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Новини за членове на БДФ
"Лидъл България" обяви второто издание на "Ти и Lidl за по-добър живот"
в. Монитор | 04.05.2018 |
До 20 юни граждански организации могат да кандидатстват със свои проекти във второто
издание на "Ти и Lidl за по-добър живот", подавайки предложения на стойност до 10 000 лв.
през сайта на инициативата lidl.bg/ti. Целта на най-голямата социално отговорна инициатива
на Лидл България е да допринася за един по-пълноценен и по-качествен начин на живот на
хората в различните региони в страната. Инициативата се реализира в партньорство с
Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум.
"Успехът на първото издание на програмата ни мотивира да я продължим и през тази
година и да дадем възможност на още организации да участват и да спечелят финансиране
за реализацията на проекти за развитие на местната общност и среда. През изминалата
година получихме 425 кандидатури, от които с помощта на експертно жури избрахме 31,
които получиха финансиране на обща стойност малко над 250 хил. лв.", коментира Милена
Драгийска, главен изпълнителен директор на "Лидъл България".
В периода от 14 май до 10 юни 2018 г. Lidl ще отделя по 3 ст. на всеки касов бон в
магазините в цялата страна. Със събраните средства компанията поема ангажимента да
финансира проекти, свързани с образователни инициативи, опазване на околната среда,
култура и историческо наследство, както и активния начин на живот.
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Получените проекти ще бъдат оценявани на три етапа от експертно жури - утвърдени
лидери на обществено мнение с експертиза в оценяването на социални проекти. В третия
етап избраните проекти ще бъдат оценени от служителите на "Лидъл България".
Снимка:
В даването на старта на кампанията взеха участие Красимира Величкова, Български
дарителски форум, Димитър Желев, Географ БГ, Милена Драгийска, "Лидъл България" (в
средата), Камен Козарев, Сдружение
Дариха 120 000 лева в борбата с Рака на гърдата
www.plovdivlive.com | 04.05.2018 |
През 2018 г. Avon продължава своето партньорство с Фондация „Една от 8“, реализирайки
ново дарение, с което компанията цели да продължи подкрепата си за жените, борещи се с
рака на гърдата, както и активностите си в посока ранна диагностика и информираност на
обществото. Дарението е на стойност 120 000 лв. и ще бъде използвано за продължаване на
програмата „Бъди до мен“, създадена през 2015 г. Сумата, набрана в рамките на
кампанията „От любов към живота“ през изминалата година, ще помогне на Фондация
„Една от 8“ да продължи да осигурява психологическа, юридическа, информационна и
емоционална помощ на засегнатите жени и техните семейства, както и безплатни
профилактични прегледи за рак на гърдата и специализирани сутиени за след мастектомия.
През тази година Avon ще вземе участие и по време на пътуванията на Розовия кемпер на
„Една от 8“ с част от предоставяната подкрепа по програмата „Бъди до мен“. По този начин
взаимната помощ ще достигне до максимално много жени от цялата страна. Avon ще
подкрепи реализирането на безплатни профилактични прегледи по време на пътуванията
като осигурява медицинското обслужване на мобилния ехограф на Фондацията. Чекът за
дарението бе връчен от Даниел Шопов, търговски директор на Avon за България, Македония
и Албания, на Нана Гладуиш, председател на Фондация „Една от 8“. „Гордея се, че Avon
заема активна позиция в битката срещу рака на гърдата. Това е една от най-важните мисии
за всички нас, които всеки ден живеем с каузата. Кампанията „От любов към живота“
подкрепя жените в България вече 17 години, като през това време се е утвърдила като една
от най-успешните, прозрачни и емоционални социални кампании. Каузата се развива
благодарение на безрезервната подкрепа, която получаваме от представителите и
служителите на Avon. Именно затова за поредна година именно те са най-големите й
посланици. Варваме, че и с тазгодишното дарение жените, борещи се с коварното
заболяване ще продължат да получават необходимата им подкрепа. Ние непоколебимо
заставаме зад тях!“, заяви г-н Шопов. От 2015 г. партньор на кампанията „От любов към
живота“ е Фондация „Една от 8“. Заедно с фондацията беше създадена и програмата „Бъди
до мен“ в подкрепа на жените с рак на гърдата и техните близки. „Благодарение на
съвместната работа между нас и Avon по проекта „Бъди до мен“, продължаваме да
подкрепяме още повече жени с рак на гърдата и техните близки в цяла България. Успешното
ни сътрудничество е резултат от общите усилия, както на мениджмънта, така и на всички
служители и представители на компанията. Благодарим за тяхната отдаденост и неуморна
работа. Дарените средства ще ни дадат възможност да разширим дейността си и да
увеличим подкрепата си към жените с рак на гърдата, които имат нужда от нас в найтрудните моменти по време на своето лечение“, отбеляза Нана Гладуиш, председател на
Фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“. До момента, благодарение на дарените средства на
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стойност 100 000 лв. през 2016 г. и 60 000 лв. през 2017 г. кампанията осигури повече от 6450
безплатни информационни консултации, над 2660 индивидуални психологически
консултации, 10 групи за взаимопомощ, над 40 арттерапии, повече от 170 юридически
консултации, както и 2320 безплатни профилактични прегледи. В рамките на кампанията са
раздадени над 890 специализирани сутиена и над 200 специализирани протези за жени,
преживели мастектомия, в цялата страна. Вече 17 години средствата в кампанията се
набират целогодишно чрез благотворителни продукти от розовата серия, като 100% от
печалбата от всеки поръчан артикул се дарява. До момента „От любов към живота“ е
събрала и дарила повече от 1 800 000 лв. През 2018 г. кампанията се провежда под мотото
„БЛАГОДАРЯ от любов към живота“. В рамките на инициативата предстоят много
активности, сред които турне. То ще премине по Пътя на надеждата през основни градове в
страната. В определени дати там ще бъде разположен специален щанд, на който хората ще
имат възможност да научат повече за „От любов към живота“, да поръчат своя розов
продукт в подкрепа на кампанията и да се забавляват с интерактивните игри и занимания.
Кампанията ще бъде съпътствана и от локални инициативи в цялата страна, които ще бъдат
организирани от Посланиците на хуманността и също ще имат за цел да съберат средства за
каузат
Задава се най-мащабното издание на корпоративната щафета Postbank Business Run
www.manager.bg | 07.05.2018 |
152 отбора от над 52 компании са регистрирани до момента в петото издание на
междуфирменото благотворително състезание Postbank Business Run, което ще се проведе
на 3 юни (неделя) от 10 часа в Бизнес Парк София. Очаква се това да е най-мащабното
издание на корпоративната щафета, организирана за поредна година от спортен клуб
„Бегач“ и Пощенска банка.
Най-големият тиймбилдинг в България включва три състезания в едно събитие. Postbank
Business Run предлага на отбори от по четирима души да изпробват своята издръжливост и
екипен дух в щафетно бягане от общо 16 км.
Към бегачите ще се присъединят и деца на възраст от 4 до 16 г. в надпреварата Kids Run,
която се извършва с подкрепата на Българската федерация по лека атлетика и
сертифицирани треньори по програмата на IAAF – Kid’s Athletics.
За втора година ще се проведе и състезанието за изпълнителни директори и висши
мениджъри CEO Dash, което ще се състои непосредствено преди основното състезание.
Всички желаещи фирми могат да запишат своите отбори на сайта на събитието до 27 май
(неделя) или докато се достигне максималния брой от 300 отбора.
Състезанието е чудесна възможност компаниите да включат в тиймбилдинг свои служители,
заинтересовани от здравословния начин на живот. Според регламента отборите от 4 човека
могат да бъдат смесени – от мъже и жени, подобно на екипите, в които работят ежедневно.
Всеки състезател трябва да измине 4 км преди да предаде IAAF сертифицирана алуминиева
щафетна палка на свой колега. Времето на бегачите се засича с електронен чип, закрепен за
състезателния номер. След като и последният състезател избяга своя 4-и км се отчита
общото време на отбора.
30% от таксите за участие на отборите на компаниите отново ще бъдат дарени по проекти на
фондация „Сийдър“ за организиране на трудотерапия за деца и младежи с увреждания и по
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проект на фондация „Воден път“ за осигуряване на водна рехабилитация на деца с
увреждания.
През 2017 г. в корпоративната щафета на „Бегач“ и Пощенска банка се включиха 250 отбора
от 120 компании или общо 1 000 състезатели, като бяха събрани 13 хил. лева в подкрепа на
двете благотворителни каузи. Победител в състезанието стана отборът на Софийски
университет „Св. Климент Охридски” с рекордното време от 56 минути и 47 секунди.
Специалната награда на Пощенска банка „Най-бърз дамски отбор“ за втора поредна година
бе за 4 дами от екипа на компанията SAP. Postbank Business Run бе и сред номинираните
проекти в годишните награди на Българския дарителски форум през 2017 г.
Ти си ПРОМЯНАТА
www.vesti.bg | 10.05.2018 |
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп,
която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя има за цел
да подобри живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи
и им помага да осъществят идеите си на практика.
Отвъд думите ПРОМЯНАТА е много повече от социална инициатива на Нова Броудкастинг
Груп. ПРОМЯНАТА е всеки един човек, който посвещава малка частица от времето и
уменията си, за да промени средата, в която живеем, към по-добро. ПРОМЯНАТА са
социалните предприемачи, менторите, екипът на Reach for Change България, служителите на
Нова Броудкастинг Груп, експертите, които участват в различните етапи на инициативата. Но
ПРОМЯНАТА започва с всички тези хора и продължава с всеки, който избира да помага по
различни начини.
Точно такива, вдъхновени от ПРОМЯНАТА, хора взеха участие в реализирането на новия
мащабен клип, посветен на инициативата. Професионалисти от различни сфери, носещи
ПРОМЯНАТА в себе си, инвестираха времето и уменията си напълно безвъзмездно в
подготовката и реализацията на видеоклипа - екипите на Clamer Production Studio и студио
Cinemotion, фотографите Диляна Флорентин и Стефан Славов, кетъринг компанията Rai
Catering и служители на Нова Броудкастинг Груп.
Предизвикани от техния ентусиазъм и в навечерието на старта на петото ѝ издание,
попитахме някои от ключовите за инициативата хора защо е важна ПРОМЯНАТА.
Юрий Вълковски
Юрий Вълковски – изпълнителен директор Reach for Change България
„ПРОМЯНАТА започна през 2014 г. и оттогава помогна на хиляди деца от цяла България.
Благодарение на инициативата, всяка година десетки социални проекти получават
обучения, финансиране и медийна подкрепа и с това допринася за тяхното разрастване и
устойчивост. Само през 2017 г. проектите на ПРОМЯНАТА достигнаха до над 25 000 деца и
младежи - сред тях има стотици деца с увреждания, както и такива, които живеят в бедност.
