските 

градини, а на следващият ден ръководството на стопанството ще се срещне с лесовъди-

ветерани. На 11 април от 13.30 часа, пред Информационния център на ПП „Шуменско 

плато“ ще се проведе „Лесовъд за един ден“. Служителите на СИДП, ДГС-Шумен, РДГ-

Шумен и ПП са подготвили за децата много игри, изненади и лакомства. Първокласници от 

няколко шуменски училища ще се включат тази година в интерактивните игри подготвени 

от горските педагози. През април се провежда и научната конференция на специалностите от 

факултет „Природни науки“ в Шуменския университет. Лесовъди и възпитаници на висшето 

училище, които работят в стопанствата ще вземат участие в конференцията. В специален 

доклад ще бъде представен и опитът на СИДП при организирането на часовете по Горска 

педагогика. В края на конференцията преподаватели и студенти от ШУ, заедно с експерти от 

СИДП и ДГС-Шумен, ще засадят дръвчета в парка на университета. Всяка година от ДГС-

Шумен даряват на висшето училище над 10 дръвчета, за да бъдат подменени постепенно 

видовете, които виреят там.  

 
 
  
 БМЧК Мездра с кампания за сираци 
 

 

www.dariknews.bg | 01.04.2018 | 07:58  

Кампания в помощ на абитуриенти от Мездра - сираци и полусираци организират днес 

представители на Български младежки червен кръст-Мездра и техните приятели от 

Общинския център за социални услуги и дейности организират. За трета поредна година 

доброволците ще бъдат разположени пред църквата „Св. Георги“ в гр. Мездра, Черепишки 

манастир „Успение на Света Богородица“, манастир „Седемте престола“ и храмовете на 

територията на Общината.  Младежите ще държат касички, в които всеки гражданин ще има 

възможност да дари средства за подпомагане на зрелостниците. За по-голяма прозрачност, 

отварянето на касичките и разчет на средствата ще се извърши в присъствие на 

представители на средствата за масово осведомяване.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s898%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17815274%22
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 „Купи и дари!“ за пети пореден път призовават от Лайънс клуб – Панагюрище и магазини „Дани“ 
 

www.pia-news.com | От Мадлена Георгиева - | 01.04.2018 | 09:21  

dav Вече седмица тече петата поред съвместна кампания на Лайънс клуб – Панагюрище и 

верига хранителни магазини „Дани“ под наслов „Купи и дари!“. Тя ще продължи до 12 

април. В дните около Великден всеки, който пазарува в магазините „Дани“ може според 

своите възможности да закупи и дари кранителни продукти. Те  се събират в специално 

поставени за целта съдове, поставени до касите в магазините. След това ще бъдат 

пакетирани и раздадени на хора в затруднено социално положение. Раздаването на 

продуктите ще стане на два транша.  

 
 
 Благотворителен базар в двора на църквата в Оброчище 
 

www.bnr.bg | 01.04.2018 | 09:51  

Средства за лечението на Димитър Стоев, който е парализиран след инцидент ще се набират 

на благотворителен базар в двора на църквата в балчишкото село Оброчище. Той се открива 

днес и ще продължи до 8 април. Всеки желаещ да помогне ще може да си закупи ръчно изра-

ботени великденски украси и други дарени предмети всеки ден от 9.00 до 16,00 часа. 

Междувременно хора от цялата страна събират пластмасови капачки за подпомагане 

лечението на младия мъж. 200-килограмов палет пристигна на 21 март в Община Балчик. Го-

ляма част от тях са събрани от ученици на пловдивската Професионална гимназия по архи-

тектура, строителство и геодезия  "Арх.Камен Петков". В събирането се включва и фирма от 

града под тепетата. Плевенчани приеха предизвикателството на балчишките лекоатлети, ко-

ито призоваха своите приятели и съперници от клубовете в страната да се включат в сърев-

нование по благотворителност. Капачките се приемат в Община Балчик, стая 11. За 

лечението на Димитър Стоев в кипърска болница са нужни 60 хиляди евро.  

 
 5100 лева за безопасността на децата- пешеходци събра на благотворителна вечер Ротари клуб-
Момчилград 
 

www.novjivot.info | 01.04.2018 | 09:38  

5100 лева за безопасността на децата-пешеходци събра на благотворителна вечер Ротари 

клуб-Момчилград. През тази ротарианска година клубът работи под мотото „Да опазим 

децата на Момчилград”. По инициатива на президента му Айлин Адем се осъществява 

проект за изграждане на полигон за безопасност на движението в Основно училище „Д-р 

Петър Берон” в града. Ротарианци от всички краища на Южна България се отзоваха на 

поканата на своите приятели от Момчилград, за да се включат в  инициативата. На 

благотворителната вечер, която се състоя в комплекс „Клуб Маказа” присъстваха 

представители на клубове от Кърджали, Нова Загора, Харманли, Сливен, Стара Загора, Гоце 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2249%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a17815806
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17815806%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1376%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17816298%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2925%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17816109%22
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Делчев, Севлиево, Златоград и Смолян.  

Сред домакините бе народният представител Адлен Шефкед, която от десет години е член 

на Ротари клуб-Момчилград. Сред гостите бяха кметовете на общините Момчилград-Сунай-

Хасан, Ардино-Ресми Мурад и Крумовград-Себихан Мехмед.  

В благотворителната инициатива се включиха асистент дистрикт гуверньорът на зона 9 

Недялка Росенова, паст дистрикт гуверньорът Валентин Стоянов и паст асистент дистрикт 

губерньорът Садула Хаджиев.  

Айлин Адем отбеляза в приветствието си значимостта на каузата за опазването на живота на 

децата на пътя. Тя подчерта,че Ротари клуб-Момчилград е получил съдействието на община 

Момчилград, както и на училищата СУ” Н.Й.Вапцаров” и ОУ”Д-р Петър Берон”.Тя 

подчерта,че ротарианците от Момчилград получават все по-голяма подкрепа от своите 

приятели от страната за реализиране на своите идеи.”Човек е богат не с това което е взел,а с 

това,което е дал”,подчерта Айлин Адем.  

