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Новини за членове на БДФ 
 
Като една от най-големите банки в страната за Първа инвестиционна подкрепи „великден за 
всеки“ 
www.novini247.com | 04.04.2018 |  
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Fibank подкрепи за поредна година националната кампания “Великден за всеки”. Като една 
от най-големите банки в страната за Първа инвестиционна банка е от особена важност и 
приоритет да помага на обществото. Ето защо за трета поредна година банката ще подкрепи 
националната кампания “Великден за всеки” - “Дари празник на баба и дядо”, която се 
провежда под патронажа на омбудсмана на Република България – г-жа Мая Манолова. 
Благородната инициатива цели да бъдат подпомогнати с ваучери на стойност 20 лева най-
нуждаещите се пенсионери. С тях възрастните хора ще могат да пазаруват в 5000 магазина в 
цялата страна. Първа инвестиционна банка вече направи дарение и приканва всички свои 
клиенти, партньори и приятели също да се присъединят към каузата, като направят 
индивидуални или корпоративни дарения в подкрепа на кампанията „Великден за всеки”. 
Важно е да се знае, че при попълване на платежното нареждане за дарение в кампанията 
„Великден за всеки”, трябва да се посочи общината, за която се прави дарението, за да 
могат хората в нужда от населените места да получат своите ваучери за храна.   
Източник: blitz.bg 
 
Благотворителен базар в помощ на семейства с репродуктивни проблеми е открит в 
Дупница 
www.bta.bg | 04.04.2018  
Благотворителен базар беше открит днес в Дупница. Днешният ден, посветен на набирането 
на средства за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, е започнал с 
продажбата на изработени от деца от детски градини, училища и центрове за обществена 
подкрепа изделия. Това съобщиха от общината в Дупница. 
Базарът е поместен в местния ГУМ. От 17.00 часа изработените от децата продукти ще бъдат 
преместени във фоайето на спортната зала в града, където от 18.30 часа започва 
благотворителен концерт, посветен на каузата. Концертът е организиран под егидата на 
кмета на Община Дупница и председателят на ОбС в града, съвместно с фондацията "Искам 
бебе". 
 
Фондация Джендър алтернативи“ започва проект Новите лидери - превенция на насилието, 
основано на пола“ 
www.novini247.com | 04.04.2018 |  
Агитират 200 ученици за равенство на половете. Фондация „Джендър алтернативи“ започва 
проект „Новите лидери - превенция на насилието, основано на пола чрез алтернативи за 
бъдещо кариерно развитие“. Инициативата е финансирана от Български фонд за жените и 
ще бъде реализирана до юни тази година. Проектът предвижда провеждането на 
интерактивни работилници с над 200 ученици от  Пловдив по темите за равенството между 
половете, овластяване на жените и насилие, основано на пола. Предстоят и 2 практически 
работилници с 15 младежи, напускащи институции - по темите за икономическо 
овластяване на жените, социално предприемачество и развиване на бизнес план. Целта на 
проекта е да повиши знанията и уменията на младите хора в Пловдив по темите за 
равнопоставеността между мъжете и жените, човешки права и социалното 
предприемачество. „Новите лидери“ адресира нуждата от усвояване на базисни умения за 
реализиране на пазара на труда,като обвързва темите за насилието, основано на пола, с 
важността от икономическа независимост на младите хора. В  проекта „Новите лидери“ ще 
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участват няколко обучители с дългогодишен опит, детски психолог, адвокати по човешки 
права, както и доброволци. 
Източник: marica.bg 
 