Само един от примерите са курсовете по плуване за незрящи деца, организирани от
ПараКидс. Но ПРОМЯНАТА не е насочена само към деца с тежки проблеми, тя помага и на
още десетки хиляди деца да получат нови знания, да развият потенциала си и да бъдат подобре подготвени за живота.“
Победителите в ПРОМЯНАТА ParaKids организираха първия си спортен лагер
Петя Терзиева
Петя Терзиева – директор „Маркетинг и комуникации“ Нова Броудкастинг Груп
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„За нас в Нова Броудкастинг Груп ПРОМЯНАТА е мисия – не просто да осигурим по-добро
бъдеще за децата на България, а да ангажираме максимално много хора по пътя, с които да
я осъществяваме заедно. Всяка година служители на компанията инвестират уменията и
времето си в нашата обща кауза. Подкрепата - медийна и финансова, която осигуряваме на
Героите на ПРОМЯНАТА, допринася за развитието на вдъхновяващите идеи на социалните
предприемачи в инициативата. Заедно с партньорите ни от Reach for Change България
работим по нея вече 5 години и резултатите са наистина впечатляващи, а мащабът ѝ става
все по-голям.“
Министерство на труда и социалната политика отличи ПРОМЯНАТА
Георги Манов
Георги Манов – режисьор на видеоклипа, Clamer Production Studio
„С голямо вдъхновение и без никакво колебание целият екип на Clamer Production Studio се
включи в изработката на видеоклипа на ПРОМЯНАТА. Каузата за по-добро бъдеще на децата
на България е кауза на всеки на един от нас и инициативата ни вдъхнови изключително да
работим по реализацията на видеото. Искахме да покажем как реално влияе ПРОМЯНАТА
на средата, в която живеем – ние и нашите деца и как всъщност всички, ангажирани с
инициативата, носят ПРОМЯНАТА в себе си. За екипа ни това беше един от най-смислените и
креативни проекти, върху които сме работили.“
ПРОМЯНАТА с приз за подкрепа на социалното предприемачество
Павел Благов
Павел Благов - ментор в ПРОМЯНАТА и служител в отдел „Дистрибуция“, Нова Броудкастинг
Груп
„Вярвам, че всеки пълноценен човек трябва да е съпричастен с проблемите на цялото
общество. Инициативи като ПРОМЯНАТА дават възможност на обществото да компенсира
донякъде несъвършенствата в държавната система в България. В ПРОМЯНАТА човек може
да избере къде, как и колко да вложи от своята енергия. Ако имаш късмет, може да
промениш голямата картинка, но дори и да успееш да промениш живота само на 10-15
човека, в края на деня си струва усилията.“
„Ти си ПРОМЯНАТА“, защото всеки един от нас може да помогне – по всякакъв начин и
защото вдъхновението, което носят Героите на ПРОМЯНАТА, е толкова силно, че няма как да
не се предава от човек на човек.
В реализацията на клипа безвъзмездно участваха:
Eкипите на Clamer Production Studio и студио Cinemotion: Георги Манов, Атанас Бързаков,
Красимир Андонов, Георги Пашков, Благослав Николов, Кирил Ковачев, Марио Попов,
Генади Иванов, Велизар Джабраилов, Любомир Гоцев, Димитър Петров - Цайса, Владимир
Варадинов, Георги Георгиев - Гогунде, Александър Петров, Свилен Николов, Марин
Пановски, Фотографите Дилян Флорентин и Стефан Славов, Кетъринг компанията Rai
Catering
Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го
изтеглите от Google Play и AppStore.
За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.
Благотворителен концерт в подкрепа на борбата с рака на гърдата ще се проведе в
Димитровград
www.actualno.com | 11.05.2018 |
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Благотворителен концерт на Avon със съдействието на Община Димитровград ще подкрепи
кампанията "От любов към живота", която се провежда в подкрепа на жените, борещи се с
рак на гърдата, съобщиха от Община Димитровград.
Концертът ще се проведе на 14 май (понеделник) от 19.00 часа в спортна зала "Младост". В
събитието безвъзмездно ще вземат участие ТС "Тракийци", ТК „На Мегдана“, ТШ“ The
Theachers“, СК по художествена гимнастика „Афродита“, Деца от детска градина 1 –
Димитровград, Гергана Минчева, Рок група Хака, ОЦ за танцово изкуство „Галаксико“, СК
„Hip Hop Street dust dance“, Емилия - Payner.
Всеки, които желае, може да се включи в кампанията и може да закупи покана за концерта
на стойност 10 лв., към която ще получи като подарък розов благотворителен продукт.
Поканите могат да бъдат поръчани на Славея Мурдикуди на телефон 0876 71 87 13 и на Таня
Караславова на телефон 0882 39 50 17. 100% от печалбата от розовите благотворителни
продукти, Avon и през тази година ще дари на своя партньор в България – фондация „Една
от 8“. Събраните средства отиват в подкрепа на жените, борещи се с рака на гърдата, и
техните семейства и се изразяват в осигуряване на безплатна психологическа, юридическа,
информационна и практическа помощ.
За 16 години в рамките на кампанията на Avon "От любов към живота" са дарени близо 1
500 000 лв., осъществени са 30 000 безплатни профилактични прегледи на жени от цялата
страна, закупена е апаратура за превенция на рак на гърдата, сред която мобилен мамограф
и ехографска апаратура за 7 болници в страната. Броят на заболелите у нас е над 46 000, а
всяка година регистърът нараства с близо 3 800 нови случая. Усилията на кампанията са
насочени предимно към профилактика на българката, защото ракът на гърдата е лечим, ако
бъде открит навреме.
Общи новини
Отделение по неонатология купи 10 нови ротамери
в. Труд | Мария КЕХАЙОВА | 04.05.2018 |
10 нови ротамери са закупени за детското отделение на УМБАЛ Бургас изцяло със средства
от дарители. Това са устройства, които се включват към кислородната инсталация на
болницата и контролират притока, който достига до кувьоза. Контролът на кислорода е от
изключително значение за лечението на рисковите новородени, защото ако не се дозира
правилно, може да доведе до увреждания.
Купен е и разпрашител за лекарства. Разпрашителят се поставя в кувьоза и работи на
принципа на инхалатора, с тази разлика, че е специално пригоден за недоносени и
преждевременно родени бебета и може да бъде включен и към кислородния апарат.
Медицинската техника е закупена по проект, разработен от Отделението по неонатология
съвместно с Института за здравно образование. Той бе финансиран на Дарителския кръг,
организиран от "Обществен дарителски фонд Бургас - Пиргос" през декември м.г. Целият
проект е на стойност 8200 лв.
Болницата в Смолян получи дарение от "Жълти стотинки"
www.marica.bg | 04.05.2018
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На официална церемония МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ получи оборудване, предоставено от
Акция „Жълти стотинки“. Дарението е за Неонатологично отделение - лампа за неонатална
фототерапия, 2 покривала за кувьоз, 2 пулсоксиметър за новородени, 2 инфузионни помпи,
1 термолегло за новородени, 3 гнезда за новородено за кувьоз, 1 балон за обдишване на
новородени и недоносени деца, 1 аспирационна помпа. „Това оборудване ще ни помогне
да подобрим грижата за новородените дечица, а също и техния комфорт. Благодаря на
организаторите на кампанията, на семейство Митови от Смолян, които през изминалата
година организираха дейността на кампанията в нашата община. Благодаря на
координаторката Милена Ламбрева, която положи усилия да изпълни всички наши
необходимости. Благодаря на всички дарители, доброволци, включили се в кампанията, и
най-вече на дечицата от II ОУ "Проф. д-р Асен Златаров", които от тази малка възраст се учат
на доброта и да помагат на другите“, каза началникът на Неонатологично отделение д-р
Хризантема Георгиева. Тя допълни, че отделението е основно оборудвано от дарения, което
е показателно, че тези инициативи са много полезни. „Акция "Жълти стотинки" вече 11
години помага на болнични заведения в цялата страна като дарява медицинско оборудване.
Другата цел е да възпитаме у нашите деца чувство на отговорност, съпричастност, доброта и
благородство, като ги учим да събират монети от 1.2 и 5 стотинки и да ги даряват. Това става
обикновено на 1 юни и 6 декември. Искам да подчертая, че през 2017 г. бяха избрани от
инициативния комитет на сдружението четири града - Благоевград, Ловеч, Карлово и
Смолян. Събраха се 53 000 лева“, каза представителят на кампанията за Смолян Цонка
Митова. Причината тя и нейното семейство да вземат присърце кампанията е огромната им
благодарност към целия екип на отделението за професионализма и качеството на работа.
Цонка Митова изказа благодарност и към всички дарители-доброволци, към кмета на
Община Смолян Николай Мелемов, който без колебание се включил в кампанията, към
работещите в НЧ „Балкански просветител“, учениците на II ОУ и много други. Кампанията
продължава и през тази година като се събират средства за Неонатологичното отделение в
клиниката в Стара Загора. На официалното предаване на дарението присъстваха работещите
в отделението, ученици от райковското основно училище, ръководството на болницата,
семейство Митови и дарители.
Изключителен интерес към Postbank Business Run 2018
www.novini.bg | 04.05.2018 |
152 отбора от над 52 компании са регистрирани до момента в петото издание на
междуфирменото благотворително състезание Postbank Business Run, което ще се проведе
на 3 юни (неделя) от 10 часа в Бизнес Парк София. Очаква се това да е най-мащабното
издание на корпоративната щафета, организирана за поредна година от спортен клуб
„Бегач“ и Пощенска банка. Най-големият тиймбилдинг в България включва три състезания в
едно събитие. Postbank Business Run предлага на отбори от по четирима души да изпробват
своята издръжливост и екипен дух в щафетно бягане от общо 16 км. Към бегачите ще се
присъединят и деца на възраст от 4 до 16 г. в надпреварата Kids Run, която се извършва с
подкрепата на Българската федерация по лека атлетика и сертифицирани треньори по
програмата на IAAF – Kid’s Athletics. За втора година ще се проведе и състезанието за
изпълнителни директори и висши мениджъри CEO Dash, което ще се състои непосредствено
преди основното състезание. Всички желаещи фирми могат да запишат своите отбори на
сайта на събитието: www.businessrun.begach.com до 27 май (неделя) или докато се достигне
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максималния брой от 300 отбора. Състезанието е чудесна възможност компаниите да
включат в тиймбилдинг свои служители, заинтересовани от здравословния начин на живот.
Според регламента отборите от 4 човека могат да бъдат смесени – от мъже и жени, подобно
на екипите, в които работят ежедневно. Всеки състезател трябва да измине 4 км преди да
предаде IAAF сертифицирана алуминиева щафетна палка на свой колега. Времето на
бегачите се засича с електронен чип, закрепен за състезателния номер. След като и
последният състезател избяга своя 4-и км се отчита общото време на отбора. 30% от таксите
за участие на отборите на компаниите отново ще бъдат дарени по проекти на фондация
„Сийдър“ за организиране на трудотерапия за деца и младежи с увреждания и по проект на
фондация „Воден път“ за осигуряване на водна рехабилитация на деца с увреждания. През
2017 г. в корпоративната щафета на „Бегач“ и Пощенска банка се включиха 250 отбора от
120 компании или общо 1 000 състезатели, като бяха събрани 13 000 лева в подкрепа на
двете благотворителни каузи. Победител в състезанието стана отборът на Софийски
университет „Св. Климент Охридски” с рекордното време от 56 минути и 47 секунди.
Специалната награда на Пощенска банка „Най-бърз дамски отбор“ за втора поредна година
бе за 4 дами от екипа на компанията SAP. Postbank Business Run бе и сред номинираните
проекти в годишните награди на Българския дарителски форум през 2017 г.
Световен ден на пулмоналната хипертония
www.bnr.bg | 04.05.2018
Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония ще отбележи Световния ден
на заболяването със събитие под надслов „Дари дъх“. В България все още няма добре
изграден и структуриран регистър на пациентите с това заболяване. Председателят на
Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония Наталия Маева обясни пред
"Хоризонт", че става дума за рядко заболяване, засягащо 15 души на 1 милион население.
Диагностицирането е дълъг процес, защото симптомите на болестта наподобяват познати
белодробни заболявания и често лекарите не са сигурни. "Първите симптоми са много
елементарни. Представете си, че сте свикнали всеки ден да се изкачвате два или три етажа.
Ако забележите, че на първия етаж вече се изморявате и не ви достига въздух, на всяка цена
се обърнете към пулмолог или кардиолог", посъветва Наталия Маева и допълни: "Тази
болест те връхлита изведнъж - няма как да говорим за превенция. Обикновено засегнатите
пациенти са хора в активна възраст, 80% от тях са жени и обикновено получават такива
проблеми по време на бременността. Просто все още няма някакъв тест, който да покаже,
че самата родилка е предразположена да заболее от пулмонална хипертония." Наталия
Маева съобщи още, че у нас липсва интравенозна терапия за пациенти в трети и четвърти
функционален клас на заболяването: "Тази терапия е много скъпа за българските стандарти,
но човешкият живот е безценен." Като част от тазгодишната осведомителна кампания за
заболяването утре фасадата на НДК ще бъде осветена в синьо.