Присъстващите ротарианци имаха възможност да закупят за благотворителната кауза 

картини на  живописеца Сабри Ариф и пана от минерали на художника Петър Пешев. Бяха 

предложени био продукти от местни производители. За ценителите на виното имаше 

продукти на младата винарна „Ария Сатра” от Момчилград. Всеки ротарианец сам 

определяше сумата,която дава за произведенията на изкуството и за тези на местните 

производители.  

Бе разиграна благотворителна томбола,в която се включиха всички присъстващи. Важен бе 

олимпийският принцип на участието.  

Музикалната програма започна с изпълнения на Ангел и Дарена Чавдарови. Талантливият 

Филип Синапов приветства с „Излел е Дельо хайдутин”.Оперетата присъстваше с 

изпълнения на Иванка Христева. За хумора се погрижиха Стенд ъп комеди. Ди Джей 

Джовани вдигна гостите на дансинга.  

 
 
 Повече от 100 кръводарители са се включили в Националната кръводарителска кампания в София 
 

www.novini.bg | 01.04.2018 | 17:46  

„От една единица дарена кръв се получват четири компонента. Добре е на пациентите да се 

прелива само тази съставка, от която те имат нужда. По този начин, един дарител реално 

може да помогне на четирима души.” Това каза директорът на Националния център по 

трансфузионна хематология проф. Фани Мартинова при старата на Националната кампания 

за насърчаване на безвъзмездното и доброволно  кръводаряване. Тя благодари на всички, 

които избраха в днешния празничен ден да се включат в благородната инициатива, особено 

на онези, които го направиха за първи път. В София повече от 100 реални дарители се 

включиха в кампанията под надслов „Запалете свещичка, дарете кръв, дарете живот сега!”, 

която всяка година се организира на големия християнски празник Цветница от НЦТХ и 

БЧК и е с благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски 

митрополит Неофит. Мобилните екипи на НЦТХ традиционно бяха разположени около 

големите православни храмове „Св. Неделя”, „Покров Богородичен”, „Св. Седмочисленици” 

и „Св. Параскева”, а доброволци от Младежкия червен кръст информираха хората за 

кампанията. По последни данни, в България с 85%, трайно преобладава т.нар. родствено 

кръводаряване, а безвъзмездното, каквато е и целта на днешната кампания, заема едва 25%. 

Стремежът е чрез неговото популяризиране, доброволното дарителство да достигне 100% в 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1865%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17821158%22
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световен мащаб, тъй като е от изключителна важност за осигуряването на достатъчни 

количества кръв и кръвни продукти, необходими за лечението на хиляди пациенти.  

 
 
 "Биовет" дарява спортна площадка на Пещера за 262 552 лева 
 

www.standartnews.com | 01.04.2018 | 20:23  

Компанията „Биовет" АД ще изгради и дари на Пещера многофункционалната спортна 

площадка в двора на ОУ "П.Р.Славейков". Проектът бе изготвен от общината преди 3 

години, но до този момент не са отпуснати целеви средства от бюджета на държавата за 

изграждането на съоръженията. До варианта най-голямото предприятие в Пещера и региона 

да финансира проекта се стигна след проведени разговори между кмета Николай Зайчев и 

„Биовет" АД. На сесия на местния парламент миналата седмица общинските съветници 

дадоха съгласие компанията да реализира чрез дарение проект за изграждане на площадката 

на открито. Тя ще се състои от игрище за минифутбол, комбинирана площадка за баскетбол 

и волейбол, фитнес площадка, маса за тенис, външно осветление, изграждане на алеи, 

беседка, озеленяване и видеонаблюдение от „Биовет". Стойността на проекта е 266 552, 47 

лв.. Основната цел, която и ръководството на общината, и „Биовет" си поставят с 

изграждането на спортните съоръжения, е създаването на по-добри условия за масов спорт 

сред децата и младежите в Пещера. "Биовет е най-големият работодател и инвеститор в 

Община Пещера и региона. В края на миналата година дружеството стартира мащабна 

инвестиция за разширяване на производствените си мощности на стойност от 150 милиона 

евро. В резултат на това ще увеличим броя на работните места от 1110 на 1300. Това не е 

първата наша социална инициатива в помощ на общината и населението. Поредната стъпка в 

тази посока е този проект. Решението да направим това дарение отново идва да покаже 

нашата дългосрочна ангажираност към града и региона. „Биовет" АД инвестира не само в 

нови производствени мощности и откриванете на нови работни места, но и в подпомагане на 

Община Пещера за изграждане на добра градска среда и условия за живеене, спорт и отдих 

на децата и жителите на Община Пещера", отбеляза Кирил Домусчиев, председател на 

Надзорния Съвет на "Биовет".  

 
 Доброволци ще помагат на пострадалите от пожара в Сандански 
 

www.24chasa.bg | 02.04.2018 | 08:01  

Доброволци от Сандански са готови да помогнат на пострадалите от пожара в жилищна 

кооперация в Сандански, който избухна в нощта срещу събота и остави 40 семейства без 

годни за обитаване апартаменти. Има хора, готови да дадат и пари. Надяваме се с общи 

усилия да успеем да помогнем, едва ли хората ще успеят да се справят сами, каза пред Би Ти 

Ви Малина, която организира доброволците. От 2 дни родителите ми са в шок и стрес, 

благодарна съм, че не изгоряха, сподели Снежана, собственик на най-пострадалия от пожара 

апартамент. Работя на 2 места, но с тия доходи няма как да се справя, добави тя. Нейният 

апартамент е над магазина за перилни препарати на партера, за който се предполага, че е бил 

подпален от 2-ма души. Работим по няколко версии, основната е за умишлен палеж, казаха 

от полицията. "Гледаме камери, търсим свидетели, но не желая повече да коментирам, за да 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s689%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17822454%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1076%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17825694%22
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не пречим на разследването", заяви Борис Щърков, шеф на полицията в Сандаски. Засега 

заподозрени няма. Екип от техническата служба се събира днес в общината, за да обследва 

сградата, каза кметът на града.  

 
 
 ЗОНТА за една вечер подари 16 000 лв. на Бъдещето на България 
 

www.zarata.info | 02.04.2018 | 09:18  

16 000 лв е резултата от проведения традиционен благотворителен бал на Зонта Клуб Стара 

Загора.  