Кметът на Крумовград: Идването на „Дънди Прешъс Металс“ е положително за общината 
www.actualno.com | 05.04.2018 |  
Себихан Мехмед е завършила висше образование по специалност „Математика“ в ПУ 
„Паисий Хилендарски“ – Пловдив. Има следдипломна квалификация “Управление на 
образованието” в ИПКУ “Анастасия Тошева“, Стара Загора. Работила е като учител по 
математика и специалист “Училища“ в Община Крумовград. Била е секретар на общината, а 
от 2003 година е кмет на Крумовград. 
Г-жо Мехмед, как се промени животът в Крумовград с идването на златодобивната 
компания "Дънди Прешъс Металс"? Промени се в положителна посока за хората и бизнеса. 
За хората в контекста на това, че има надежда за работни места, а за бизнеса - че има 
настанявания в домове и апартаменти, отделно хранене, превозване, поддържане. Всичко 
това даде глътка въздух на живущите в община Крумовград. 
Колко хора са назначени вече? Доста, но не са за постоянно. Има много хора, които са 
назначени в строителството. От една година насам работи фирма, която прави взривните 
работи и подготвя основите на фабриката. Втора фирма налива бетона. Всички те наемат 
работници от община Крумовград и ако няма, разширяват територията на търсене в 
Кърджали и по-нагоре. Лека-полека се разширява и монтажната дейност. Всичко това води 
до наемане на работници от фирмите подизпълнители на обекта. Отделно самата фирма 
"Дънди Прешъс Металс" започва да набира служители, които отиват на обучение във 
фабриката в Челопеч. Преобладаващото мнозинство от тези хора, които в момента се 
набират, са от местното население – така, както бяха поставени условията от общината и от 
мое име. Бройката не мога да Ви я кажа, защото те подават информация за всяко работно 
място и при нас, в администрацията. Качва се на сайта ни и се разгласява по околните 
кметства и микрорайоните. Тази седмица -на 5 април примерно, изтича срокът за около 20 
човека, които ще бъдат наемани. Другата седмица ще наемат монтажници. Тази бройка 
непрекъснато се променя. 
Вие какви условия сте постави, имали ли сте изисквания за по-високи заплати или нещо 
подобно? Не. Това си е фирмена политика и ние не можем да се бъркаме. Това, което ние 
сме имали като претенции не само сега, а още по време на общественото обсъждане на 
доклада по ОВОС, е мнозинството от хората, които ще работят в тази фабрика, да бъдат от 
Крумовград. В справката, която са ми подали към края на март месец, е, че директно наети в 
"Дънди“, не при подизпълнителите, са 112 служители, от които 14 жени. Индиректно 
наетите и при подизпълнителите са повече. Има си сключени договори с местни фирми за 
строителни дейности, за общи работи, консултантски услуги, храна, пране. А Вашите 
впечатления от досегашната дейност на фирмата какви са от гледна точка на коректност? 
Не мога да дам оценка. Мога да кажа само, че това, което е договорено, си го изпълняват. 
Имам предвид в меморандума за разбирателство между община Крумовград и "Дънди 
Прешълс Металс". Той беше подписан в началото на 2015 г. По него те имат задължения, 
които широко бяха обсъждани в Общинския съвет, в общността, училища, читалища, НПО. 
Засега те си изпълняват задълженията. В този контекст мога да кажа, че те са коректни. За 
какво сте се договорили? Ние имахме много големи претенции към тях. Основно от тях 
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искаме опазване на околната среда, да не се влошава качеството на подземните и 
повърхностните води. Другото е това, което Ви казах - да има приоритет при наемането на 
местни работници и подизпълнителите да бъдат при възможност от Крумовград. Отделно 
имахме искане към тях и наскоро проведохме бизнес форум с цел прозрачност на 
условията, при които се избират кандидати за подизпълнители при функционирането на 
фабриката. Целта беше да уведомим всички местни фирми, че има възможност да подадат 
заявления за работа към тях. Искахме да се проведе проучване на здравния статус на хората 
в момента и всяка следваща година от производството. Искахме да има анализ на праховите 
частици в момента и данните да бъдат съпоставени с тези впоследствие. Искахме подкрепа 
за инфраструктура, здравеопазване, образование, култура, спорт. И те го правят. Имаме 
споразумение ежегодно да получаваме дарение, което разпределяме с решение на 
Общинския съвет. Примерно за болницата миналата година имаше дарение, за училищата, 
за културата, читалищата, за спортните клубове също имаше дарения. 
За каква сума е споразумението? За 500 000 лв. всяка година. Когато стартира фабриката, те 
имат готовност за подкрепа на малкия и среден бизнес чрез създаване на фонд. Идеята е 
след като фирмата си тръгне от Крумовград, да има устойчивост на работните места. С 
гаранционния фонд, който те ще създадат, малки и средни фирми да се развиват сами при 
определени условия - да ползват кредит при нисколихвен процент, опрощаване на част от 
сумата. Аз съм препоръчала средствата от този фонд да отидат в две направления - за 
изграждане на една мандра и малка консервна фабрика. Знаете, че основно за Крумовград 
беше тютюнопроизводството, но в последните години политиката е да не се толерира 
тютюнопроизводството. Обратното е. Има референтен период, в който 
тютюнопроизводителите се подпомагат, за да се преориентират към друг поминък. Такова 
пренасочване е зеленчукопроизводството. Може да се направи една фабрика примерно за 
консервиране на чушки, които се отглеждат по поречието на река Крумовица. Какви 
инвестиции са реализирани досега от "Дънди Прешъс Металс? 
Не мога да кажа. Знаем само, че те се движат по първоначалния план за инвестиции. 
Доколкото ми е известно, тази година е планувано ноември най-късно да започнат първите 
проби за експлоатация на фабриката. Ще има открит рудник, който ще се взривява и 
потрошената скална маса ще се привежда в експлоатационна фабрика. За нея говоря, че ще 
започнат пробите към края на годината. Концесионният договор е за 10 години. 
Как преценявате значението на тази фирма за общината като кмет? Разбира се, че има 
значение когато дойде един инвеститор и подаде ръка на безработното население. Освен 
"Дънди", през 2017 г. се появи още един инвеститор - "Теклас", чиято основна база е в 
Кърджали. Те закупиха терен в община Крумовград от 28 декара. В края на април, здраве и 
живот, пускат цех със 150 работници. Там ще сглобяват готовите материали, които ще се 
отливат в Кърджали за определени марки коли. Ще останат ли безработни в Крумовград, 
когато двете бизнес структури заработят? Безработни ще има винаги. Но процентът тази 
година драстично намаля. По последни данни безработицата е 9%, а преди бяхме на 13-14-
15%. И все още върви процесът на наемане. А безработни винаги ще има, защото има доста 
отдалечени населени места в общината. От центъра до едната периферия е 50 км, до 
другата пак е 50 км. И възрастни хора пред пенсия ще си останат безработни вероятно. Но 
младото поколение в града и наоколо ще си намерят работа. 
Какви инвестиционни проекти сте планирали за тази година? По капиталовата програма 
голямата инвестиция е реконструкция на площад "България". Проектът е на финална права, 
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чакаме да бъде одобрен на Експертен съвет и откриваме обществената поръчка. Тя е на 
стойност 1,5 млн. лв. Половината сума е с решение на Министерския съвет, а другата е от 
общинския бюджет. Работим и по европейски програми. В момента се реализират всички 
предвидени енергоефективни мерки по ОП "Региони в растеж". По края сме на определени 
обекти. Нов облик ще добият много административни сгради като Районно полицейско 
управление, Гранично полицейско управление, Пожарна безопасност, СУ "Васил Левски", 
детска градина "Юрий Гагарин". Отделно имаме сключен договор с ДФ "Земеделие" за 
оборудване и вертикална планировка на най-голямата ни детска градина "Митко Палаузов", 
където имаме 280 деца. Готвим и проекти по новата покана на ПРСР - за улици, за 
реконструкция на парка. Подготвяме и вертикална планировка на училището, което 
санираме. Каква е общата стойност на тези, които са в процес на изпълнение? Над 5 млн. 
лева. 
 