Ето ги дечицата, които дариха модерен нож на "Пирогов"
www.uspelite.bg | 05.05.2018
Ученици от Троян изработиха над 10 000 мартеници, а със събраните от продажбата им пари
купиха специална апаратура за малките пациенти в „Пирогов“. С помощ от фондация и
дарители те успели да съберат над 30 000 лева, с които взели съвременен нож за тъкани, с
който възстановителният процес е много по-бърз. https://t.co/uxcOPQURno — Vassil Koynarev
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(@koynarev) 5 май 2018 г. „Той дава сигурност на операторите, повишава нашите
възможности и същевременно дава сигурност на самите деца“ обясни началникът на
детската хирургия доктор Христо Шивачев. „Явно самите кампании, срещите с болни деца ги
направиха наистина по-отговорни във времето и с желание правиха мартеници“, каза Йовка
Добрева. На 1 май деца от Троян връчиха специалната апаратура за малките пациенти на
Пирогов. 5-те семейства от гр. Троян за поредна година изработват мартеници, които след
това малките ученици с големи сърца от "Заедно в доброто" продават. Със събраните
средства те правят дарение за други деца. И през тази година фокусът им е върху
Специализирания детски комплекс в "Пирогов", където се намират уникални за страната
детски клиники и отделения. Съвременният нож за рязане на тъкани е с генератор, който
комбинира 2 технологии - ток и VI ултразвук. Специалният нож гарантира минимална травма
и максимална сигурност по време на работата. Ножът скъсява оперативното време (времето
на провеждане на операция) и намалява сигурността при работата, респективно
възстановителният процес е много по-бърз. Тази година екипът добротворци се увеличи,
като към "Заедно B доброто" се присъедини VI екипът на Клийнтех България.
Модерна детска площадка получи като дарение детска градина "Вяра,Надежда,Любов"
www.haskovo.net | 05.05.2018 |
Модерна детска площадка, предназначена за децата от ДГ „Вяра, Надежда, Любов”, бе
открита днес в двора на детското заведение. Тя е дарение от семейство Дурмушеви за
малките питомци, а на откриването специални гости бяха кметът на община Кърджали инж.
Хасан Азис и неговият заместник Веселина Тихомирова. Площадката има специално
покритие, а не традиционна настилка от пясък и чакъл, пързалка, люлки и катерушки.
Директорката на детското заведение изрази огромната си благодарност за предоставеното
дарение и възможността децата да играят и се забавляват на площадка от най-съвременен и
безопасен тип. От своя страна кметът на общината също изрази благодарност към
дарителите и приветства децата. „За мен е истинско удоволствие да открием тази нова
детска площадка в двора на една от най-хубавите детски градини „Вяра, Надежда, Любов”,
нещо, което вие всеки ден ще можете да ползвате, да играете и да се забавлявате”.
Градоначалникът допълни още:„За мен е много важно да подчертая, че новата площадка е
дарение, нещо което не се е случвало през последните десетина години. Добрият пример,
който дава семейство Дурмушеви, се надавям да бъде заразителен. Но най-важно е
посланието на дарителите, че грижата за нашите деца е общо дело- на държавата, на
общината, на ръководството на детската градина и на родителите. Много ми се иска
примерът на това семейство да бъде последван и от други. Това е жест, който не че не може
общината да го прави, но всеки от нас трябва да осъзнае своята лична отговорност.
Блягодаря на семейство Дурмушеви за активната гражданска позиция и отговорността към
подрастващото поколение.” Откриването на площадката бе съпътствано с кратка
музикално –танцова програма, след което кметът инж. Хасан Азис и неговият заместник
заедно с децата прерязаха лентата на новата придобивка. За малчуганите общинското
ръководство бе подготвило подаръци-играчки и забавни игри.
Предстои "Звезден бал“ за 41 абитуриенти в неравностойно социално положение от Плевен
и областта
www.pleven.utre.bg | 06.05.2018 |
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За четвърта поредна година ще се проведе "Звезден бал" за абитуриенти в неравностойно
социално положение от Плевен и областта. На 7 май 41 зрелостници от училищата в Плевен,
Никопол, Пордим, Кнежа, Белене и село Тотлебен ще изживеят своя празничен "Звезден
бал", организиран от Националното сдружение на сираците в България под патронажа на
народния представител от Плевен г-н Владислав Николов. Провеждането на "Звезден бал"
се организира с основната подкрепа на "Сани Конс - Тодорови" град Перник, производител
на царевични пръчици с търговска марка "Зайо Байо", "Естер СПС", "Нивеа", "Мат Стар" и
много частни дарители, които осигуриха средства за кувертите на звездната вечер.
Абитуриентите ще имат възможност да ползват Спа пакет, следобедна закуска, празнична
вечеря, нощувка и закуска в рамките на куверта, като отделно всеки от зрелостниците ще
получи и подарък по време на празничната вечер в парк "Кайлъка". С участието на
изпълнители от риалити формати, Диджей Пафи и др. По време на празника ще се проведе
и конкурс за Мис и Мистър "Звезден бал", като победителите ще получат допълнителни
награди.
Стартира кампанията “Колело за смет, за дете велосипед”
www.velikotarnovo.topnovini.bg | 06.05.2018
След три успешни сезона и над 500 дарени велосипеда, от тази година кампанията ще бъде
целогодишна В средата на април стартира четвъртото издание на кампанията “Колело за
смет, за дете велосипед”, която има за цел да осигури велосипеди на деца в неравностойно
положение. Така всеки, който желае да се включи, може да дари нов или употребяван, но
здрав велосипед до 25 май, а в края на месец юни първите малчугани ще получат своя
подарък. Поради големия интерес, от тази година кампанията вече ще бъде целогодишна.
Велосипедите ще се ремонтират регулярно и в края на всеки месец ще бъдат изпращани по
куриер до новите си притежатели. Къде може да дарите? Дарителите могат да оставят
велосипедите на специално определени локации или да ги изпращат до офис на куриер в гр.
Дряново. Информация за локациите е достъпна на www.1bike.bg/kolelozadete. Какво се
случва с всеки велосипед? Всички велосипеди се транспортират до Дряново, където с
помощта на веломайстор и доброволци от организацията “Мога Дряново” ще бъдат
ремонтирани. Всеки, който желае да се включи в процеса, е добре дошъл на специалните
доброволчески уикенди на 12, 13, 26 и 27 май и на 9 и 10 юни в града. За три години
“Колело за смет, за дете велосипед” зарадва над 500 деца от социално слаби и приемни
семейства, социални домове, училищни пансиони. Кампанията е организирана от 1bike с
подкрепата на Националната асоциация за приемна грижа, DragBicycles, DHL Express
България, Колодрум Пловдив, ДимиБайк Русе, Сдружение “МОГА Дряново “ и
Webground.bg. Повече информация за кампанията може да намерите на www.1bike.bg или
във Facebook www.facebook.com/1bikebg/
Младежи с интелектуални затруднения в Добричотгледаха първите цветя в "Чудната
градина"
Младежи с интелектуални затруднения в Добрич отгледаха първите цветя в "Чудната
градина" Добрич, 6 май /Юлияна Христова, БТА/ Младежи с интелектуални затруднения
отгледаха за Гергьовден първите цветя в "Чудната градина". Новото социално предприятие,
създадено по проект на фондация "Свети Николай Чудотворец" в Добрич, се представя на
празничния фермерски пазар. Разсадът за 9 вида летни цветя е отгледан на покривите и
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терасите на центровете за хора с увреждания, но очакваме общината да ни предостави
терен от 3.5 декара, където през септември ще изградим целогодишна оранжерия, разказа
на БТА председателят на фондацията Мария Методиева. По думите й в "Чудната градина"
ще се отглеждат и зеленчуци и подправки. Социалният проект ще насърчи 14 момичета,
които живеят в защитени жилища, и 15 младежи от Дневния център за хора с увреждания да
се трудят и да открият нов смисъл във всекидневието. Фондацията "Свети Николай
Чудотворец" е на родители, които имат деца с увреждания. Мария Методиева казва, че
майките и бащите са най-мотивирани да осигурят заетост на младежите с интелектуални
затруднения, които са сегрегирани на пазара на труда. Средствата за проекта са набрани на
благотворителни балове, от театралния спектакъл "Джанки в Манхатън" по творба на
добричкия лекар Хасан Ефраимов, подкрепа е дала и Българската асоциация на лица с
интелектуални затруднения. /ПП/
Стартира национална дарителска кампания за паметник на героите от Дойранската епопея
www.trud.bg | 06.05.2018 |
От Плевен започна национална дарителска кампания за изграждане на паметник на героите
от Дойранската епопея. Гражданско сдружение организира различни прояви в чест на 100
години от славната победа на българската армия при Дойран, предаде БНР. „Битката за
Дойран е битка за България. Затова очакваме дарения от цялата страна“, казаха от
Сдружение „Героите на Дойран“. До дни ще излезе и вторият брой на вестник „Дойран“.
Неговата първа страница е точно копие на единствения брой, излязъл през 1927 г., и чрез
него ще се събират част от даренията, обясни Ивайло Петров. „Ние не сме първите, които
започват тази идея, но се надяваме да бъдем последни, които ще успеят да изградят този
монумент, който 100 години се опитва да бъде изграден“ каза той. „Нашата единствена цел
и задача е да имаме паметник в Плевен, който да остане за поколенията – да гледат и да се
възхищават на подвизите на тези генерали, офицери и войници. Държим да направим това,
да има пълен набор от вестници, книги, снимки, за да добие това наистина общонароден
характер. Това не е победа на Плевен, това е победа на цяла България. Тя е първата чисто
българска победа. В нея не е участвал нито един чужд войник, офицер или пълководец от
какъвто и да е ранг от чужда държава“, допълни Ивайло Петров.
Камбаната в Камено бие 120 години от метелно жаре. 60 000 лв. трябват за нова
www.burgasinfo.com | 06.05.2018 |
Нова камбанария в храм „Св. Великомъченик Георги Победоносец“ , чийто звън ще обедини
миряните в Камено и ще превърне не само в църковен символ, но и в емблема на градаТази идея събра стотици жители на общината пред кутиите за набиране на дарения за
изграждането й. Иницитивата бе подета от кмета на града Жельо Вардунски и църковното
настоятелство. Местната власт призова за помощ и бизнеса. В момента камбанарията в
Божията обител представлява метално жаре. И бие от построяването на храма преди 120
години, втрани от святото място. Местните хора отдавна местаят камбаната да получи
достойно място в храма, а не да виси от на старо желязо. „Не й е мястото на камбаната там.
Решили сме с дарения от гражданите, от фирми, от църквата, която също ще отдели
средства и общината ще помогне, но църквата, която е олицитворение на вярата“, трябва да
има завършен вид“, каза кметът на Камено Жельо Вардунски. За изграждането на нова
камбанария са необходими 60 000 лева. Проектът вече е готов, кметът на Камено обяви, че
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той ще бъде подложен и на обществено обсъждане. Идеята е новата кампанария да се
издигне над храма за следващия Гергьовден.