Парите отиват във фонда С ЛЮБОВ КЪМ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, който подпомага 

финансово талантливи деца от областта. До този момент Зонта Клуб Стара Загора е раздал 

31 стипендии от по 1000 лв. За три години 150 бяха гостите, представители на местната 

власт, сродни клубове от града, Зонта ли от цялата страна.  

 
 Благотворителен базар организират в Административния съд във Варна 
 

 

www.varnautre.bg | 02.04.2018 | 10:55  

Със събраните средства ще се подпомогне лечението на Теодор Пиндиков 

От днес – 2 април до 5 април 2018 год. в Административен съд – Варна, съвместно с 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Варна, се провежда Благотворителен 

Великденски базар.  

Великденските сувенири и изделия са изработени от деца, техните семейства и служители от 

КСУДС и са част от арт терапията, която има за цел да повиши потенциала и уменията на 

децата за справяне с ежедневието.  

Със събраните средства ще се подпомогне лечението на Теодор Пиндиков, страдащ от ДЦП, 

микроцефалия, хидроцефалия, епилепсия, ретинопатия.  

Провеждането на благотворителни базари в навечерието на големите християнски празници 

– Коледа и Великден, се превърна в добра традиция за Административен съд – Варна и 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Варна, с която споделяме своята грижи 

за болни деца и даряваме надежда и подкрепа за тяхното лечение.  

 
 
 Започва нашият-ваш Маратон на четенето 
 

 

 www.kazanlak-bg.info | 02.04.2018 | 10:38  

Програмата за Маратон на четенето има отворен характер. Общинска библиотека "Искра" 

отправят покана към всички читалища, училища, детски градини, културни институти, 

сдружения и граждани да се включат със свои предложения. За тях ще е голяма радост, ако 

младите хора на Казанлък откликнат със свои идеи за съвместни инициативи. Информация 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6679%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17826547%22
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http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17828048%22
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за организирана от Вас проява или желанието да се включите в кампанията на ОБ 

„Искра”  може да изпратите на e-mail iskra_lib@abv.bg. "Нека заедно да извървим пътя на 

хората към книгите, да покажем, че четящите хора могат да се обединяват около каузата на 

знанието и запазването на интелектуалните ценности, така необходими за един народ, за да 

се съхрани и върви напред. Нека с личен пример ние, възрастните, покажем на децата си, че 

четенето е необходимо за просперирането на личността, дава свобода и обогатява." казват от 

библиотеката. „Защо хората не могат просто да седнат да четат книги и да са добри един към 

друг?”-  Дейвид Балдачи Уважаеми казанлъчани, 23 април – Световният ден на книгата и 

авторското право, е определен за честване от ЮНЕСКО. Празнуването на този ден в целия 

свят има за цел за насърчи четенето, издателската дейност и защитата на интелектуалната 

собственост чрез авторското право. От 2006 година Българската библиотечно-

информационна асоциация организира Национална кампания „Четяща България”, в която 

Общинска библиотека „Искра” участва от самото начало. Кампанията си поставя за цел да 

популяризира книгата като основен фактор за духовното развитие на личността и да 

възвърне интереса към четенето. Тази година начинанието се провежда под патронажа на 

Кмета на Община Казанлък госпожа Галина Стоянова. Традиционно в програмата на ОБ 

„Искра” се включват инициативи от „Празници на детската книга и изкуствата за деца” и от 

„Маратон на четенето”. В Детско-юношески отдел и във филиалите на библиотеката ще има 

цикъл витрини, посветени на годишнини на бележити детски писатели, четене на любими 

детски произведения, творчески ателиета, изложби, спектакли.Детско-юношеският отдел ще 

организира и Празник на буквите „Вече съм грамотен” за първокласниците от общината. 

Библиотекари и доброволци ще посетят детски градини с „Вълшебното куфарче”. В 

„Маратон на четенето” ще се включат и отделите „Заемна за възрастни”, „Изкуство” и 

„Краезнание” с цикъл витрини и изложби. Ще се организират литературни срещи с поета  и 

писатели от града и страната. В Дните на отворените врати ще се провеждат библиотечни 

екскурзии и инициативата „Стани библиотекар за едни час”.Великденски подарък ще 

споходи всеки желаещ да стане читател на библиотеката именно в тези дни- безплатен 

едногодишен абонамент. По специален начин ще бъде отбелязан 23 април – Световният ден 

на книгата. И детските книги празнуват. Празникът се отбелязва от 1967 г. и съвпада с 

рождения ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен, който е създал едни най-

популярните приказки на всички времена. На 2 април, Международният ден на детската 

книга се отбелязва в цял свят. През 1958 г. ЮНЕСКО учредява Международен Златен медал 

на името на Андерсен, наричан още Малка Нобелова награда. Един път на две години тази 

награда получават най-добрият детски писател и художник на детски книги. Награждавани 

са Астрид Линдгрен, Селма Лагерльоф, Туве Янсон, Луис Карол, Валери Петров. Ангел 

Каралийчев е първият български писател, вписан в Почетния списък на Международния 

Съвет за детската книга "Ханс Кристиан Андерсен". Любовта към четенето и грамотността 

са от изключителна важност за децата, когато става дума за по-нататъшната им реализация и 

развитие, както и за пълноценното им вписване в средата, в която живеят. Ако имате дете, 

подарете му книга и му помогнете да развие любов към четенето. Литературата ще 

стимулира развитието на езика и въображението му. Заповядайте в Общинска библиотека 

"Искра" на 2 април да отразим заедно с деца от детските градини в града Празника на 

детската книга! Програмата  ни за Маратон на четенето има отворен характер. Каним всички 

читалища, училища, детски градини, културни институти, сдружения и граждани да се 

включат със свои предложения. Особено ще се радваме, ако младите хора на Казанлък 

откликнат със свои идеи за съвместни инициативи. Информация за организирана от Вас 

проява или желанието да се включите в кампанията на ОБ „Искра”  може да изпратите на e-

mail iskra_lib@abv.bg. Нека заедно да извървим пътя на хората към книгите, да покажем, че 
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четящите хора могат да се обединяват около каузата на знанието и запазването на 

интелектуалните ценности, така необходими за един народ, за да се съхрани и върви напред. 