Говори открито срещу домашното насилие – кампания 
www.svejo.net | www.womeninforce.eu | 05.04.2018 |  
AVON започна благотворителна кампания „Говори открито срещу домашното насилие” 
Кампания призовава: Говори открито срещу домашното насилие 
По данни на „Алианс за защита срещу домашното насилие“ през последната година се 
наблюдава ясно изразена тенденция за увеличаване броя на жертвите и упражняване на по-
тежки форми на насилие. 
AVON започна благотворителна кампания „Говори открито срещу домашното насилие”. 
Инициативата залага на смела и откровено стряскаща визия, с която се стреми да шокира и 
привлече внимание към проблема. 
Посланието на кампанията „Сложи си обица на ухото! Нека заедно спрем домашното 
насилие!” призовава обществото да покаже непримиримост към проявите на насилие и да 
говори открито за тях. 
Набраните средства от кампанията през 2014 г. ще бъдат дарени на партньора на „Говори 
открито“ – „Алианс за защита срещу домашното насилие”. 
 

Общи новини 
 
100 000 лева не стигат на Мартина за операция 
Банско и Разлог се включиха в събирането на пари 
в. Стандарт | 04.04.2018 |  
4-годишната Мартина Юнчова от Банско се нуждае от нова операция, за да се възстанови 
напълно. Тя претърпя нелеп инцидент на 7 септември миналата година, когато погълна 
желатинова капсула и получи респираторни и сърдечни усложнения. Детето до този момент 
няма никакви здравословни проблеми. Но за зла беда и на него, и на семейството му, 
изпитото хапче попадна в трахеята, а не в хранопровода. Мартина изпадна в кома, веднага е 
закарана в реанимация в спешния център в Разлог, където дишането и сърдечната дейност 
са възстановени. След това е откарана в "Пирогов" в София. Направеният ядрено-магнитен 
резонанс показва наличие на данни за хипоксична енцефалопатия. 
Мартина по-късно е преместена за лечение в Турция. Момиченцето премина през тежка 
мозъчна операция в болница "Аджъбадем" 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

8 

 

Тази интервенция стана благодарение на съпричастността и добрите сърца на стотици 
банскалии. Лично кметът на община Банско -Георги Икономов, се ангажира с кампанията за 
набиране на средства за лечението на тригодишното тогава дете, както и с обединението на 
жителите на планинския град. За кратко време банскалии събраха близо 70 хиляди лева. 
След операцията момиченцето бе на рехабилитация в клиника "Левинщайн" в Израел. 
"Има подобрение в състоянието й. Това ни дава надежда. Ще я водим на периодични 
рехабилитации в Германия. Одобрени сме за операция в Москва за присаждане на стволови 
клетки, които ще бъдат взети от ръцете на дъщеричката ни. Но в момента има епилептично 
огнище, ще изчакаме да се потуши. Надявам се, че през септември ще бъдем в Москва за 
операцията. Трябват ни 100 000 евро, ние сме събрали половината 
- 100 000 лева", разказа майката на момиченцето - Катерина Танева-Юнчова. 
Тя благодари на всички дарители, които досега са помогнали за спасяването и 
възстановяването на нейната рожба. Вярва, че ще се намерят добри хора, които да ги 
подкрепят и за финансирането на операцията в Москва. За да продължи своя нормален 
живот 4-годишната й дъщеря 
Мартина. Защото шансовете на детето за пълно възстановяване са много големи 
Доказателство за това са други случаи на хлапета в нейното състояние, на които руските 
медици са помогнали и след това те са излекувани. "Нашите съграждани, а и не само те, ни 
дадоха много голяма вяра, защото отделиха сериозни средства за нашата Мартина. 
Семейство от Банско, което преди време загуби дъщеричката си, ни дари 100 000 лева от 
своята дарителска сметка преди време. Сигурна съм, че ще съберем необходимата сума и 
след 5 месеца ще бъдем в Москва за операцията", каза още майката на Мартина. 
През октомври миналата година и община Разлог се включи в благородната акция в помощ 
на Мартина от Банско. Това стана след успешната операция в Турция, когато бяха нужни 
пари за неговата рехабилитация в Израел. За целта разло-жани организираха 
благотворителен базар за малката банскалийка в центъра на града. 
В целия град бяха поставени кутии, в които всеки можеше да дари средства. В благородната 
кауза се включиха заведение и детски кът, които дариха половината от дневния си оборот, 
за да може Мартина да оздравее. Само от благотворителния базар, който бе организиран в 
Разлог, бяха събрани 7633 лева за лечението на момиченцето от Банско. Средствата бяха 
преведени за възстановяването на детето. Съдбата на Мартина развълнува хиляди жители 
на двете курортни общини. Благотворителната кампания първо тръгна в Банско, след това 
добри хора от Разлог се отзоваха и поеха благотворителната щафета. Стотици местни 
жители на Разлог, сред които и общинският кмет Красимир Герчев, си купиха сувенири и 
показаха съпричастност към съдбата на малката Мартина и нейното семейство. 
Банковата сметка на майката на Мартина е: BG96BUIB78371039070002, СИбанк, Катери на 
Костадинова Танева /Юнчова/.  
 