Младежи с интелектуални затруднения полагат труд в предприятието „Чудната градина“,
което се включи на Фермерския пазар
www.dobrichonline.com | 06.05.2018 |
Към Фермерския пазар в Добрич се включи фондация „Св.Николай Чудотворец", създатели
на първото в града социално предприятие „Чудната градина“. В него работят младежи с
интелектуални затруднения. „Чудната градина“ предлага голямо разнообразие от разсад за
летни цветя. Мария Методиева, председател на фондацията, разказа за Добрич Онлайн, че
идеята се е родила миналата година. Мария сподели, че са имали желание да направят
нещо реално по отношение на трудовата заетост за хора с интелектуални затруднения. „Ние
сме родителска организация и сме мотивирани, защото знаем какво умеят младежите“, каза
председателят на фондацията. По нейни думи те са отхвърлени от обществото по
отношение на трудовата заетост. Отначало социалното предприятие започва да събира
средства чрез организиране на два благотворителни бала и един спектакъл. „Чудната
градина“ има два спечелени проекта. Единият е за най-добър бизнес план на „УниКредит“,
а другият е от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. „Вече събрахме
достатъчно средства, за да започнем реална дейност“, каза Мария Методиева. Тя допълни,
че предприятието очаква Община град Добрич да пусне докладна на Общински съвет. „Ако
тя бъде приета, „Чудната градина“ ще има терен, на който да се изгради оранжерия“,
сподели председателят на фондацията. По нейни думи там ще може да се работи
целогодишно с поне тридесет младежи с интелектуални затруднения. Мария Методиева
допълни, че се надява да стигнат до момента, в който фондацията да заработи като истинско
търговско дружество с реално заплащане и трудови договори. Тя разказа, че в момента
цветята се отглеждат на покрива на Социални услуги, където поливат с бутилки и нямат
подходящи условия.
Над 420 души в подкрепа на благотворителния ден на Стилиян Петров (СНИМКИ)
www.kanal3.bg | 06.05.2018
За трета поредна година Стилиян Петров и едноименната му фондация организират
благотворителен голф ден на едно от топ игрищата в света край Бирмингам - “Брабазон”. В
състезанието тази година участват 18 отбора с по 4 души. Всеки отбор се води от звезда, а
останалите трима състезатели са любители на спорта и бизнесмени, които срещу
определена такса биват включени да играят наравно със звездите. Освен Стилиян, който
води първия отбор, част от останалите звезди са бившият му треньор му в Астън Вила и
Селтик Мартин О’Нийл, доскорошният норвежки футболен национал Джон Карю,
английската голф звезда при дамите Фелисити Джонсън, шампионът с Лестър Марк
Олбрайтън, колегата му от Висшата лига Джеймс Колинс и много други. Благотворителният
ден завършва с благотворителна вечеря, за която куверти са закупили общо 350 души. Така
общата бройка на дарителите за благородната кауза на Стилиян Петров и фондацията му
тази година надхвърля 420 души. Всяка година благотворителната инициатива е посветена
на специална кауза, като през 2018-а тя е набиране на средства за детската болница за
лечение на левкемия в Бирмингам. С част от набраните средства Стилиян и съпругата му
Паулина подпомагат и изследователската дейност за откриване на лечение на рака на
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професор Дейвид Линч, който излекува българския футболист. Както всяка година, и през
тази сериозна част от финансирането ще бъдат дарени от семейство Петрови и за
подпомагане на български деца, борещи се с левкемията.
"Българе" подпомагат най-новия варненски храм
www.kmeta.bg | 06.05.2018
Спектакълът „Осмото чудо“ със специалното участие на холивудската знаменитост Бен Крос
ще представи за пореден път във Варна на 17 май ансамбъл „Българе“. За разлика от
премиерата преди година и половина този път концертът ще е благотворителен – в
подкрепа на новостроящия се православен храм „Св. Прокопий Варненски“.
Представлението се осъществява с благословението на Варненския и Великопреславски
митрополит Йоан и под патронажа на кмета Иван Портних, със съдействието на Община
Варна.
Целта е да се съберат средства за довършване на храма, чието строителство е на финалната
права. Той се изгражда от 10 години в широкия център на Варна - на кръстовището на бул.
„Сливница“ и ул. „Отец Паисий“. Към него ще има параклис, кръщелна, многофункционална
зала, детска занималня, стаи за обучение по иконопис, стая за социални дейности, фоайе за
отдих и игра на децата, библиотека, магазин-галерия, социална кухня и лекарски кабинет.
Билетите за представлението са на цени от 10, 12, 15 , 20 и 25 лв. и вече са в продажба на
касата на Двореца на културата и спорта и в мрежите на Eventim.bg и Ticketportal.bg.
„Осмото чудо“ е по сценарий, хореография и режисура на продуцента и хореограф на
ансамбъла Христо Димитров.
Болницата във Враца получи нова апаратура за ранна диагностика на онкологични
заболявания
www.bnr.bg | 07.05.2018 |
Многопрофилната болница във Враца получи дарение - нова апаратура за ранна
диагностика на онкологични заболявания. Тя ще бъде използвана в отделението по
гастроентерология. Новата видеоендоскопска система в отделението по гастроентерология
във врачанската болница е на стойност 68 хил. лв. Средствата са дарени от 20 фирми от
региона. Събирането им е координирано от народния представител Петя Аврамова и
областния управител на Враца Малина Николова. След повреда на стария апарат,
отделението прекрати прегледите и се натрупа листа с чакащи пациенти, посочи
завеждащият на гастроентерологията към врачанската болница д-р Ангел Бонев. За
дарената нова система той каза: „Касае се за апарат, който е HD клас, модел от 2017 г. и е
насочен основно към ранна диагностика на онкологични заболявания – карцинома на
дебелото черво е едно от най-честите онкологични заболявания. Профилактиката е
свързана с изследването посредством такава апаратура“.
Младежи от СУ „В. Благоева“ събраха 355 лв. за табели към приюта за бездомни кучета
www.dnesbg.com | 07.05.2018
Седем табели, указващи пътя до общинския приют за безстопанствени кучета, е резултатът
от благотворителната кампания на ученици от СУ „Вела Благоева“ във В. Търново. Даниела
Борисова, Преслава Димитрова и Тодор Найденов от IX клас, Десислава Тодорова и
Габриела Евтимова от Х клас, и Лъчезар Лазаров от ХI клас създадоха през в края на м.г.
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филма „Последните джедайки“, представящ живота в приюта. Младежите изработиха също
коледни картички с цел осигуряването на средства за поставяне на пътни указателни табели
до мястото, което се намира в гориста местност в района между селата Шемшево и Буковец.
Идеята им бе информацията за това място, което те посещават като доброволци от близо
година, да достигне до повече хора и шансовете на кучетата да намерят нови стопани да се
увеличат, сподели директорът на училището Ангел Янчев. Ръководството също подкрепило
каузата като се погрижило за отпечатването на картичките. Много от тях са закупени от
учениците в СУ „Вела Благоева“. От организацията за защита на бездомните животни
„Приятели на животните ВТ“ са предоставили възможност част от картичките да се продават
на Коледния базар в центъра на града. Те са подпомогнали кампанията и с материали за
изработването на табелите.
355 лв. са събрани по време на кампанията. Днес шест от седемте табели вече помагат на
търсещите приюта да се ориентират по-бързо и лесно, за да го намерят. Предстои
поставянето и на седмата, която ще указва посоката, когато пътят бъде отворен за
движение.
Весела БАЙЧЕВА
Фотоизложба в подкрепа на раждаемостта гостува в Стара Загора
www.dariknews.bg | 07.05.2018 |
Фотоизложба „За да го кръстиш, трябва да се роди“ ще бъде открита на 12 май от 11:00 часа
в парк „Пети октомври“ (Централна алея) в Стара Загора. Експозицията е част от второто
издание на кампанията на Движение за Национална кауза (ДНК) в подкрепа на
раждаемостта „Направи го за България“, която се провежда под патронажа на Патриарх
Неофит и Българската православна църква. В рамките на две седмици старозагорци могат да
видят подбрани кадри от Националното кръщене, което ДНК организира през есента на
2017 година в катедрален храм „Свето Въведение Богородично“ в града. Събитието,
подкрепено от Община Стара Загора, е включено в поредицата фотоизложби на открито, с
които ДНК гостува в цялата страна през м. май Кампанията „Направи го за България" е
подкрепена от Българската православна църква и се провежда под патронажа на Негово
Светейшество патриарх Неофит. Основни медийни партньори са bTV Медиа Груп, списание
„9 Месеца" и в-к „24 Часа". Част от средствата, генерирани в кампанията, ДНК дарява на
фондация „Искам бебе" в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми, а посланици на
каузата са значими обществени личности като Владо Николов, Хилда Казасян и Мария
Гроздева. През есента на 2017 година над 10 000 души участваха в мащабното Национално
кръщене, когато в 1 ден, в 9 града бяха кръстени 1000 от регистрираните в първото издание
на кампанията бебета. Борбата на ДНК с демографската криза в България продължава и
през 2018 г. Желаещите да подкрепят каузата и да участват във второто издание на
„Направи го за България“, могат да регистрират бременност на napravigo.bg. – официалният
сайт на инициативата.
Доброволци от туристическото дружество „Узана“ се погрижиха за екопътеките край
Габрово
www.novini.dir.bg | БНР | 07.05.2018
Туристи от местното дружество „Узана“ за пореден път чистят екопътеки в района на
Габрово... Туристи от местното дружество „Узана“ за пореден път чистят екопътеки в района
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на Габрово. Освежаването на маркировката и подновяване на табелите също е част от
работата им.Пешеходните маршрути край Габрово привличат мнозина още щом гората
започне да се раззеленява. Екопътеки свързват Габрово с предпочитаните за посещение от
туристите Боженци и Трявна. Друга пътека преминава покрай укрепеното селище в
местността Градище и води пешеходците към място с изглед към голяма част от Балкана и
поречието на Янтра. Насладата обаче често помрачават отсечени гори в Стара планина,
казват туристите от местното дружество:“Турист беше сложил голяма табела надписана:
“Тук беше тъмната гора“. А на мястото на тъмната гора няма нищо. Как е станало това нещо?
Бяха вековни дървета там, по пътя преди хижата“.Разораните горски пътища от камионите
на дървосекачите и превръщането на пътеките в офроуд-маршрути са последствията, с
които милеещите за природата не могат да се примирят:“Унищожават всичко. Стават
дълбоки ровове в планината, където не е имало такова нещо“ .Десетки били сигналите,
подадени от туристите от местното дружество “Узана“ до институциите, отговорни за
опазването на природата и горите.
Закон за вероизповеданията "Каракачанов": молитви само в храма, на български и само с
диплома
www.clubz.bg | 07.05.2018 |
Вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов публикува нов вариант на
промени в Закона за вероизповеданията само три дни, след като парламентарните лидери
на ГЕРБ, БСП и ДПС внесоха заедно своя версия за ремонт на закона. В безпрецедентното
обединение на управляващи и опозиция в 44-ия парламент обаче "Обединените патриоти"
не участват.
С внесения вече законопроект се предлага нов начин за финансиране от държавата на
вероизповеданията - на подобен принцип, както се отпуска държавна субсисия на партиите.
Според разписания механизъм обаче право на издръжка ще имат само институциите на
православието и исляма. Забраняват се даренията за възнаграждения от чужди държави и
лица, а всички други дарения ще са с разрешителен режим от Министерския съвет, ако
поправките бъдат приети. Забранява се и свещенослужители да са чужди граждани.
ГЕРБ, БСП и ДПС с общ проект: Пари за вероизповеданията по модела на партиите - според
броя вярващи
Оказа се обаче, че ВМРО са подготвили свой вариант на промени, а самият Каракачанов
обяви днес във фейсбук:
"В качеството ми на заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и
председател на ВМРО – Българско национално движение ще предизвикам обществено
обсъждане по готовия Законопроект за вероизповеданията, който обещах да бъде внесен в
парламента до края на този политически сезон. Това включва и разговори с Българската
православна църква и всички основно застъпени в България вероизповедания.
Както е посочено и в мотивите, правилата, съдържащи се в него, са формулирани при
стриктно спазване на принципа на равнопоставеност на различните вероизповедания.
Предложенията, които аз и екипът ми правим с този проект, са предизвикани от негативни
по характера си явления - религиозен радикализъм и осъществяване на терористични
актове, наличие на индикации за политизация на вероизповеданията и на започнал процес
на дезинтеграция на религиозен принцип на отделни религиозни общности в страната.