Нека с личен пример ние, възрастните, покажем на децата си, че четенето е необходимо за 

просперирането на личността, дава свобода и обогатява. Анна Кожухарова,  директор 

на  Общинска библиотека "Искра" Община Казанлък Общинска библиотека „Искра” 

Национална кампания „Маратон на четенето” Казанлък 2018 2 – 30 април – „Вълшебното 

куфарче в детските градини на Казанлък”. 2 – 27 април – Изложба „Какво са чели 

казанлъчани в началото на XX век”. ОБ „Искра”. 2 – 27 април – Дарителска кампания „Дари 

книга – дари духовност!”. 2 – 27 април – Инициативи във фейсбук: „Любопитно за книги, 

писатели, библиотеки”, „Прочетете днес на децата си”, „Преоткрийте забравен шедьовър”. 2 

– 23 април – Празник на буквите. 2 – 23 април – „Вълшебният свят на детската книга” – 

цикъл витрини и беседи, посветени на творчеството на детски световни класици,  и четене на 

приказки. Филиал 1, Филиал 2, Филиал 3, Филиал 6. 2 – 5 април – Дни на отворените врати в 

ОБ „Искра”: инициатива „Стани библиотекар за един час”, запознаване с библиотеката и 

библиотекарите, дни без глоби за закъснели читатели, безплатна регистрация на нови 

читатели. 2 април – Международен ден на детската книга и изкуствата за деца. Презентация 

„Великият датски вълшебник”, посветена на Ханс Кристиян Андерсен. ОБ „Искра”. 2 април 

– „Българските вълшебници на детската книга”. Изложба от книги на български автори, 

вписани в Почетния списък на носителите на наградата на името на Х. К. Андерсен. ОБ 

„Искра”. 5 април – Среща от Поредицата „Очи в очи с поезията” с поетесата Ели Видева. 

Галерия, „Искра” 4, 17:30 часа. 13 април – Среща с проф. д-р Петко Ст. Петков и 

представяне на неговата „Книга за върховете Свети Никола и Шипка”. ДК „Арсенал”, 

Камерна зала, 17:30 часа. 16 април – Среща с писателката Ивелина Радионова. Галерия ул. 

„Искра” 4, 17:30 часа. 18 април – Среща на детската писателка и преводачка Мария Донева с 

ученици от ОУ „Г. Кирков”. ОУ „Г. Кирков”, 12:00 часа. 18 април – Среща с писателката 

Мария Донева. Галерия ул. „Искра” 4, 17:30 часа. 19 април – Драматизация „Пикник в 

гората”. Изпълняват деца от ДГ „Здравец”. ОБ „Искра”, 10:30 часа. 23 април – „Да споделим 

прочетено”. Разкриване на читателски клуб в Дом за стари хора № 1. 23 април - Маратон на 

четенето. ОБ "Искра". 24 април – Езиково кафе „Italiano”. ОБ „Искра”, 17:00 часа. 24 април – 

Среща с автора Ангелина Александрова. Галерия ул. „Искра” 4, 17:30 часа.  

 
След двегодишни усилия Центърът за работа с деца от аутистичния ... 
 

www.novini247.com | 02.04.2018 | 10:33  

След 2-годишна родителска кампания разширяват безплатния център за деца с аутизъм Дъга. 

След двегодишни усилия Центърът за работа с деца от аутистичния център "Дъга" най-

накрая е на прага на разширяване.  Центърът съществува от юни 2015 година и се намира в 

столичния квартал "Лозенец".  В дневния център психолози, логопеди и специални педагози 

работят с 25 деца на възраст между 3 и 8 години. Децата посещават центъра безплатно, а 

центърът съществува с финансовата подкрепа на Столичната община и на дарители.  Много 

бързо обаче става ясно, че центърът не може да побере всички желаещи да го посещават - 

списъкът на чакащите започва да се увеличава, и така се ражда идеята центърът да бъде 

разширен и започва битката това да стане факт.  Родители на деца с аутизъм, които 

посещават центъра, започват кампания за набиране на средства, търсят и по-големи 

дарители, организират концерти.  Над две години по-късно прибавянето на още едно 

помещение към Центъра вече е факт и в следващите месеци предстои да бъде направен 
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ремонт.  След разширяването центърът ще е разположен на 300 квадратни метра, като всеки 

ден ще могат да го посещават безплатно 50 деца. Така това ще е най-големият център за деца 

от аутистичния център в София.  Децата прекарват в дневния център няколко часа, като през 

това време се правят ателиета, в които децата развиват умения, с които да се справят в 

ежедневието си. Провежда се и групова работа в залата за психомоторика. Освен това има 

време и за индивидуална работа - с психолог, логопед.  Идеята е в новото крило да се 

направи по-голяма такава зала за психомоторика, в която да има повече съоръжения. Тогава 

в залата ще могат да влизат по по-малко деца, за да се работи по-целенасочено с тях и във 

връзка с техните конкретни сензорни дефицити. В голяма част от случаите децата с аутизъм 

имат сензорно-интегративни дефицити, т.е. те нямат усещане за тялото си и по този начин не 

могат да се ориентират и за околния свят. С тази работа в залата ежедневно по 30-40 минути 

те с времето наваксват този дефицит.  В новото крило ще бъде обособена и стая за 

музикотерапия, което също ще е много полезно за децата.  Според специалисти ежедневната 

работа с деца с аутизъм е изключително важна и е добре да се започне, коагто детето е 

малко, тъй като тогава се постига напредък много по-бързо. Важна част от посещенията в 

центъра е и общуването с други деца, което е проблем за децата с аутизъм, но поставени в 

такава ситуация, те се научават на модел на общуване, който след това могат да 

прилагат.   Ако искате да помогнете на Център "Дъга", можете да дарите чрез банкова 

сметка: Сдружение „Асоциация Аутизъм“ Банка ДСК, Клон „Батенберг“ IBAN: 

BG59STSA93000004098345 BIC: STSABGSF  

Източник: offnews.bg  

  
 
 Тенисистка дари премия за жертвите в Кемерово 

www.alfarss.net | 02.04.2018 | 11:28  

Юлия Путинцена обяви, че дарява своя премия за пострадалите при пожара в Кемерово. 