Holiday Heroes доставиха 5360 празнични пакета за Великден 
www.actualno.com | 04.04.2018 |  
Два пъти годишно Holiday Heroes обединяват малки и големи добротворци в името на това 
хиляди семейства в нужда да посрещнат светлите християнски празници с пълна празнична 
трапеза. Този Великден се превърна в дванадесетата успешна кампания на Празничните 
герои. 
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След поредица от атрактивни събития и инициативи, и десетки корпоративни и 
индивидуални дарители на каузата, Holiday Heroes се заеха да опаковат събраните продукти 
в празнични пакети. На слънчевите празници Лазаровден и Цветница героите се събраха в 
склада на К&M, за да започнат от ранни зори грижливо да подреждат продукти от основна 
необходимост за нуждаещите се семейства – варива, ориз, брашно, олио, консерви, 
шоколадови изделия, колбаси, кори за баница, лютеница и разбира се – козунак. В разноса 
на празнични пакети до домовете на семейства в нужда се включиха десетки доброволци. 
Сред тях бяха и чаровните певици Йоанна Драгнева и Мария Грънчарова. Освен че са 
приятелки в живота, двете се превърнаха и в празнични герои за семейството на Иванка. Тя 
живее заедно със съпруга си и 35-годишната си дъщеря, която има тумор в мозъка. 
Вследствие на заболяването и тежка операция за отстраняване на част от тумора младата 
жена е с първа група инвалидност. Пенсиите на родителите не са достатъчни за скъпите 
животоподдържащи лекарства на детето им, чиято най-голяма страст е рисуването. 
Сред доброволците, които доставиха празнични пакети, бяха водещата на любимото 
сутрешно радио предаване „Тройка на разсъмване“ Милена Златкова и очарователната Мис 
Свят България 2016 Галина Михайлова. В неделния ден двете посетиха няколко адреса на 
семейства в София. Сред домакинствата, където оставиха празничен пакет, беше и домът на 
Пенка. Тя отглежда сама 8-годишния си син и дълго време е била без работа, за да се грижи 
за детето си. През втора поредна кампания Галина доставя пакет в дома ѝ. Този път обаче 
Пенка зарадва празничните герои с новината, че скоро предстои положението ѝ да се 
подобри. Дори планира през следващата кампания да се включи в Holiday Heroes, но от 
другата страна. „Понякога човек изпада в ситуация, в която се нуждае от помощ. И при нас 
беше така, но мисля, че за коледната ви кампания ще можем да си позволим да се включим 
отново, този път от другата страна“, с усмивка и надежда сподели Пенка. „Мисля, че със 
сина ми ще можем да дойдем в склада, за да бъдем доброволци и да опаковаме пакети.“  
Теди Кацарова също стана част от кампанията за поредна година. Чаровната изпълнителка е 
сред първите добротворци на Празничните герои и винаги е помагала на каузата. Този път 
тя достави празничен пакет чак в Сливен, където заедно с талантливия музикант Живко 
Василев, изненадаха 4-ри членното семейството на Валентина. Съпругът и е безработен, а 
имат две чудесни деца, за които се грижат. Снимки от вълнението в склада, както и 
емоционални срещи със семейства, на които помогнахме, може да видите на Facebook 
страницата ни. 
 