Наблюдаваните опасни явления, които изброих, както и разпространението на религиозни
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доктрини за промяна на държавното устройство, светския характер и закони на страната ни
са реална опасност за националната сигурност. Ето защо настъпи моментът за конкретни
действия, а именно обществено обсъждане и внасяне в Народното събрание за гласуване на
нов Закон за вероизповеданията (...)
От изявлението не става ясно защо "Обединените патриоти" са извън невиждания иначе
парламентарен консенсус между ГЕРБ, БСП и ДПС. От текста за законопроекта,
разпространен от Каракачанов, може да се предположи, че е бил подготвен преди време защото като адресат стои бившият вече председател на 44-ия парламент Димитър Главчев,
който подаде оставка, а не настоящата председателка Цвета Караянчева.
Частта за държавната субсисия, възнагражденията на свещенослужителите, отчетността и
т.н. между двата проекта доста си прилича, на моменти е дословно 1 към 1, става ясно от
сравнението на текстовете. ВМРО също предлага държавна субсидия за вероизповеданията,
отново само за тези, към които принадлежност са обявили над 1% от гражданите на
страната. По данните от последното преброяване от НСИ - това са православието и ислямът.
Повтаря се и друго предложение - забраната за дарения от чужбина за възнаграждения на
свещенослужители, както и задължението всяко друго дарение да се декларира. За разлика
от "консенсусния" законопроект, в този на Каракачанов няма "таван" за субсидиите, но пък
има задължение с парите да се финансират и духовните училища, разкрити по искане на
вероизповеданията. Размерът на възнагражденията на свещенослужители също се повтаря.
Проектът на ВМРО обаче предвижда нов регламент и за регистрация на вероизповедание, и
за заличаването на регистрирано такова. За нарушения на финансовите разпоредби например прием на дарение в противоречие с разписаните забрани, са предвидени солени
глоби и за физически, и за юридически лица.
По искане на Цацаров съдът закри фондация, помагала на ДОСТ
Текстовете на "патриотите" са по-радикални в редица направления. Например - освен че
свещенослужители могат да са само български граждани, те ще трябва да са завършили и
религиозното си образование в български училища, в това число и висши. Има все пак и
опция, която позволява верификация на чужда диплома от държавата. Предлага се и
забрана за извършване на богослужения извън обявените от самите вероизповедания
храмове, обредни и молитвени домове.
Записано е още, че проповедите трябва да се водят задължително и на официалния
български език - спорна промяна, която се бе появила и в 43-ия парламент в законопроект и
на "Атака" и на "Патриотичния фронт", които обаче така и не стигнаха до пленарната зала.
ВМРО дава и определение на понятията "религиозен радикализъм" и "политизация на
вероизповедание". За прояви на първото могат да се смятат "опасни за националната
сигурност действия, проповеди, текстове, изявления или обръщения на вероизповедание,
които: отричат светския характер на държавата, оспорват или заменят върховенството на
закона с друго право или се позовават на такова; противоречат на Всеобщата декларация за
правата на човека и свързаните с нея международноправни актове на ООН и на Хартата на
основните права на ЕС; противопоставят хората на религиозна или верска основа;
проповядват, пропагандират или оправдават религиозен тероризъм, или религиозна война"
и др.
„Политизация на вероизповедание“ е опасно за националната сигурност нарушаване на
принципа на отделно съществуване на политическата власт от религията и използване на
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вероизповедание, на неговите органи и храмове, традиции и обредност за политически
цели от религиозна институция или политическа организация“, пише още в законопроекта.
ВМРО иска и ремонт на Закона за политическите партии с цел на тях да им е забранено
например да "защитават и пропагандират групови и малцинствени права по начин, който ги
изолира и противопоставя на нацията". Партиите да нямат право и да "се намесват в делата
на вероизповеданията и да използват техните събития, ритуали и символи за своята дейност
и цели". За тези и други подобни "нарушения", които, както се вижда, са доста разтегливо
написани, пък се предвижда закриване на партии - прокуратурата ще е длъжна да поиска
това от Софийския градски съд, ако преди това е получила сигнал за нарушение от държавен
орган. Това в случай, че законопроектът на ВМРО бъде внесен в Народното събрание, както
заявява Каракачанов. И, разбира се, ако бъде приет, въпреки че останалите парламентарни
сили имат свой консенсусен вариант за промените.
Довършват еко-къща за водоплаващи птици от природни материали в добричкия зоопарк
www.dobrudjabg.com | 08.05.2018 |
Днес от 17.00ч. ще се проведе довършителна строителна дейност на еко-къща за
водоплаващи птици от природни материали в „Центъра за защита на природата и
животните”. Къщата за водоплаващи птици стартира като проект още миналата година от
Сдружение „Еко Добруджа” или накратко ДоброЖънци. За няколко месеца с общи усилия и
привличане на доброволци, къщата се превърна в топъл и уютен дом за водоплаващите
птици през зимата. Тъй като техниката за строене по този начин е много интересна, всеки
любопитен може да заповяда. Къщата е част от цялостен проект по създаването на Еко
селище на територията на Добрич. На събитието ще присъстват и специални гостиДоброволци от цели 7 страни( Швейцария,САЩ, Канада, Египет, Малави, Албания и
Бразилия) от училището TTF, Хавай. Те ще могат да споделят опита си и да ни разкажат
малко за тяхната кауза.
България е включена за първи път в Global Philanthropy Environment Index
www.ngobg.info | 08.05.2018 |
На 30 април бяха оповестени резултатите от мащабно проучване на средата за
благотворителност - Глобалния индекс за средата за благотворителност /Global Philanthropy
Environment Index/, познат още като Индекс за свободата на благотворителността /Index of
Philanthropic Freedom/. Докладът е резултат от усилията на повече от 100 експерта от
различни държави и е инициатива на Indiana University Lilly Family School of Philanthropy, а
партньор за България е Български център за нестопанско право. Индексът изследва
условията за филантропия в 79 страни от 11 региона в света. Той се формира от 5 ключови
индикатора, които имат пряко отражение върху свободата на действие на
неправителствените организации в рамките на изследваните държави. Ключовите
индикатори са: правната рамка за дейността на НПО, регулацията на даряването на местно
ниво и даренията извън рамките на собствената държава, политическа среда и социалнокултурен контекст /последните два индикатора са включени за първи път в изследването/.
Според представените резултати, в 60 % от изследваните икономики има благоприятна
среда за благотворителните организации, а в 40 % средата е рестриктивна. Най-голямо
предизвикателство за неправителствения сектор е политическата среда, която може
значително да подкопае работата на благотворителните организации. Значим фактор е и
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икономическият контекст. Стабилната икономическа среда с високи икономически
показатели, какъвто е БВП на глава от населението, е най-благоприятна и дава значителна
свобода на организациите. Целта на Индекса е да се насърчи взаимодействието между
правителствата, бизнеса и неправителствените организации като ги подкрепи във взимането
на решения, които да създават устойчива и благоприятна среда за благотворителността.
Целия доклад можете да прочетете тук, а с резултатите за България и изводите за средата за
благотворителност у нас можете да се запознаете тук.
Медицинският филиал стартира акция “Дари книга – подари знание”
www.dnesbg.com | 08.05.2018 |
Медицинският филиал във В. Търново стартира акция “Дари книга – подари знание”. Идеята
е на студентите и преподавателите на висшето училище, които приканват гражданите да
дарят нови или стари книги, подходящи за деца до 18-годишна възраст. Срокът за предаване
е до 11 май, а инициативата Филиалът посвещава на 12 май – Международния ден на
сестринството. След това книгите ще бъдат дарени на Кризисния център за деца, жертви на
трафик в Балван.
Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан на 11 май във Филиала, където
от 10 ч. в лекционната зала ще има лекция на тема: “Народната медицина и лечителското
изкуство през вековете до ноши дни”. Лектори са д-р инж. Васил Канисков, членкореспондент на МАИ към ООН, и гл. ас. д-р Кръстю Кръстев от НВУ “Васил Левски”.
12 май се отбелязва като ден на сестринството, тъй като на тази дата е родена Флорънс
Найтингейл, основателка на модерното сестринство, която прави революция в
обслужването на ранените и болните войници по време на Кримската война. Благодарение
на нейната организация смъртността от холера и дизентерия на войниците в лазаретите
спада от 42 на 2,2 %. Това постижение я превръща в национална героиня на Англия.
Медицинският филиал във В Търново, който е към Варненския медицински университет,
стартира през 2015 г. В него се обучават студенти бакалаври по специалностите
“Медицинска сестра” и “Акушерка”. Всяка година висшето училище приема по 20 студенти
от двете специалности. Гордост за Филиала са двамата мъже студенти, които се обучават по
специалността “Медицинска сестра”.
Вася ТЕРЗИЕВА
VIBES стартира втората си инициатива „Подари книга на читалище в нужда“
www.azcheta.com | Публикувано от : Аз чета | 08.05.2018 |
На 23 май от 19:00 ч. сайтът за култура и лайфстайл VIBES прави реверанс към Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост, като кани читатели и партньори
на портала в столичния бар „Макондо“. Входът е книга (или повече от една) за дарение, а
гостите ще бъдат посрещнати с чаша вино, любезно предоставено от винарска изба „Castra
Rubra“.
„Подари книга на читалище в нужда“ е благотворителна инициатива, която VIBES
осъществява за втори път и на която „Аз чета“ е медиен партньор. Целта на начинанието е
да бъдат събрани книги, които ще бъдат дарени на читалища, намиращи се в две български
села: Дълбоки (Старозагорско) и Ветрен дол (Пазарджишко).
Основателите на сайта Станислава и Константин Симидчийски насочват усилията си именно
към селата, защото това са населените места, получаващи най-малко подкрепа, особено
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когато става въпрос за култура. Книгите там са стари, често в лошо състояние и понякога
липсва дори задължителната училищна литература. В тези селища живеят деца, които имат
списък със задължителни книги за училище и проявяват интерес към четенето, но нямат
възможност да си купуват често нови книги, дори каквито и да било книги.
Желаещите да се включват в благотворителната инициатива, които не са в София или нямат
възможност да присъстват на събитието, могат да изпратят дарение директно на
читалищата. Адресите са посочени малко по-долу, а молбата на организаторите е да
подберете запазени книги и да подготвите пратката за ваша сметка.
НЧ „Развитие 1878“
с. Дълбоки, област Стара Загора,
ул. „Септемврийци“ 17
Христина Янкова
и
Читалище „Култура“
с. Ветрен дол, област Пазарджик
Улица „Първа“
В рамките на първата си инициатива „Подари книга на читалище в нужда“ през 2016 г. VIBES
успява да събере повече от 1200 заглавия, които дарява на читалищата в село Столетово
(Карловско) и село Селановци (Врачанско).
Официални партньори на събитието са бар „Макондо“, винарска изба „Castra Rubra“ и
рекламна агенция „GM Design“.
Президентът отново ще е домакин на благотворителен абитуриентски бал
www.actualno.com | 09.05.2018 |
На 30 май 2018 г. президентът Румен Радев ще бъде домакин на традиционния
абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, който е част от
благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”.
В рамките на инициативата младежите, израснали без родителски грижи, получават
информация и напътствия за своята професионална реализация или обучение. През
учебната 2017/2018 г. в инициативата са включени 124 младежи. За 54 от тях специалистите
от Бюрата по труда търсят подходяща форма на заетост, а 26 са избрали да продължават
своето образование във висше училище. 44 от младежите ще бъдат настанени в друг вид
социална услуга заради висока степен на увреждане и трайно намалена работоспособност.
По време на срещите си с психолозите младите хора споделят, че мечтаят за работа, дом и
семейство. Следвайки тези очаквания, Администрацията на президента поставя сериозен
акцент върху възможностите за професионалното обучение на младежите. Тази година,
благодарение на постигнати партньорства с представители на професионални организации,
предстои включването на младежи от инициативата в обучителни курсове по фризьорство,
шивачество и автомонтьорство.