Представящата Казахстан 23-годишна тенисистка, която е родена в Москва, получи 

наградата „Харт“ за представянето си за националния отбор в турнира „Фед къп“. Призът 

върви с 1000 долара, които трябва да бъдат дадени за благотворителност. „Благодаря на 

всички, които гласуваха за мен и ме поддържаха. За мен е голяма чест да спечеля тази 

награда. Парите ще внеса във фонд за жертвите в Кемерово“, написа Путинцева в 

Инстаграм, като намекна, че ще може да даде и лични средства за пострадалите.  

 
 Детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“ получава инфузомат като дарение 
 

www.zdrave.net | 02.04.2018 | 15:41  

Високотехнологичен уред за вливания на разтвори – инфузомат, ще дарят утре, 3 април, на 

Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“ младежи от Ротаракт клуб. За да 

осигурят средствата за апарата – 4 хил. лева, младите хора са организирали редица 

благотворителни  прояви. Не за първи път клубът помага на клиниката и малките пациенти, 

обясни началникът на Детска хирургия проф. д-р Пенка Стефанова.  

 
 Победителите в Конкурс АГОРА 2017 
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www.ngobg.info | 02.04.2018 | 16:58  

На 31 март 2018 г., в хотел „Рамада", София, Платформа АГОРА раздаде за девети път 

годишните си награди за читалища от цялата страна, които заедно с местните хора са 

предизвикали положителна промяна в своето населено място.   От всички 28 номинации, 

постъпили в конкурса тази година, журито отличи и награди пет читалища в пет отделни 

категории: В категория „Общност в развитие" наградата получи  за НЧ „Развитие 1893 г.", с. 

Миндя, общ. Велико Търново,  за проекта „Всички заедно под покрива, за покрива". 

Читалището обединява местната общност, професионалисти и самодейци, които чрез 

изкуство успяват да съберат голямата част от необходимите средства за належащ ремонт на 

покрива на местното читалище. Организират благотворителната изложба 

на  световноизвестния фотограф Тим Клинч, британец, който живее в с. Миндя от няколко 

години. Изложбата е представена в София и пресъздава облика на селото в лица, сгради, 

домове и впечатления на фотографа. Организират още благотворителна изложба в 

читалището на жени от местния арт-клуб – българки и англичанки – както и на деца от 

селото.  В категория „Солидарност и хуманност" бе отличено НЧ „Шалом Алейхем 1945 г.", 

Пловдив, за проекта „Забавляваме се и творим заедно с мама". Проектът е в отговор на това, 

че за децата, които по различни причини не посещават ясли или детски градини, а се 

отглеждат вкъщи, липсват места за по-различни занимания от детската площадка или 

разходка в парка. Читалището създава нови творчески пространства в сградата си, където по 

интерактивен начин се провокира детското въображение, креативност и интерес към 

четенето още от най-ранна детска възраст.  За шестте месеца на проекта се провеждат 120 

занимания с различна тематична насоченост, с общо 720 посещения  от над 60 деца и 

техните майки, а понякога татковци и вуйчовци. В категория „Изкуство и култура за 

развитие" бе отличено НЧ „Любен Каравелов 1940", Бургас, за Международен литературен 

конкурс за младежи  „Изкуство против дрогата". Конкурсът се провежда веднъж на 2 

години, винаги на 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите. През 2017 г. в 

конкурсната инициатива са участвали 232 автори на възраст от 12 до 25 г. от България, 

Шотландия, Англия, Франция, Русия, Беларус, Казахстан, Татарстан, Коми, Украйна, 

Киргизия, Азербейджан, Марий Ел, Кабардино-Балкарска република, Латвия, Карелия, 

Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Буратия, Северна Осетия-Алания, Крим, Саха (Якутия) 

и Башкортостан с над 250 творби - стихотворения, разкази, есета. Участници в конкурса 

стават и младежи, които лично са преживели или съпреживели чрез друг кризата на 

зависимостта. В категория „Перспективи за развитие" наградени бяха НЧ "Градина - 

Върбица 1894", с. Върбица, общ. Горна Оряховица, за „Върбица празнува – празник на 

дрипавата баница". На 13 май 2017 г. в селото за пръв път се провежда фолклорен празник 

от такъв мащаб. Представени са близо 70 баници – солени, сладки, дърпани, вити, точени, 

втасали, разтърсени, пълнозърнести и много други - на майстори кулинари от региона. 

Освен домакините,  в празника се включиват и кулинари и самодейци от селата Писарево, 

Горски горен, Тръмбеш и Правда в община Горна Оряховица, Сливовоца в община 

Златарица, Балван в община Велико Търново, гр. Угърчин, и с. Гостилица в община 

Дряново, с. Алеково – община Свищов, с. Лозен - община Стражица, с. Медовина - община 

Попово. Раздадени са награди в 16 категории. Празникът е посетен от приблизително 200 

самодейци и около 100 местни жители. Категория „Най-продуктивно партньорство" беше 

спечелена от НЧ „Л. Каравелов 1897", с. Куртово Конаре, обл. Пловдив, за „Екологичното 

образование – мост към устойчивото развитие на местната общност". С проекта читалището 
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си  поставя за цел да повиши екологичната култура на общността. Събира богата база данни 

за природното богатство на Куртово Конаре, надгражда уеб-страницата за Куртово Конаре с 

приложението „Природата на Куртово Конаре" с богат ресурсен материал и възможност за 

подаване на еко-сигнали. Провежда информационна кампания с множество елементи – 

презентации, срещи, конкурси, изложби, организиране на кръгла маса за решаване на местни 

екелогични проблеми.  На 31 март 2018 т. петте отличени читалища представиха пред 

публика инициативите си, като  се конкурираха за голямата награда на конкурса.  След 

гласуване, публиката определи – големият победител в АГОРА 2017 е НЧ „Л. Каравелов 

1897", с. Куртово Конаре, обл. Пловдив. Всички наградени получиха грамоти и парични 

награди, а големият победител – и статуетката на конкурса. Допълнителни награди: По 

традиция Министерство на културата връчи грамота за развитие на читалищното дело, която 