Започна гласуването за българския проект в надпреварата Chivas Venture 
www.capital.bg | Сирма Пенкова | 04.04.2018 |  
Българската стартираща компания Nasekomo, която превръща органичните отпадъци в 
храна за ларви на насекоми, богати на протеини, се състезава с още 26 социално отговорни 
бизнеса (виж карето) от цял свят за дял от 200 хил. долара в първия етап на 
предприемаческото състезание Chivas Venture. Общият награден фонд на международната 
надпревара, организирана от уиски бранда Chivas Regal, е 1 млн. долара. Гласуването 
Български финалист за четвърта поредна година ще се бори за гласовете на публиката, от 
които зависи разпределението на финансирането към всички проекти в първия етап от 
конкурса. Онлайн гласуването се провежда три седмици, в които организаторите насочват 
общо 200 хил. долара между участниците в зависимост от количеството събрани гласове от 
публиката. Всеки, който иска да подкрепи българските предприемачи от Nasekomo, може да 
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го направи на официалната страница на състезанието (https://www.chivas.com/the-
venture/finalists/people/bg-olga-marcenac). На следващите етапи от конкурса международно 
жури ще избере петте най-перспективни идеи, които могат да развият социално отговорен 
бизнес, подобряващ живота на много хора. Големият финал тази година ще се проведе на 
24 май в Амстердам по време на технологичната конференция TNW Conference, която 
събира на едно място редица предприемачи, инвеститори и бизнес лидери. Тогава ще стане 
ясно кои стартиращи компании ще получат дял от 800 хил. долара от наградния фонд. 
Българският финалист 
Nasekomo е първата компания в Източна Европа за разграждане на органични отпадъци 
чрез ларвите на черната муха, които впоследствие могат да бъдат използвани за 
високопротеинова храна в животновъдството. Ларвите на черните мухи в рамките на едва 
три седмици могат да оползотворят огромно количество органичен отпадък, който в 
противен случай би отделил токсични за хората парникови газове, и да нараснат с до 7 
хиляди пъти. В екипа на компанията са Олга и Ксавие Марсенак, които управляват бизнес 
процесите, а французите и биолози по образование Селин и Марк Болар се фокусират върху 
научната част от проекта. Целта на Nasekomo е изграждане на мрежа от заводи, в които да 
отглеждат насекомите и след нарастване на ларвите им да ги преработват в подходяща 
добавка към храната на рибите.Финалистите в Chivas Venture 2018 OTTAA Project, Аржентина 
и Уругвай – софтуер, който помага на хората с говорни увреждания да общуват, използвайки 
пиктограми, чрез които сглобяват цели изречения. Технологията събира база данни от 
използването на софтуера и така подбира най-подходящите картинки за потребителя в 
зависимост от контекста. Adaptive Eyeworks, Белгия и Люксембург – лесно регулируеми 
диоптрични очила FocusSpecs, които не изискват намесата на специалист за нагласянето им. 
Управляват се чрез циферблат, който с въртене регулира силата на лещата, което ги прави 
достъпни за милиони хора. Revoada, Бразилия – произвежда модни аксесоари и дрехи, 
създадени от отпадъци като гума, счупени чадъри и камери. Компанията осигурява и 
работни места на общности в страната, извозвайки самостоятелно отпадъците директно от 
доставчиците, а не от големите производители. Nasekomo, България - превръща 
органичните отпадъци в храна за ларви на насекоми, които впоследствие се превръщат в 
алтернативен източник на протеини за животни, за които са естествен хранителен ресурс. 
Freshwater Solutions, Чили – доставя питейна вода до райони в страната, които нямат достъп 
до такава. Чрез иновативна технология улавя водните частици от въздуха и на принципа на 
конденза създава "дъжд", който се пречиства и филтрира. Една машина може да произведе 
между 9 и 30 литра питейна вода на ден. Lian Di, Китай – технологично решение, което 
преправя мобилни приложения и сайтове с цел да направи интернет пространството 
достъпно за хора с нарушено зрение, глухонеми, възрастни хора или хора с дислексия. 
Arthrofood, Колумбия – произвежда брашно от щурци за бедните общности на Колумбия, 
което е с до 3.5 пъти по-богато на протеини от говеждото месо. Компанията осигурява 
работа на хората в региона и ги учи как да правят брашното. Leaf Republic, Германия – 
произвежда прибори за хранене и опаковки за еднократна употреба, направени от пълзящи 
растения, като алтернатива на пластмасовите продукти, които са сред основните 
замърсители на околната среда. TOBEA, Гърция – разработва иновативен стол SEATRAC, 
който се спуска по специална рампа към морето и прави плажа и водата достъпни за 
инвалиди, улеснявайки както влизането, така и излизането им. GlovEye, Унгария – 
технологична ръкавица, която превежда напечатан текст на Брайловата азбука, улеснявайки 
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хората с нарушено зрение да четат книги, които иначе не са пригодени за тях. Hilico, Израел 
– разработва лесен начин за събиране, филтриране и съхранение на дъждовната вода, 
превръщайки я в питейна. Предимство на устройството е, че е леко и може да се пренесе 
лесно да различни бедстващи региони. LiMiX, Италия – устройството Talking Hands, 
представлява технологични ръкавици, свързани към аудиоколона, чрез които езикът на 
глухонемите се превръща в гласов текст. Ricci Everyday, Япония – ръчно направени цветни 
чанти и аксесоари за пътуване, предоставяйки работни места на жените в неравностойно 
положение в Уганда. KILIFI MORINGA ESTATES, Кения – осигурява работа на жените в района 
Килифи в Кения, наемайки ги в плантации с растението моринга, където да сеят, обират 
реколтата и да я пресоват, произвеждайки масла за грижа за кожата. The Picha Project, 
Малайзия – осигурява работа на малцинства и бежанци в Малайзия, включвайки ги в 
процеса на готвене и доставка на домашна храна. Gammakat Logistic, Мексико – изгражда 
съоръжения за рециклиране, които превръщат отпадъците в чиста възобновяема енергия, а 
технологията за рециклирането им се задвижва сама без необходимост от електричество 
или вода. Mestic (Inspidere), Холандия – превръща кравешката тор в биотекстил, 
биопластика и биохартия. Патентованата технология решава проблема с излишната тор и 
дава възможност за допълнителни приходи на малките производители. GreenPads (My 
Period Kit), Нигерия – създава евтини санитарни дамски превръзки от отпадъци от банани и 
стъбла на растения с цел да спомогне хигиената на жените в най-бедните селски райони в 
Нигерия. Neuro Device, Полша – система, която ускорява рехабилитацията на хора, които 
страдат от афазия – мозъчно уреждане, което възпрепятства възпроизвеждането на език. 
Устройството се поставя върху главата и стимулира езиковите центрове в мозъка, като може 
да спомогне за пълно възстановяване. Code For All, Португалия - 14-седмична интензивна 
програма по програмиране прави IT образованието достъпно в бедните райони по света, 
давайки им възможност след това да си намерят работа в IT областта, където има силно 
търсене на служители. Taraba Virtuala, Румъния - мобилно приложение, което свърза 
фермери с потребители, които искат да си купят качествена храна директно от 
производител, което премахва и нуждата от доставчици. Ecoheart, Словакия - произвежда 
бамбукови четки за зъби, което е екологична алтернатива на пластмасовите такива. При 
закупуването на всяка четка компанията дарява процент от сумата на организация с 
нестопанска цел. Vehicle Energy Harvesting System, Южна Африка – преносима кинетична 
технологична система, която се поставя под пътната настилка и произвежда енергия от 
натиска, който автомобилите и трафикът създават. BraiBook, Испания – преносим 
електронен четец на Брайловата азбука, което помага на хората с нарушено зрение да четат 
повече от удобно за тях устройство. Ricult, Тайланд – платформа, която позволява на 
фермерите да получат цялата необходима информация и инструменти за подобряване на 
бизнеса им. Тя установява потенциални проблеми, рискове и епидемии за селското 
стопанство и добитък. Change Please, Великобритания – помага на бездомните хора в 
Лондон, обучавайки ги на бариста умения, осигурявайки им работа и подслон. Кафето се 
сервира в екологични чаши и идва от фермери от местни бедни общности. Change: WATER 
Labs, САЩ – разработва евтини, компактни и безводни тоалетни за домакинства и общности 
в неравностойно положение по света, където липсва подходяща канализация. 
 
Анонимен благодетел е дарил 150 000 лв. за изграждането на нова църква 
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Анонимен благодетел дарил 150 000 лв. за нова църква в Копривец. Анонимен благодетел е 
дарил 150 000 лв. за изграждането на нова църква в русенското село Копривец, съобщи 
Русенският митрополит Наум, предаде кореспондентът на БГНЕС от крайдунавския град. 
Изграждането на храма започна през февруари, когато владиката извърши и водосвет, а 
църквата ще бъде към манастира „Света Петка“ в селото. Строителните работи са били 
прекъснати временно заради снега, но след Великден те ще продължат с ускорени темпове. 
Новата църква ще бъде завършена през ноември, а през следващата зима ще продължи 
оформлението й. Дядо Наум подчерта, че финансирането на строежа е напълно осигурено, а 
един от първите, дарили средства за храма, е бил покойният дядо Добри. Със сумата от 150 
000 лв. от новия благодетел работата ще върви нормално. „Надявам се, че Бог по своята 
милост и Св.Петка, чието име носи Светата обител, ще въздадат на този дарител всичко 
онова, което е необходимо за него, за неговото семейство, за здраве, благопреуспяване и 
спасение“, благослови владиката. Преди дни митрополитът съобщи още, че манастирът е 
спечелил финансиране за реконструкция и ремонт на комплекса, паралелно с изграждането 
на новия манастирски храм. /БГНЕС 
Източник: bgnes.com 
 