„Да помогнем на млади хора, които мечтаят за дом и семейство, е добрина, с която можем
да заздравим първичната рана от изоставянето им“, убеден е президентът Румен Радев.
Държавният глава отправя благодарност към дарителите, които ще подкрепят финансово
организацията на балната вечер на абитуриентите в неравностойно положение. Останалата
част от средствата ще бъде разпределена като еднократна стипендия за младежите, които
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ще продължат образованието си във висше училище. Организациите, фирмите и
гражданите, които имат желание да подпомогнат благотворителната инициатива „Подкрепи
една мечта”, могат да го направят със средства по банковата сметка на Администрацията на
президента:
IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01 BIC BNBGBGSD Банка БНБ
Д-р Емилия Кацарска, БЧК-Кюстендил: Липсват достатъчно доброволци в активна възраст
www.focus-news.net | 09.05.2018 |
Кюстендил. Липсват достатъчно доброволци в активна възраст. Това каза пред Радио
„Фокус” – Кюстендил д-р Емилия Кацарска, директор на БЧК – Кюстендил. По думите й
щатният състав на организацията в града се състои от четирима души. Доброволците на
организацията са около 230 души. Те са от различни възрасти. Това са доброволци към
Български младежки червен кръст, доброволци от екипа за реакция при бедствия, аварии и
катастрофи, както и по-възрастни хора които са активни в различни наши инициативи.
„Доброволците условно може да бъдат разделени в две групи. Това са децата до 11 клас и
хората в пенсионна възраст. За съжаление броят на доброволците в активна възраст е
изключително малък. За това има обективни причини. Една част от хората са ангажирани с
работен процес, друга част отглеждат децата си. Ние от тях не може да изискваме те да
бъдат така активни, но най-активни са децата до 11 клас и възрастните доброволци”, каза др Кацарска. По думите й през летния сезон Български червен кръст е доста активен.
Миналата година е проведен един лагер за деца в неравностойно положение, а тази година
намеренията са да бъдат проведени два такива лагера. Предстои да стартира училището по
водно спасяване и начално обучение по плуване. Венцеслав ИЛЧЕВ
Церемонията за връчване на приза "Скритото добро" ще се състои на 10 май
www.sofia.utre.bg | 09.05.2018
Столична община ще връчи за четвърта поредна година специалните призове „Скритото
добро“ на официална церемония. Това съобщиха от Пресцентъра на Столична община.
Благотворителната кампания „Скритото добро“ стартира под патронажа на г-жа Албена
Атанасова – заместник кмет на Столична община в направление „Социални дейности и
интеграция на хората с увреждания. Инициативата е насочена към обединяване усилията за
съпричастност, подкрепа и помощ. Тя приобщава всички, които през годината с действията
си заявяват подкрепа за социалните инициативи на Столична община, съдействат и
подпомагат обучението и развитието на деца и младежи в неравностойно положение
според техните интереси, отдават грижа за възрастните хора, а така също и оказват помощ
на съгражданите ни в нужда. Кампанията провокира и много граждани, които оказват
подкрепа на хората в нужда и стават съпричастни с техните проблеми по един или друг
начин. Те участват в специалната категория „Добро сърце“. Специален приз „Скритото
добро“ тази година ще бъде връчен в шест категории: Категория „Видимите социални
каузи“, Категория „Медии“, Категория „Добро Сърце“, Категория „Неправителствени
организации“, Категория „Бизнес партньори“, Категория „Култура и спорт“. Целта на
Благотворителната кампания „Скритото добро“ е да се обединят бизнес и корпоративните
организации, неправителствения сектор, творческата гилдия, спортисти и спортни
организации за една обща кауза – подкрепа на хората в нужда. Церемонията ще се състои
на 10 май /четвъртък/от 18:30 в хотел Арена Ди Сердика на ул."Будапеща" 2-4.
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Болница "Шейново" получи в дарение спални чувалчета
www.dnevnik.bg | 09.05.2018 |
Специално създадени спални чувалчета замениха традиционните завивки на децата в
столичната АГ болница "Шейново". Те са подарък за неонатологичното отделение на
болницата като част от националната информационна кампания за безопасен сън на бебето,
започнала по инициатива на марката детски дрешки Angel Baby, съобщи БНР. Кампанията
ще информира родителите за съвременните правила и препоръки за безопасност по време
на сън с цел минимизиране на риска от Синдрома на внезапната детска смърт. Смъртността
на децата до 1 година в България е почти 2 пъти по-висока от средната за Европейския съюз
(6.5 спрямо 3.5 деца на 1000 по данни на "Евростат"), като най-застрашени са децата между
4 и 6 месеца. Подобни информационни кампании са част от политиката на много държави в
света. Започнала в Германия през 1990 година инициатива води до забележителни
резултати – смъртността на децата до 1 година спада от 1283 в началото, на 127 деца през
2015 година. Създателите на инициативата планират безвъзмездно да преоборудват всички
неонатологични отделения в България със специалните бебешки чувалчета, като
същевременно заедно с лекарите ще обучават родителите на най-важните правила за
безопасни грижи за бебето по време на сън. За улеснение на семействата информация по
темата може да се открие на специалния информационен сайт www.safe-sleep.eu. Всички
болници, които искат да се включат в програмата и да получат безплатни спални чувалчета,
както и информационни материали за правилата за безопасен сън, могат да се свържат с
организаторите на кампанията.

Българи в Ню Йорк събират дарения за училище в Пловдив
www.trafficnews.bg | 09.05.2018
Дарения за подпомагането на училище за деца със специални образователни потребности
организира фондацията на живеещи в Ню Йорк българи Children of Bulgaria. Преди няколко
години пожар разрушава цяла сграда от Центъра за специална образователна подкрепа в
Пловдив. Държавата финансира построяването на нова сграда, но тя в момента е напълно
празна и неизползваема, обясниха от фондацията пред "24 часа". В момента събираме
средства за закупуването на оборудване, което е необходимо на децата да работят със
специални платформи за тяхното обучение и развитие в кабинетите по Арт/Музикална
терапия, Монтесори, Кинезитерапия и Комуникативна терапия, казаха от Children of Bulgaria.
Фондацията е основана през 2015 г. в Ню Йорк с целта да помага да се подобрят
благосъстоянието, здравето и образованието на децата в България. Children of Bulgaria има
две успешни кампании зад гърба си и е регистрирана в САЩ като организация с идеална
цел. Благодарение на няколко спонсори, местни бизнеси и българска козметична компания,
миналата година фондацията организира коктейл в Българското консулство в Ню Йорк и със
събраните средства осигури необходимо оборудване и достъп до интернет, и в момента
строим детска площадка за училището за деца с нарушено зрение "Д-р Иван Шишманов"
във Варна. Тази година благотворителният коктейл ще се състои на 10 Maй от 17,30 часа в
Ню Йорк, адрес: 344 Bowery, 10012. Дарения се събират на място или на уебсайта на Children
of Bulgaria. "Нашата организация прави проучване и когато е възможно, купува оборудване
директно от производителя на най-добри световни цени. Не правим парични дарения. На
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края на всяка кампания публикуваме нашите финансови отчети на уеб сайта ни", казаха от
фондацията.
Силният вятър е спрял спасителния екип на Боян Петров, надеждата е за добро време утре
www.dnevnik.bg | 09.05.2018 |
Спасителният екип от шестима души - шерпи и спасители, който и тази сутрин тръгна да
търси алпиниста Боян Петров, се е върнал, без да достигне дори Лагер 1 заради лошото
време. Това съобщи пред "Дневник" Деян Петков от екипа на алпиниста в София. Вчера
спасителната акция достигна Лагер 1 на 6400 м и не откри там Петров. Планът за днес беше
да се върви и към Лагер 2, ако условията позволяват. Силният вятър обаче е върнал
участниците в акцията отново в базовия лагер. Ден трети: повече спасители и добра
прогноза Планът за утре е "възможно най-много хора" да тръгнат отново нагоре в издирване
на Боян Петров, с когото няма връзка от 3 май. Деян Петков разказа, че всички в базовия
лагер са обявили, че искат да участват в акцията - както шерпи, така и алпинисти. Освен това
прогнозата за утре сутрин е за хубаво време.
Петков съобщи и че има поне 2 хеликоптера на Непал, които при добро време и разрешение
от страна на Китай са готови да излетят на спасителна мисия. Използването на машина от
Непал се налага, тъй като тибетската алпийска асоциация не разполага с техника, която да
може да изпълнява мисии на височина над 5000 м. Катманду има вертолети, които могат да
се издигнат на по-голяма височина, но е нужно разрешението на Китай, за да могат да
навлязат на територията на Тибет. Ще има ли хеликоптер Екипът на Боян Петров все още не
е информиран дали китайските власти са дали разрешение непалски вертолет да лети над
алпинисткия маршрут, за да помогне в търсенето на Боян Петров. По-рано през деня от
думите на външния министър Екатерина Захариева в Министерския съвет се разбра, че тази
сутрин е поискан от Непал хеликоптер, който да може да изпълнява мисии на височина над
6 хил. метра. Тя уточни, че е получено уверение от китайските власти, че разрешат излитане
при подходящи метеорологични условия. Във втория ден от началото на спасителната
операция властите обявиха, че търсят всякакви възможности да помогнат. Полагаме всички
усилия и каквото имаме като връзки за нашия алпинист Боян Петров, заяви премиерът
Бойко Борисов. По негова покана в Министерския съвет тази сутрин отиде посланикът на
Китай в София, който увери, че се оказва пълна подкрепа на място в издирвателната
операция. Към 18 ч. от Министерството на външните работи не можеха да отговорят на
въпроса на "Дневник" дали е получено разрешение. Редакцията изпрати въпрос до
пресцентъра на ведомството и очаква информация. Известен алпинист готов за полет утре В
същото време Мингма Шерпа - един от най-добрите катерачи в света, който има в
колекцията си всичките осемхилядници, съобщи, че е получил обаждане с молба да излети с
издирващия хеликоптер утре. В интервю за "Дарик радио" днес той заяви, че е оптимист за
мисията на полета заради очакването утре времето да е ясно и дори си е изпратил паспорта
на властите за получаване на виза. Трудната част от Лагер 3 до върха Шиша Пангма е, че
след него има леден тесен участък, по който се върви, обясни той. Познава добре района и
смята, че може да бъде много полезен. Преди час ми звъннаха от хеликоптерна компания от
Катманду и утре ще излетим, познавам добре района и мога да бъда полезен, казва той.
Мингма Шерпа е управляващ директор на една от местните компании, организиращи
трекинги - Seven Summits. Обяснява, че когато Боян Петров е планирал тазгодишните си
изкачвания, първоначално е обмислял да се насочи към Чо Ою (който в крайна сметка е
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планиран за есента - бел. ред.) и са обсъждали да ползва неговите услуги, което се е
случвало и преди. В крайна сметка обаче заради решението му първо да атакува Шиша
Пангма не е негов клиент, тъй като компанията няма представители в този район. Събират се
дарения за спасителната акция В късния следобед съпругата на Боян Петров - Радослава
Ненова, обяви в профила си във "Фейсбук", че е открила дарителска сметка, на която събира
пари за спасителната операция. "Не знам доколко е подходящо, но ето че го направих.
Сметка за спасителната акция на Боян. След време застрахователите би трябвало да
възстановят пари, но след време не ми върши работа, аз имам само СЕГА", написа тя.
Детска площадка в Южния парк, адаптирана към нуждите на децата дари Израел
www.novini247.com | 10.05.2018 |
Израел дарява Йерусалимска градина за деца в Южния парк. Детска площадка в Южния
парк, адаптирана към нуждите на децата със специални потребности, предлага да изгради
посолството на Израел в София. Проектът е дарение от Израел и ще има няколко обособени
зони – Музикална, наречена „Арфата на Давид“, включваща ритъмни барабани, ръчна
флейта, маримба, вибрафон, орган; Седяща зона за игри и ксилофон, както и Сензорна зона
– Мъдростта на Соломон и Магическият хълм – Хълмът Скопус. Предварителната финансова
оценка на проекта възлиза на 260 хил. евро. Автор е арх. Ицхак Липовецки. Общественото
обсъждане на проекта е днес от 18 часа в сградата на "Архитектура и градоустройство" на ул.