е учредена от ведомството специално за Конкурс АГОРА. През тази година нейн носител е 

НЧ „П.К. Яворов - 1926 г.", с. Мещица, община Перник за 9-и Национален детски фолклорен 

конкурс „Дай, бабо, огънче!" Доплънителна награда получи още НЧ „Христо Ботев 1928 г.", 

с. Столетово, за проекта Детски парк „Слънчеви усмивки". Наградата бе осигурена от друго 

читалище, което бе наградено миналата година - НЧ „Братство 1869", гр. Кюстендил. През 

тази година конкурсът учреди една нова награда за социално изкуство в памет на Дамян 

Минков – дългогодишен член на управителния съвет на Платформа Агора, един от 

основателите на Конкурс АГОРА и бивш председател на Фондация „Артист”. Наградата бе 

присъдена на НЧ „Зора - 1990 г.", с. Победа, общ. Долна Митрополия, за проекта „С куклен 

театър из Европа". Събитието се организира от Платформа АГОРА с финансовата подкрепа 

на Фондация „Чарлз Стюарт Мот" , в партньорство с Комуникационна агенция PRoWay, 

Плевенски обществен фонд "Читалища", НЧ "Братство 1869", гр. Кюстендил, НЧ 

"Обединение 1913", гр. Кърджали, Хотел „Рамада София" и с медийната подкрепа на 

Българско национално радио и Информационния портал за неправителствените организации 

в България ngobg.info . Снимки: Платформа Агора  

 
 БНР с концерт “На тъмно“ в помощ на деца с нарушено зрение 
 

 
www.novini.dir.bg | БНР | 02.04.2018 | 17:55  

Българското национално радио и Ротаракт клуб София организират благотворителен 

концерт „На тъмно“ за деца с нарушено зрен... Българското национално радио и Ротаракт 

клуб София организират благотворителен концерт „На тъмно“ за деца с нарушено зрение от 

училище “Луи Брайл“! Събитието ще е на 3 април от 19.30 ч. в столичната зала „България“. 

През Страстната седмица на Велики вторник Радиосимфониците и Смесеният хор на БНР ще 

изпълнят кантата „Стабат Матер“ от Дворжак – едно от най-значимите музикални 

претворения на този религиозен текст. “Проектът “Концерт на тъмно“ е идея, която дълго 

време изчаква да се развие и сега със съдействието на БНР тя ще стане реалност. Всеки 

посетител ще получи превръзка за очи, която при желание да си сложи. Идеята е поне за 

малко да се поставим на мястото на незрящите хора и да усетим музиката по малко по-

различен начин“, заяви Калина Ганева, вицепрезидент на Ротаракт клуб София. Идеята на 

инициаторите на концерта е събраните средства да бъдат използвани за изграждането на 

мека настилка в двора на училището, която да е в помощ на децата и да им осигурява 

безопасност при игра. Гост-диригент на концерта ще бъде Константин Добройков, 

американски възпитаник и чест гост на Радиосимфониците. От 2013 той е диригент на 
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Държавна опера Пловдив. През 2014 получава специална покана от Държавна Филхармония 

– Кошице (Словакия), където дирижира три концерта в два поредни сезона. Константин 

Добройков има ангажименти и с Радио-Симфоничния Оркестър на Словакия, Братислава, 

както и с водещия камерен оркестър на Словакия – „Синфониета Братислава”. От 2011 до 

2013 Добройков е асистент-диригент на Boston Civic Symphony Orchestra (САЩ). Асистира и 

многобройни оперни, сценични и балетни продукции на Boston University, както и 

на University of North Carolina: School of the Arts. Диригент на хора ще е Любомира 

Александрова. Солисти в концерта ще бъдат Цветелина Василева, Виолета Радомирска, 

Михаил Михайлов и Ивайло Джуров – талантливи изпълнители с международна кариера и 

многобройни участия в редица престижни международни конкурси и фестивали. Да подадем 

ръка заедно на 3 април от 19:30 в зала „България“! Билети в Рекламно-информационния 

център на БНР (бул. „Драган Цанков“ №4), на касата на „Кантус Фирмус“ в зала „България“ 

и онлайн на ticketsbg.com Вход свободен за ученици от НМУ „Л. Пипков“ и студенти от 

НМА „Проф. П. Владигеров“, Департамент „Музика“ към НБУ, Специалност „Музика“ към 

СУ и АМТИИ – Пловдив, срещу ученическа или студентска карта!  

 
Баща осъди Фонда за лечение на деца заради неправомерно отказана ... 
 

www.novini247.com | 02.04.2018 | 21:25  

Баща осъди Фонда за лечение на деца. Баща осъди Фонда за лечение на деца заради 

неправомерно отказана операция на сина му във Виена. Оправданието за отказа е, че 

операцията може да бъде направена и в България. Момчето вече е навършило 18 години. 

Така докато бащата води дела, детето му вече не може да разчита на помощ от фонда. Петър 

страда от детска церебрална парализа. Благодарение на рехабилитацията операция на крака 

му се наложила чак на 16 години.   "Стъпвах буквално на кутрето си. Толкова се беше 

деформирал, завъртял, че аз разчитах почти изцяло на десния си крак", спомня си той. След 

отказа семейството прави дарителска кампания и Петър успява да замине за операция. Две 

години по-късно съдът се произнася. Според магистратите отказът е неправомерен.   От 

фонда уточниха, че причината са пропуски в документите. Петър ще има нужда от около 14 

хиляди лева, за да му се махнат поставените импланти.  

 
  Ученици от Видин организираха дарителска кампания, за да зарадват възрастни хора за Великден 
 

 

www.bnr.bg | 03.04.2018 | 02:38  

Двама младежи от Видин подготвиха и раздадоха Великденски пакети с хранителни 

продукти на възрастните хора от две села в региона. Антонина Лозанова и Ивайло Петков 

сами са организирали кампания, поставили са дарителни кутии в своите училища, в които са 

събрани близо 600 лева.  С парите младежите са купили хранителни продукти и ги раздадоха 

в селата Върбовчец и Яньовец.  В тях жителите са около 50 души  - предимно 

самотноживеещи възрастни хора.  За Антонина и Ивайло по-важно е отношението към 

хората: "Идеята не е просто да дойдеш, да оставиш пакета, да кажеш примерно: "Весели 

Великденски празници" и да си тръгнеш.  Идеята е да ги попитаме как са и да усетят, че 

всъщност те не са чак толкова "северозабравени". Възрастните благодариха за даренията, но 
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най-вече за вниманието: "Зарадваха ме много. Да са живи и здрави децата! Добре се сетили 

децата и аз се радвам, че такива млади хора имат такова отношение към възрастните". 