5940 лева събра Великденският благотворителен базар, организиран от Движението на 
българските майки 
www.novini247.com | 04.04.2018 |  
Майките събраха около 6 хиляди за деца в нужда. 5940 лева събра Великденският 
благотворителен базар, организиран от Движението на българските майки в Пазарджик. 
Очаква се сумата да нарасне, тъй като все още се изчаква традиционната вече подкрепа от 
български майки, които живеят в Чикаго. Вече няколко години поред те изпращат сума, 
която се включва към общия резултат от великденския ни базар. Засега можем само 
ориентировъчно да кажем, че общата сума е 5940 лв. Акцията за нас е повече от успешна! И 
това се дължи най-вече на незаменимата подкрепа, която срещаме от страна на 
съгражданите ни, които още преди да успеем да наредим масите със сувенирите, чакаха за 
да си закупят. И друго, което мина всякакви наши очаквания - кутията за дарения, в която 
или клиентите на базара пускаха рестото си, или просто идваха и целенасочено пускаха в 
нея, без да си закупят нищо - сумата само от дарителската кутия е почти 1000 лв., заяви 
Гергана Николова от сдружението.  С проявата майките се опитват и да пробудят и призоват 
за съпричастност и толерантност към „ничиите” деца.  Всяка година инициативата им  се 
радва на огромен успех. Ръчно изработените сувенири  се купуват буквално като топъл хляб 
от пазарджиклии. Събраните от благотворителната проява средства ще бъдат използвани за 
продължаване на проектите на Движението на българските майки, насочени към деца, 
настанени в институции и приемни деца от областта. * снимки- Нели Манчева 
Източник: marica.bg 
 
В Спасителния център за диви животни се грижат за бедстващи щъркели 
източник 
www.infoz.bg | 04.04.2018 |  
Три от общо шестте приютени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в 
Стара Загора бедстващи щъркели бяха пуснати на свобода. Това стана край язовира до село 
Опан. Екип на Центъра посети миналата седмица всички домове в Североизточна България, 
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в които хората са приютили бедстващи щъркели. На място специалистите са прегледали 
близо 150 щъркела. Шест от тях бяха настанени в Центъра, за да бъдат лекувани, съобщи д-р 
Руско Петров. Спасителният център за диви животни в Стара Загора е създаден през 1996 г. В 
него се възстановяват бедстващи птици от защитени видове. Работи се по програма за 
връщане на изчезнали от България видове, приютяват се и конфискувани на границата 
птици. В момента екипите от специалисти и стажанти, се грижат всеотдайно и за 
пострадалите щъркели, които постъпват при тях. В резултат на спасителните акции на 
щъркели и тяхното отразяване в медиите, Спасителният център за диви животни в Стара 
Загора е започнал да получава целеви дарения, предназначени за щъркелите от Западна 
Европа, предимно от Германия и Белгия, за което екипът изразява огромната си 
благодарност.   Венета Асенова | www.infoz.bg 
 
Болницата в град Гоце Делчев получи дарение нова линейка 
www.bnr.bg | 04.04.2018 |  
Нова придобивка получи днес гоцеделчевската болница - линейка, осигурена от община 
Гоце Делчев със съдействието на на отдела за чуждестранна помощ към Съюза на 
свободните евангелски църкви в Германия.  Линейката ще се използва за нуждите както на 
МБАЛ "Иван Скендеров", така и на Центъра за спешна помощ в града. По думите на 
управителя на болницата д-р Мария Радойкова, лечебното заведение досега не е 
разполагало с такава линейка. Тя е пригодена за превозване на 1, 2, 3 или 4 пациенти 
едновременно и ще бъде изключително необходима в случай на катастрофа или друг 
инцидент с повече пострадали хора. Линейката пристигна днес от Германия. Тя е 
оборудвана с всичко необходимо за оказване на първа помощ. 
 
Организацията на слепите в Добрич със сериозни финансови затруднения 
www.bnr.bg | 04.04.2018 |  
Организацията на слепите в Добрич е изправена пред сериозни финансови затруднения. За 
това съобщи председателят ѝ Митка Стоянова. Дейността и на Фолклорната група на 
незрящите "Светлина" също е заплашена заради липсата на средства. "Сградата, в която се 
помещава Организацията на слепите в Добрич, тече при всеки дъжд, но нито от Общината, 
чиято собственост е тя, нито от Съюза на слепите отпускат средства за ремонт. През 
последните две години и дарителите са все по-малко", споделя бившият председател Живко 
Бохоров и допълва: "Общината каза - нямаме пари, те са дадени за водния цикъл. 
Оправяйте се сами". Фолклорната формация на незрящите "Светлина" също е изправена 
пред сериозни финансови затруднения, които поставят под въпрос участията им на 
фестивали в страната. Маестро Георги Събев: "Имаме шест златни медала от Световния 
фестивал и шест златни медала от Търново“. 
 
„Между приятели“ направи дарение на фондация „Владиславово“ 
www.dnesplus.bg | 04.04.2018  
Гражданската инициатива на варненски родители „Между приятели“ направи дарение в 
Центъра за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“. В навечерието на един 
от най-светлите християнски празници Великден две коли с дрехи, играчки и аксесоари 
пристигна в Аспарухово. Дарението включва още много други предмети, които ще зарадват 
ползвателите на социалните услуги, които предоставя фондацията. Идеята за обмен на 
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дрехи и играчки „Между приятели“, чиито основен двигател са Деница Костова и Петя 
Петрова, възниква като пазарно ориентирана инициатива. Два пъти годишно участниците в 
нея се организират чрез социалните мрежи и подреждат базар в Двореца на културата и 
спорта във Варна. Специални благодарности към ръководството на Двореца за 
съпричастието, изразяват от „Между приятели. В тазгодишното издание на базара дрехи и 
играчки са предоставили 172-ма участници, посетителите в рамките на 6-те дни, в които е 
бил отворен, са хиляди. След определен срок собствениците на непродадените вещи ги 
предоставят за дарителски кампании. В актива на инициативата са благотворителни жестове 
към Карин дом, домове за деца, лишени от родителски грижи и други социално уязвими 
групи. Освен за децата от центъра в Аспарухово, дарение беше предоставено и в звеното 
„Майка и бебе“. Организационните задачи също се разпределят на доброволен принцип а 
координацията е през фейсбук страницата между приятели и на адрес 
www.mejdupriateli.com. Фондация „Владиславово“ вече 25 г. предоставя социални услуги, 
повечето от които са част от социалната програма на община Варна. За този период са 
разкрити два центъра за обществена подкрепа във Владиславово и в Аспарухово. Освен това 
по проекти на фондацията във Варна работят два центъра за социална рехабилитация и 
интеграция. Днес+ 
 