"Средика" 5. В нея могат да вземат участие всички граждани на София, които искат да
изразят своето мнение, препоръки или възражения по предложения от израелското
посолство проект за изграждане на комбинирана детска площадка на открито със
съоръжения за игри, достъпна за деца със специфични нужди, както и за всички деца,
съобщиха от Столична община. В дискусията ще се включат и посланикът на Израел в
България Н.П г-жа Ирит Лилиан, авторът на проекта – арх. Ицхак Липовецки, арх. Цветан
Василев, г-жа Ивелина Гаджева, която е направила анкета за очакванията на родители, деца
и лични асистенти на деца със специфични нужди, гл. архитект на Столична община арх.
Здравко Здравков, гл. арх. на р-н “Триадица” – арх. Иван Шишков, председателят на
Комисията по култура и образование към СОС – Малина Едрева и общински съветници.
Основният замисъл на площадката е да бъде адаптирана към нуждите на децата със
специфични потребности, които да имат достъпно, интересно, красиво и забавно
пространство за игри със своите приятели и всички деца, посещаващи парка. Мястото в
Южен парк в най-голяма степен отговаря на отделните фактори, които следва да се вземат
предвид – като достъпност, транспорт, паркиране. Проектът е съобразен с терена, като
изграждането на детската площадка по никакъв начин не трябва да засегне съществуващото
озеленяване. В строежа на площадката посолството на Израел е заявило използването на
висококачествени материали и съоръженията за игри с всички сертификати за качество,
безопасност и достъпност. Проектът на площадката предвижда Йерусалимската градинка в
Южния парк да има 7 врати, както Йерусалим има 7 порти. Менората във формата на
седемсвещник, Стената на плача, Храмът „Възкресение Господне“ в Божи Гроб, Цитаделата
на Давид, Светилището на свитъците, Куполът на Скалата и Струнният мост са част от
атракциите в проекта за изграждане на Йерусалимска градина.
Източник: novinite.bg
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Фестивалът „Варненско лято“ - далеч от стереотипите
www.bnr.bg | 10.05.2018
„26-то издание на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ ще е далеч от
стереотипите“ – каза артистичният директор на събитието актрисата Цветана Манева.
Организаторите представиха пред журналисти най-интересното от програмата на фестивала,
който ще се проведе от 1 до 11 юни. Откриването е със спектакъла на Театър „Българска
армия“ „Албена“ от Йовков. 13 проекта са включени в официалната българска селекция,
сред които „Танцът Делхи“ на режисьора Галин Стоев и моноспектакъла на Захари Бахаров
„Чамкория“ по романа на Милен Русков „Възвишение“. Варненският театър ще се представи
с „Хенри IV“ на Лилия Абаджиева. В международната селекция варненската публика ще
може да види и филмиран вариант на нашумелия спектакъл „Три сестри“, с който младият
руски режисьор Тимофей Кулябин покори сцените в Москва, Виена, Париж и Тулуза.
Неговият необикновен сценичен прочит превежда класическата Чехова пиеса на
жестомимичния език на глухонемите. В програмата „Интермецо“, в която се срещат театър и
музика, са включени концертът на „Мистерията на българските гласове“ и Лиса Джерард,
както и сателитната прожекция на операта „Бохеми“ от Метрополитън опера в Ню Йорк с
участието на Соня Йончева. Тази година варненското училище „Св. Климент Охридски“
предоставя своя физкултурен салон за перформативната инсталация PURE|ReaImagination.
Концепция, реализация, музика: Християн Бакалов. Инсталацията е изградена като
своеобразна разходка в лабиринт. Посещението започва на всеки 10 минути, преживяването
е уникално за всеки посетител и продължава 45 минути. Търсят се доброволци, които да
ориентират гостите в лабиринта, така че ако желаете да сте част от събитието, потърсете
фейсбук страницата на спектакъла. 110 хиляди лева е дала Община Варна за фестивала,
такава сума е отпуснало и Министерството на културата, фондацията – организатор добавя
собствени средства на същата стойност. Билетите за театралния фестивал са в продажба от
днес. Пълната програма на „Варненско лято“ може да намерите в интернет на viafest.org.
На хепънинг „Усмивка на всяко детско лице” кани БАЛИЗ – Плевен
www.plevenzapleven.bg | 10.05.2018
В активна подготовка е следващата стъпка от реализацията на проект „Училище за
толерантност“ на БАЛИЗ – Плевен. Това е хепънинг под надслов „Усмивка на всяко детско
лице“, който ще се проведе на 17 май от 15 до 17 часа в Градската градина на Плевен на
алеята пред Арт центъра.
Ще има богата музикална програма с участието на Македонски хор към ч-ще „Парашкев
Цветков“ – Плевен, Александър от НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен и много усмивки и
забавни изненади с аниматорката Елена.
„С тази инициатива апелът ни за толерантност и усмивки на всяко детско лице ще може да
достигне до обществеността на Плевен, а малки и големи ще имат възможност да се
включат в различни ателиета, спортни забавни игри, да се насладят на музикална програма,
аниматор и др. дейности, подкрепени от доброволци от Сдружение БАЛИЗ-Плевен и
ученици от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, казват организаторите.
BILLA с концерт за Плевенската панорама
www.standartnews.com | 10.05.2018
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За трета поредна година BILLA България провежда националната кампания „Ние обичаме
България". Проектът е дългосрочен и цели подпомагането на паметници на културата и
природни забележителности, част от Стоте национални туристически обекта на България.
Тази година търговската верига ще подкрепи Панорама „Плевенска епопея 1887 г.". Ще
бъдат осигурени средства, за да може за първи път, откакто обектът е построен, да се
извърши реставрация и консервация на художественото платно и предметния план във
впечатляващата зала „Панорама". Кулминацията на кампанията „Ние обичаме България"
2018 ще бъде благотворителният концерт в подкрепа на Панорамата на 22 май от 20:00 ч. в
зала „Арена Армеец". Някои от най-обичаните български изпълнители ще зарадват
публиката със своите изпълнения. Веселин Маринов, Тоника Домини, Дует Ритон, 100 KILA,
СкандаУ, Deep Zone Project, Мистерията на българските гласове, Берковската Духова Музика,
ансамбъл „Филип Кутев", Славка Калчева и Поли Паскова припознаха каузата и се съгласиха
да се включат безвъзмездно в събитието. Билетите са на символичната цена от 10 лв. и
могат да бъдат закупени от всички магазини на BILLA в София и Плевен, както и от мрежата
на Тикетпро. Събраните средства от продажба на билети ще бъдат дарени за Панорамата.
Всеки, който желае да подкрепи инициативата, може да го направи и като закупи
брандирана торбичка за пазаруване от плат на цена от 3.99 лв., като 1 лев от всяка
продадена бройка ще отива за каузата. Кампанията „Ние обичаме България" 2018 се
осъществява със съдействието на Министерството на културата, Министерството на туризма,
Община Плевен и Столична община. Основен медиен партньор на концерта е bTV Media
Group.

Дарения за над 150 000 лева прави фирма в Добрич
www.tvn.bg | 11.05.2018 |
Дарения за над 150 000 лева прави фирма в Добрич, съобщи кореспондентът на ТВН от
региона.
Близо 66 000 лева от тях са за подмяна на ВиК инсталацията в центровете за настаняване от
семеен тип 1 и 2 в Добрич. Други 20 000 лева дарителят предоставя за менторска програма
за превенция на девиантно поведение на децата и младежите, настанени там.
Водопроводната система в Центрове за настаняване от семеен тип 1 и 2 е стара,
амортизирана и непрекъснато създава проблеми. За последен път е ремонтирана през 2009
година. Самата социална институция не може да си позволи подмяна, защото единният
разходен стандарт е нисък и средствата отиват основно за храна и лекарства на децата.
На проблема откликва компания за производство на етерични масла, която от няколко
години има дестилерия в Добрич. Благодарение на нейното дарение до дни започва
цялостна смяна на ВиК инсталацията, ще бъдат подменени всички фаянсови елементи,
батерии и душове, ще бъдат изградени нови клетки в баните и тоалетните. Освен това,
фирмата дарява и средства за обучение на децата и младежите.
Очаква се дейностите по ремонта да приключат през юли. Това не е първият дарителски
жест на компанията – общата стойност на нейното спонсорство до момента надхвърля 150
000 лева. От Общината се надяват тези жестове да стимулират и останалите представители
на бизнеса в Добрич да даряват.
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На официална церемония МБАЛ Д-р Братан Шукеров“ получи оборудване, предоставено от
„Жълти стотинки“
www.novini247.com | 11.05.2018 |
Болницата в Смолян получи дарение от Жълти стотинки. На официална церемония МБАЛ
„Д-р Братан Шукеров“ получи оборудване, предоставено от Акция „Жълти стотинки“.
Дарението е за Неонатологично отделение - лампа за неонатална фототерапия, 2 покривала
за кувьоз, 2 пулсоксиметър за новородени, 2 инфузионни помпи, 1 термолегло за
новородени, 3 гнезда за новородено за кувьоз, 1 балон за обдишване на новородени и
недоносени деца, 1 аспирационна помпа. „Това оборудване ще ни помогне да подобрим
грижата за новородените дечица, а също и техния комфорт. Благодаря на организаторите на
кампанията, на семейство Митови от Смолян, които през изминалата година организираха
дейността на кампанията в нашата община. Благодаря на координаторката Милена
Ламбрева, която положи усилия да изпълни всички наши необходимости. Благодаря на
всички дарители, доброволци, включили се в кампанията, и най-вече на дечицата от II ОУ
"Проф. д-р Асен Златаров", които от тази малка възраст се учат на доброта и да помагат на
другите“, каза началникът на Неонатологично отделение д-р Хризантема Георгиева. Тя
допълни, че отделението е основно оборудвано от дарения, което е показателно, че тези
инициативи са много полезни. „Акция "Жълти стотинки" вече 11 години помага на болнични
заведения в цялата страна като дарява медицинско оборудване. Другата цел е да възпитаме
у нашите деца чувство на отговорност, съпричастност, доброта и благородство, като ги учим
да събират монети от 1.2 и 5 стотинки и да ги даряват. Това става обикновено на 1 юни и 6
декември. Искам да подчертая, че през 2017 г. бяха избрани от инициативния комитет на
сдружението четири града - Благоевград, Ловеч, Карлово и Смолян. Събраха се 53 000 лева“,
каза представителят на кампанията за Смолян Цонка Митова. Причината тя и нейното
семейство да вземат присърце кампанията е огромната им благодарност към целия екип на
отделението за професионализма и качеството на работа. Цонка Митова изказа
благодарност и към всички дарители-доброволци, към кмета на Община Смолян Николай
Мелемов, който без колебание се включил в кампанията, към работещите в НЧ „Балкански
просветител“, учениците на II ОУ и много други. Кампанията продължава и през тази година
като се събират средства за Неонатологичното отделение в клиниката в Стара Загора. На
официалното предаване на дарението присъстваха работещите в отделението, ученици от
райковското основно училище, ръководството на болницата, семейство Митови и дарители.
Църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в Джебел посреща обновена храмовия си празник
www.novjivot.info | 11.05.2018
На 11 май, когато православната църква почита светите равноапостоли Кирил и Методий, е
храмов празник и на джебелската църква. Тази година 90-годишната църква посреща
празника си след ремонт, средствата за който бяха дарени в благотворителна кампания.
Тъй като църквата няма свещеник, снощната вечерня /църковна служба/ бе отслужена от
отец Карамфил от Момчилград. Литургията имаше за цел и освещаване на обновения след
ремонта храм.