Посещението в двете села е поредното за Антонина. Тя е заснела и късометражен филм, 

който е нарекла "Северозабравени". Този път видеото ще носи името в "Северосплотени".  

Средствата се набират по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и 
единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст: 
IBAN: BG53UNCR70001522802795 
Банков код: UNCRBGSF 
Ако решите да дарите средства, при попълване на платежното нареждане трябва да се 
посочи името на съответната община, така че набраните средства да отидат при 
пенсионерите от това населено място. 
Може да се изпраща SMS 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС, включването в 
кампанията става и чрез on-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК – 
www.redcross.bg. 
 
 
   „Вълшебно куфарче“ с детски книги пътува в детските градини на Община Казанлък 
 

www.bnr.bg | 03.04.2018 | 02:36  

От днес до 30 април  „Вълшебно куфарче“ с детски книги пътува в детските градини на 

Община Казанлък. Библиотекари и доброволци ще четат приказки на децата и ще ги 

запознават с чудния свят на книгите. От днес до края на месеца в Библиотека „Искра“ 

казанлъчани и гостите на града, могат да видят каква литература са чели казанлъчани в 

началото  на ХХ век. Експозицията е подготвена от Фонд „Краезнание“ и поставя акцент 

върху художествената литература и вкус на казанлъчани, един век назад във времето. Днес 

обявяваме и нашата дарителска кампания „Дари книга, дари духовност“. С Анна 

Кожухарова - директор на Библиотека „Искра“ в Казанлък разговаря Мария Георгиева.  

 
 
    Деца се учат на любов към книгите 

www.bnr.bg | 03.04.2018 | 02:35  

Международният ден на детската книга се отбелязва на 2 април. Чества се от 1967 година. 

Празникът съвпада с рождения ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен (1805 - 

1875).От днес започва и 13-ият "Маратон на четенето", който ще продължи до 23 април. По 

традиция националната инициатива се организира от Българска библиотечно- 

информационна асоциация в партньорство с асоциация "Българска книга" и тяхната 

инициатива "Походът на книгите". Четат ли децата- кои книги и автори са им любими? 

"Любимата ми книга е "Хари Потър", доста голяма беше. Миналото лято я прочетох... Не 

чета толкова детски книжки, колкото исторически.... Моята любима книга е "Тримата 

мускетари", защото има доста интересни приключения. В момента чета "Винету"... Аз не 

чета детски книги, не съм им голям почитател. Не обичам детските книги, тъй като са 

еднообразни. Разказва се винаги за приятелството, а аз си падам по фентъзито... Моята 

любима детска приказка е "Който не работи, не трябва да яде"... Много обичам да чета, 
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особено през лятото. Обичам да чета и детски книги. Любимата ми приказка е "Тримата 

братя"... Нямам детска любима книга, аз по принцип обичам да чета приказки...", казаха 

видински деца пред Венцислав Величков. Как детето да заобича книгите? Като 

библиотечните специалисти организират различни инициативи и то поднесени по подходящ 

начин пред децата: "Опитваме се да хванем емоцията на децата, техните настроения, да 

разберем какво те обичат и по този начин да им поднесем книгата", каза директорът на 

Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" във Видин Десислава Иванова. Маратонът на 

четенето стартира и във Видин от днес с децата от детска градина "Русалка". "Ежегодно 

библиотеката организира кампания "Време за приказка", която е ориентирана към най- 

малките- детските градини и учениците от начален курс. Правим го с младежи доброволци и 

тук трябва да изкажа огромна благодарност към тези деца, които всяка година се 

присъединяват към нас и ни помагат. Нашата идея е да достигнем до всички тези деца, на 

място организираме по един малък маратон на четенето, а детските градини гостуват в 

библиотеката с подготвени приказни драматизации. Говорим си за книгите, говорим си за 

четенето", обясни Десислава Иванова. За 13-а поредна година Регионална библиотека 

"Христо Ботев"- Враца се включва в Националната кампания "Маратон на четенето". Много 

наситена на събития програма са приготвили врачанските библиотекари, за деца от различни 

възрастови групи. Стартът е днес, от детския отдел, на който гостува детската авторка 

Мария Мартин - създател на приказната поредица "Градът на скейтбордовете". "Тази година 

акцент в програмата ни е образователна игра "Научи за Ботев", която е разработена от 

библиотечните специалисти. Основната ѝ цел е да насочи вниманието на учениците към 

любопитни и малко известни факти, свързани с Христо Ботев," каза Милена Николова-

експерт "Връзки с обществеността" в библиотеката. Вниманието на най- малките читатели 

библиотекарите привличат с разнообразни инициативи през цялата година. Като "Лято в 

библиотеката", която последните две години преминава и в "Есен в библиотеката". В 

Регионална библиотека "Гео Милев" в Монтана също са подготвили интересни и 

разнообразни инициативи, с които ще отбележат Деня на детската книга и Международния 

ден на книгата на 23 април. От днес до 5 април библиотекарите ще гостуват в детските 

градини, с инициативата "Разкажи ми приказка", в която в неформален приказен вариант 

учат децата как да се отнасят с книгите, какво представляват библиотеката, каква е разликата 

между библиотека и книжарница, както и цялата информация, която е необходима на децата, 

за да станат бъдещи читатели. "В седмицата от 10 до 13 април работим с първокласниците с 

подобен вариант на "Разкажи ми приказка". Тази програма е насочена към първокласниците, 

за да покаже условията в нашата библиотека. Този първи досег с тази институция да бъде 

един много приятен, забавен, игрови процес. Самите деца да научат, че играта може да бъде 

свързана и с книгата, и възможностите на библиотеката за тяхното бъдещо развитие като 

читатели", заяви Мирела Младенова- завеждащ "Детски отдел" в регионалната библиотека. 