Бургаски бизнес дами организират благотворител бал в помощ на Държавната опера 
www.flagman.bg | Автор: Флагман.Бг |  
Със събраните средства ще бъде купена нова модерна озвучителна апаратура 
Благотворителен пролетен бал организира инициативен комитет на бургаските жени в 
бизнеса. Събраните средства ще бъдат предоставени на Държавната опера в Бургас, която 
има крещяща нужда от нова озвучителна апаратура. Той ще се проведе на 11 май от 19.30 ч. 
в гранд хотел и СПА „Приморец“. Апаратурата на бургаската опера е от 80-те години на 
миналия век и не отговаря на нуждите на продукциите й. Модерната режисура и 
сценография на спектаклите, както и световноизвестните имена, гостуващи в постановките, 
остават крайно недооценени заради качеството на звука, възпроизведен от морално 
остарялата озвучителна техника. Гостите на благотворителната вечер ще се насладят на 
изпълненията на солистите и балета на Държавна опера – Бургас, на невероятния глас на 
оперната прима Еделина Кънева, звезда на Национален музикален театър „Стефан 
Македонски“ и муза на вечерта, както и на трио „Тенорите“ и други изпълнители. 
Пролетният благотворителен бал ще се проведе под патронажа на кмета на Община Бургас 
Димитър Николов под мотото „Нека помогнем музиката да не замълчи!“ 
 
Радостина Герганова, „Приятели на животните“ ВТ: Българинът е склонен да помогне на 
пострадало животно, все повече хора даряват средства, храна и одеяла 
www.focus-news.net | 04.04.2018 |  
Велико Търново. Българинът в склонен да помогне на пострадало животно. Това каза за 
Радио „Фокус“ – Велико Търново Радостина Герганова, председател на фондацията 
„Приятели на животните”-ВТ. Тя посочи, че през последните години, благодарение на 
социалните мрежи, информацията за коте или куче в нужда се разпространява по-лесно и 
все повече хора даряват средства, храна или одеяла. По думите й дарителите предимно са 
млади хора, въпреки че и има и възрастни такива, които въпреки че нямат големи 
възможности, имат желание да помогнат. „Без помощта на хората няма как да се справим. 
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Не сме само ние така. Всички организации разчитат на дарение на хората. Ние като цяло 
разчитаме единствено и само на българина. Някой организации имат спонсори от чужбина, 
но ние специално разчитаме на българина като дарител. Някой помагат с пари, а други с 
храна, с дрехи, одеяла и други неща, които също са ни нужни“, посочи Радостина Герганова. 
Тя допълни, че организацията разчита на помощта на хората не само по празници, а 
целогодишно. Затова и през цялата година организират различни кампании. Надежда 
КРЪСТЕВА 
 
Пловдивчанинът, осъдил Фонда за лечение на деца: Хора, търсете си правата! 
www.trafficnews.bg | 04.04.2018 |  
Тези дни стана ясно, че бащата на Петьо от Пловдив, страдащ от детска церебрална 
парализа, е осъдил Фонда за лечение на деца. Преди време Фондът отказа лечение на 
момчето в чужбина, защото операцията можело да бъде направена и в България. Две 
години по-късно съдът се произнесе, че отказът е бил неправомерен. Супер! Чудесно! 
Браво! Справедливостта възтържествува!... Сигурно много от вас са се възторгнали  по този 
начин от новината. Само че едва ли някой от нас е наясно какво точно е коствало това дело 
и на ученика от Търговската гимназия, и на родителите му. И какво в крайна сметка спечели 
бащата на Петьо за сина си, спечелвайки делото срещу Фонда. Въобще спечели ли нещо? 
Фактите са ясни – междувременно, докато трае делото, момчето вече е навършило 18 
години и по закон не може да бъде контингент на Фонда. Казано просто, не може да разчита 
на никаква помощ от Фонда, който е осъден, защото му е отказал помощ. В същото време 
самото спечелване на това дело не носи никакво финансово изражение за момчето, защото  
делото е административно. Или пак казано просто, семейството не е спечелило и един лев 
от това, че е спечелило делото. Това за яснота. И все пак – колкото и да не е остойностена 
финансово, справедливостта наистина възтържествува. Колкото и време и притеснения да 
коства на семейството това дело, Емил Мавродиев – бащата на Петьо, се гордее със 
спечелването му. И знаете ли защо? Защото според него ефективността на институциите 
зависи от всички нас. „Фондът би работил по-добре, ако всички ние го накараме. А това ще 
стане, ако не му отнемаме възможността да го свърши. А именно - като си подаваме 
документите към него, а когато мислим, че са нарушени правата ни, да си ги търсим”, 
сподели пред TrafficNews.bg Емил. Емил смята, че всичко, с което човек се е преборил, си 
струва. „Искам хората да знаят, че невинаги едно дело струва много пари. Хора, търсете си 
правата - само така ще променим статуквото. Държавата, както всички знаем, не само към 
децата, но и към всички нас не е от най-загрижените в сферата на здравеопазването. Но не 
мога да не изкажа благодарности към здравната каса, откъдето получихме формуляр S2, 
който покри немалка част от операцията на Петьо. Освен това за решението на Съда по 
делото беше представена съдебномедицинска експертиза, която не убеди съда, че е окей да 
се направи операцията в България”, казва Емил. И се опитва да забрави ония повече от 3 
месеца, в които семейството му е чакало решението на Фонда и след цялото чакане е 
получило отказ за лечение в чужбина. И да помни всичко онова, което се е случило след 
това – добрината и отзивчивостта, протегнатите ръце и добронамерените жестове на 
десетки българи, помогнали на младия пловдивчанин за операцията във Виена. Сега 
семейството на Петьо е изправено пред ново предизвикателство - предстои му сваляне на 
имплантите, използвани при операцията, за което са необходими 7500 евро, и още един 
курс рехабилитация в център Адели на стойност 7000 евро. Общо сумата, необходима за 
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цялостното приключване на лечението на Петър Мавродиев, е 14 500 евро. Сигурни сме, че 
нито борбеният дух на момчето, нито доброто у хората са свършили! Как да дарите? 
Изпратете дарителски SMS DMS PETAR Изпратете дарителски SMS с текст на латиница  DMS 
PETAR на номер 17 777  (за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel) Също така можете да 
дарите средства и по банков път на следната сметка: Банка: ПИБ IBAN: 
BG86FINV91501316898223 BIC: FINVBGSF Титуляр: Петър Емилов Мавродиев 
 