Днес по традиция за празника се събират много хора, а средства за курбана даряват както
християни, така и мюсюлмани от целия район.
Така са събрани и средствата за ремонта. Сега църквата е боядисана отвън и отвътре. Тази
есен председателят на църковното настоятелство Иван Симитчиев посочи, че макар и малко
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християните в Джебел са благодарни на спомоществователите-мюсюлмани. Той отличи с
грамота и най-отзивчивия сред тях – предприемача и общественик Себахаттин Гьокче.
Природо-математическата гимназия в града ще организира дарителска кампания за
реализиране на важен за учебното заведение проект
www.focus-radio.net | 11.05.2018
Кюстендил. Природо-математическата гимназия в града ще организира дарителска
кампания за реализиране на важен за учебното заведение проект. Това съобщиха за Радио
„Фокус” – Кюстендил от ръководството на гимназията. Идеята за дарителската кампания ще
бъде представена на брифинг в актовата зала на училището от 10.00 часа. Става въпрос за
проект „Център за високи постижения на учениците в областта на природните науки и
екология“, който трябва да бъде реализиран в навечерието на 45-тата годишнина на
училището. Поради тази причина ръководството на училището, общественият му съвет и
училищното настоятелство са изготвили календар с поредица от събития, чрез които да се
съберат необходимите средства за изпълнението на проекта. Проектът е на стойност 200 000
лв, но близо 50 000 от тях трябва да бъдат осигурени от училището. Самият проект до голяма
степен ще подпомогне модернизирането на учебната дейност в профил „Природни науки“ с
възможност за практическа работа в учебна изследователска лаборатория.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Регионалната библиотека дари книги за читателите в Горна Оряховица
www.regnews.net | 11.05.2018
Горнооряховските библиотекари празнуват своя празник с приятели и дарители. Денят на
равноапостолите Кирил и Методий 11 май е обявен и за ден на библиотекаря. За
Библиотеката в Горна Оряховица празникът се оказа и ден на дарителите. Сред първите
гости тази сутрин бяха Иван Александров - директор на Регионална библиотека - Велико
Търново и Калина Иванова - зам. директор на Регионалната библиотека, които дариха книги
за читателите на Общинска библиотека - Горна Оряховица. Поредния си дар направи и
дългогодишният дарител на библиотеката Сибила Граматикова. Честит 11 май - Ден на
библиотекаря, празник на най-всеотдайните и омайните! Библиотекар не е професия - това
е орисия! Да сме здрави, пожелава на всички гости и читатели екипът на Общинска
библиотека – Горна Оряховица.
Заедно сме... в името на децата, които се борят с рак
www.hiclub.bg | 11.05.2018
От 2017 година децата, които преминават през едно от най-тежките препятствия в човешкия
живот - борбата с рака, са лишени от възможност за образование по време на лечението си.
Обикновено те прекарват с месеци по болници, като по този начин пропускат учебни
занятия и цели учебни години. До 2017-а в някои от здравните заведения е съществувала
възможност тези деца да бъдат обучавани от т.нар. болнични учители. След това тази
възможност им е отнета. Нещо повече - отнета им е възможността да имат що-годе
нормален живот като този на своите връстници.
Една прекрасна инициатива обаче ще пребори тази несправедливост и ще даде шанс на
децата с ракови заболявания да продължат учебния процес по време на лечението си, ще
им помогне в усвояването на учебния материал и в успешното представяне на изпитите за
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завършване на учебната година. BIODERMA застава зад инициативата „Училище без
граници“, като по този начин надгражда дългогодишната си социална кампания „Заедно
сме“. 10% от печалбата от продажбите на слънцезащитни продукти PHOTODERM ще бъдат
дарени, за да се бутнат всички бариери за нормален живот и образование на тези наши
деца. Тоест, когато ти закупиш слънцезащитен продукт PHOTODERM, ставаш автоматично
един от ангелите на болните от рак деца в България. С тази своя покупка ти даряват знание,
надежда и вяра в техните безгранични способности. Освен всичко няма да съжаляваш,
защото PHOTODERM е най-популярната фотозащита на пазара, доказала високото си
качество през годините.
На много вълнуваща среща, която обяви старта на кампанията, актрисата Ирмена Чичикова
разказа защо е станала посланик на идеята. Загубвайки в битката с рака четирите най-важни
жени в живота си - майка си, леля си и двете си баби, тя почувствала силна необходимост да
стане част от инициатива, която се бори с коварната болест и последствията от нея. И
четирите любими жени на Ирмена били учителки и това допълнително я стимулирало да
скочи с цялото си сърце в каузата, наречена „Училище без граници“.
От своя страна, Мира Драганова - генерален директор на "Наос", сподели, че са й били
нужни точно пет минути, за да вземе решение да се стартира такава дарителска инициатива
с помощта на BIODERMA. Тя изтъкна също така, че е дълг на всяка компания отвъд
иновациите, отвъд печалбите и стремежа към все по-качествени продукти, да връща нещо
към обществото. Да бъде социално полезна и отговорна към хората.
За да помогнете на онкоболните деца и вие, можете, освен да доверите грижата за своята
кожа на PHOTODERM, да направите директно дарение към сметката на Сдружение „Деца с
онкохематологични заболявания“. За повече информация : http://www.zaednosme.org/
Бербатов отличи най-добрите ученици в изкуствата, науката и спорта
www.livesport.bg | 11.05.2018 |
Звездата отново зарадва талантливите деца
За десета поредна година Димитър Бербатов награди най-добрите в изкуствата, науката и
спорта ученици с успехи през 2017 г. Юбилейната церемония се проведе в Народния театър
„Иван Вазов”. Тържественото събитие събра деца от Клуб 2017 от цялата страна и техните
родители. Те присъстваха на награждаването на най-добрите 27 от Клуба, 9 от които
получиха статуетката на победителя. Носители на Голямата награда на фондацията за 2017
година станаха: Ивайло Василев от София (пиано), Веселина Илиева от Варна (балет), Емона
Георгиева от София (танцово изкуство), Мина Недева от София (математика), Мартин Копчев
от Габрово (математика и информатика), Радослав Димитров от Пловдив (информатика),
Росица Денчева от Плевен (тенис на корт), Александра Тоткова от Пловдив (спортно
катерене) и Мария Делчева от София (бадминтон). На стъпка от лауреатското звание
останаха Вяра Пенчева от Габрово (изобразително изкуство), Ан-Мишел Ерон от Париж
(пиано), Бетина Бонева от Варна (танцово изкуство), Виктор Владков от Казанлък (пиано),
Виктория Илиева от Пловдив (танцово изкуство), Николай Димитров от Русе (пиано), Мария
Касия Петрова от София (математика), Мартин Димитров от Варна (математика), Демира
Недева от Пловдив (математика), Иван Тагарев от София (математика), Иван Ганев от София
(състезателна математика), Чавдар Лалов от Плевен (проектна математика), Самуил Гигов от
Казанлък (карате), Цветозара Миленкова от Кюстендил (художествена гимнастика),
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Александър Божилов от София (плуване), Калина Захариева от Благоевград (плуване), Кирил
Киров от Пловдив (спортна стрелба) и Петър Божилов от София (Плуване). Всички наградени
получиха своите отличия от Димитър Бербатов лично. В концерта, съпътстващ връчването,
участваха някои от най-добрите изпълнители – деца на фондацията през годините:
момичетата от група 4Magic, Екатерина Георгиева (цигулка), поп изпълнителите Мариам
Маврова, Радко Петков и Тереза Тодорова. Юбилейната церемония се проведе под
патронажа на министъра и Министерството на българското председателство на Съвета на
ЕС. По идея на фондацията за участие в концерта бяха поканени деца от Западните Балкани.
Младите таланти бяха излъчени от своите страни и бяха техни културни посланици за
вечерта. На събитието присъстваха министри, депутати, посланици и други официални гости,
както и приятели и партньори на фондацията. „Поканихме децата от Клуб 2017 на
фондацията и техните родители, защото те са ни най-важните, нейното сърце. Поканихме
български политици, за да им представим младия потенциал на нацията и с очакване да
правят политики, които да помагат на тези деца да развиват способностите си и да ги
прилагат в полза на страната. Поканихме европейски политици, за да видят какви таланти
имат Западните Балкани и да работят така, че да се случва най-доброто за този регион на
Европа.” – заяви вдъхновителят на този празник, футболната звезда Димитър Бербатов.
„Когато създавахме този проект, искахме той да възпитава в уважение към успеха, основан
на талант и усилия, в целеустременост, в желание за изява и самоусъвършенстване. Сега
знаем колко амбициозно е било това намерение, но деца и родители ежедневно ни
потвърждават, че сме свършили много работа в тази посока.” – сподели изпълнителният
директор на фондацията Димитрина Ходжева. Фондация “Димитър Бербатов” стана
широко разпознаваема като фондацията на младите таланти. Желанието на победителите в
различни състезания да принадлежат към общността на „Успелите деца на България“
утвърди проекта като необходим, мащабен, успешен и устойчив. В хиляди се измерват
кандидатурите, които постъпват за обработване в периода на номиниране. Целта на
годишните “Награди за успелите деца на България” е да поощри изявените деца и да
стимулира тяхното развитие, обозначавайки постиженията им като значими за цялото
общество. Фондация “Димитър Бербатов” е основана с Учредителен акт на дарение от
07.04.2008 г. от Димитър Бербатов, воден от желанието си да допринесе за личностното
усъвършенстване и реализация на децата на България. Основната мисия на Фондацията е
всестранно да подпомага младите хора да се образоват, да развиват своите дарби и
заложби, както и да им дава шанс да ги споделят със света. Фондацията се самоопределя за
осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е неправителствена, нерелигиозна и
политически независима обществена организация.
Волейболните национали в подкрепа на Holiday Heroes
www.sportal.bg | 11.05.2018 |
Специална топка с автографите на мъжкия национален отбор по волейбол ще се продаде на
търг на Sport Fest в Бургас Чакаш ли с нетърпение всяка среща на националите ни? Искаш ли
да притежаваш у дома топка с персоналните автографи на Теди Салпаров, Георги Братоев,
Цветан Соколов, Пламен Константинов и момчетата от целия национален отбор по
волейбол? Е, вече има как да стане! Мъжкият национален отбор по волейбол на България
застана зад каузата на Holiday Heroes. Момчетата на Пламен Константинов поставиха
подписите си на специална топка, която се дарява на Празничните герои. Спортното бижу
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ще се представи на търг по време на участието на организацията на предстоящия фестивал
на спорта и здравето в Бургас – Sport Fest. От 17 до 20 май Holiday Heroes ще станат част от
голямото спортно събитие в морския град. Кътът им се намира на пл. „Тройката“, а
посетителите им ги очакват безброй спортни изненади, с които да се забавляват и да
подкрепят каузата им. Колоритната организация Holiday Heroes превърна спорта в мисия за
мнозина. Със серията си спортни турнири Празничните герои обединиха социално
отговорните компании около спорта, но в името на това да правят добро. Така вече пет
години, Holiday Heroes вдъхновяващо изпълняват мисията си да осигурят хранителни
продукти, които опаковат в празнични пакети и с помощта на доброволци да ги доставят до
домовете на хиляди нуждаещи се семейства в цяла България. Ако искате да разберете
повече за тях, как да спортувате с тях или просто да се включите в редиците им – посетете
сайта им www.HolidayHeroes.bg Именно в полза на каузата на Holiday Heroes, българските
волейболни национали дариха топка с автографи от целия отбор. Макар и безценна за
Празничните герои, топката ще се продава на благотворителен търг, средствата от който ще
се ползват за закупуване на хранителни продукти през кампания „Коледа 2018“. Ако искате
да станете горд собственик на тази забележителна вещ от света на спорта, заповядайте на
Sport Fest, където най-големият фен на волейболистите ни ще може да си тръгне с нея.
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