Библиотечният специалист посочи също, че работят много активно и добре с учителите и 

директорите на училищата и детските градини в града, което им помага да вършат своята 

работа с лекота. Проявите, които организират библиотекарите са с цел да накарат децата да 

обичат книгата, да усетят неограничените възможности на тези четива, да развиват своите 

фантазия и въображение, да обогатяват своите знания. Какви прояви предстоят през месец 

април в трите библиотеки по повод Деня на детската книга и "Маратона на четенето" може 

да чуете в звуковия файл.   

 
 
    Семейство от Германия дари автобус с дрехи на деца от Долна Митрополия и Оряхово 
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www.24chasa.bg | 03.04.2018 | 10:43  

Семейство от Германия подари дрехи за децата от шест села в общините Долна Митрополия 

и Оряхово. Даренията са събрани от германска благотворителна организация по идея на 

германска лекарка, чиито корени са от плевенското село Крушовене, съобщи БНТ. Д-р 

Анита Шойн, съпругът ѝ и децата им докараха пълен бус с дрехи за детската градина и 

училището в село Крушовене. Изборът на селото не е случаен – в Крушовене е роден бащата 

на Анита, който емигрирал в Германия и дълги години е работил като лекар. Самата Анита е 

родена и израснала в Германия, но като дете всяко лято идвала в селото при баба си и дядо 

си. От тях научила български, а сега решила да помогне на своите земляци. "Ние в Германия 

сме много богата държава и виждаме тука в България какво е. И искаме да помогнем на тези, 

които са по-бедни. И да се радват. Защото ние имаме много и имаме възможност да го 

донесем", каза д-р Шойн. Близо 80 деца от шест села ще получат дрехи, тъй като в 

училището има ученици и от няколко близки населени места, а детската градина е с 

допълнителна група от друго село. Това не е първото дарение на фамилията на немската 

лекарка. Преди години баща й подарил на селото линейка и домакински уреди. "Това 

дарение е много скъпо за нас, тъй като повечето деца от училище „Климент Охридски" са 

социално слаби дечица. И това е един много голям плюс за децата от село Крушовене и за 

децата от околните села, които учат в селото", каза Ваньо Транков, кмет на Крушовене. 

Гостите обещаха да донесат и още дарения – играчки, обувки и учебни помагала.  

 
     Благотворителна инициатива "Купи и Дари" ще се проведе в града 
 

www.dariknews.bg | 03.04.2018 | 11:13  

За пореден път ще се проведе благотворителната инициатива "Купи и Дари" на Ротари, 

Ротаракт и Интеракт. В кампанията може да включи всеки, като в дните 4-ти и 5-ти април 

закупи и дари хранителни продукти. Акцията ще се проведе в супермаркетите СТИВИ (кв. 

Колю Фичето), СТИВИ (кв. Бузлуджа) и ЦБА (кв. Бузлуджа). На изходите на магазините ще 

бъдат разположени брандирани колички, определени за целта. Дарените стоки ще бъдат 

предоставени на Дома за стари хора "Венета Ботева" - Велико Търново, както и семейства в 

нужда от Велико Търново. Организаторите приканват любезно всеки, който има 

възможност, да се включи в кампанията. В предишните издания на "Купи и Дари" бяха 

събрани тонове храна, която бе дарена от името на всички, подкрепили начинанието.  

 
 
     Включи се в кампанията „Великден за всеки“ – “Дари празник на баба и дядо” 
 

www.zarata.info | 03.04.2018 | 12:35  

На Велики четвъртък, в 11:30 часа, пред Катедрален храм „Св. Димитър“ в Стара Загора 

близо 100 възрастни нуждаещи се хора ще получат хранителни пакети, набрани чрез 

дарителски акции от организираната кампания под патронажа на националния Омбудсман 

Мая Манолова “Великден за всеки“- “Дари празник на баба и дядо”. 

На местно ниво тя се подкрепя от старозагорския Омбудсман Надежда Чакърова – Николова, 

в сътрудничество със Старозагорската митрополия.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1076%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17844552%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s898%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17845222%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6679%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17846372%22


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

Тел.: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 
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Инициативата за събиране на финансови средства и хранителни продукти е насочена към 

традиционно най-бедните членове на обществото ни –поколението на нашите родители, 

баби и дядовци – българските пенсионери.  Идеята на кампанията възниква след като Снежи 

Кежева от Плевен пише до омбудсмана във Фейсбук.  В писмото си жената се оплаква, че 

няма да получи великденска надбавка, тъй като пенсията й надхвърля с 1. 00 лев минимума 

от 300 лева – необходимо условие, срещу което правителството отпуска помощта.Тази 

година прагът е 321 лв.  

Желаещите да се включат в кампанията могат да го направят чрез SMS на номер  1255 на 

стойност 1 лев, освободен от ДДС, чрез online дарения от България и чужбина на сайта на 

БЧК и на банкова сметка в УниКредит Булбанк IBAN BG53UNCR70001522802795     банков 

код:UNCRBGSF, разкрита единствено за целите на кампанията.  

Дарените средства ще бъдат обърнати във ваучери по 20лв. за възрастните хора, които 

остават извън регламента за великденски надбавки, одобрен от правителството.  

 
   Над 70 доброволци се включиха в залесяване по поречието на р. Искър 
 

www.novinite.bg | 03.04.2018 | 14:05  

Днес по случай седмицата на  гората и кампанията по пролетното почистване на столицата 

над 70 доброволци се включиха в залесяване на терен в кв.“Абдовица“ по поречието на р. 

Искър. Служители на Югозападното горско предприятие и  от Държавно горско стопанство -

София  ще засадят на 4 дка площ  тополи по поречието на реката, а във вътрешността акации 

и червен американски дъб. Във връзка с предстоящите великденски празници ще бъде 

извършено почистване оборки, ръчно метене, събиране и  транспортиране на едрогабаритни 

и зелени отпадъци около прилежащите площи на църкви и храмове в София. Екипи на 

почистващите фирми започнаха извършване на дейностите. От 3 до 5 април от 22 .00 ч. ще 

се извърши и миене с автоцистерна на площад „Александър Невски“.  

  

 

 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2665%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d17848202%22