Спасиха живота на бебе на 2 дни с перфурзор за 4000 лева 
в. Монитор | Ели КРУМОВА | 05.04.2018  
Животът на новородено момиченце беше спасен благодарение на дарена инфузионна 
помпа за прецизни вливания на медикаменти на стойност 4000 лева. Дарението бе 
получено от началника на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ "Св. Георги" проф. д-р 
Пенка Стефанова от младежите от клубовете "Ротаракт Пловдив - Филипопол" и "Интеракт 
Пловдив - Филипопол". Младежите събрали средствата за закупуване на перфурзора по 
време на организиран от самите тях коледен базар в края на 2017 г. Клубовете не за първи 
път осъществяват редица благотворителни събития, за да направят дарения на Клиниката по 
детска хирургия, припомни нейният началник проф. д-р Пенка Стефанова. 
Тя обясни че перфузорът ще започне да Петя Бонева връчва дарението на проф. Стефанова. 
УМБАЛ "Св. Георги" се използва веднага, а първият малък пациент, на когото ще вливат 
медикаменти, е новородено момиченце-само на 2 дни, при което има атрезия, вродена 
непроходимост на дванадесетопръстника. Без операцията и последващото лечение с 
прецизни вливания детето не би имало шанс да оцелее, уточниха лекарите от Клиниката по 
детска хирургия. 
 
Започнаха прегледите на майки на деца с увреждания от кампанията на БАЗБ 
www.insmarket.bg | 05.04.2018 |  
24 града са включени в кампанията 
Българска Асоциация на Застрахователните Брокери – БАЗБ, съвместно с Фондация "Майко 
Мила", поставиха началото на благотворителна кампания за провеждане на медицински 
прегледи на майки на деца с 
увреждания с цел предотвратяване на тежки заболявания, които могат да им отнемат 
възможността да се грижат за децата си. 
Прегледите по градовете в България вече започнаха. Припомняме, профилактичните 
медицински прегледи, осигурени чрез кампанията, спасяват животи – не само на 
родителите, но и на децата им, които са 
изцяло зависими от грижите им. Прегледите се провеждат в градовете: Бургас, Варна, 
Видин, Враца, Горна Оряховица, Добрич, Карлово, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, 
Перник, Плевен, Пловдив, 
Разград, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, София, Нова Загора, Стара Загора, Харманли, 
Шумен и Ямбол. 
От БАЗБ обявиха, че ежедневно постъпват обаждания от майки на деца с увреждания, които 
изказват своите благодарности и са щастливи да се възползват от предоставения им шанс да 
преминат през договорените специално за тях прегледи – в един ден, на едно място, без 
чакане, без излишна документация - при всички необходими специалисти. 
ИНСМАРКЕТ подкрепя кампанията.  
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ЮЗУ се включи в благотворителната инициатива "Жълти стотинки" 
www.infomreja.bg | 05.04.2018 |  
Акция "Жълти стотинки - децапомагат на деца" се организира от сдружение „Съзидание-
2012“ вече единадесета година. Тази благотворителна акция е вдъхновена от едноименната 
френска кампания на Бернадет Ширак – „Pieces jaunes“. Основните участници в нея са деца 
и младежи от цялата страна. През 2017 г. на 10-тата юбилейна кампания дарените средства 
от 53 191,75 лв., събирани в цялата страна ще бъдат изразходвани за закупуване на 
медицински пособия и медицинска апаратура за болници в градовете Благоевград, Смолян, 
Карлово и Ловеч. Първото дарение в рамките на кампания 2017 г. бе за Детското отделение 
на МБАЛ – Благоевград, което получи 22 медицински легла, оборудвани с 22 специални 
матрака и 2 аспиратора. Инициативата в Югозападна България се координира от д-р Ирина 
Китова с участието на студенти от Катедрата по театрално, телевизионно и киноизкуство към 
ЮЗУ „Неофит Рилски“. На регионално ниво кампанията бе подкрепена от студенти, 
преподаватели и служители на Югозападния университет, от учители, ученици и служители 
на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ – 
Благоевград, от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград. В инициативата се 
включиха също служители на Националния осигурителен институт, Националната агенция за 
приходите, много частни фирми и граждани. През 2018 година кампанията продължава в 
помощ на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора за закупуване на 2 
интензивни кувьоза и 2 комплекта тръби за апарати за изкуствени вентилации. 
 
„Пътуващите книги на Стара Загора“ ви канят на Благотворителен концерт-базар 
www.zarata.info | 05.04.2018 |  
СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“ ви канят на Благотворителен концерт-базар, чиято 
цел е набиране на средства за „Детски читални на колела“. Той ще се проведе на 11.04.2018 
г (сряда) от 18:30 часа в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. 
С учатието на квинтет „Траяна глас” с ръководител Лиляна Дойчева, хор „Библиофония”, 
талантливи деца от НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора и децата от театъра към СНЦ 
„Пътuващите книги на Стара Загора”. 
По време на концерта ще има и благотворителен базар. 
Повече за идеята на „Детските читални на колела”: 
Идеята за пътуващите детски читални се роди през лятото на 2016г. Тя бе подкрепена чрез 
дарения от националната кампания „Избери, за да помогнеш“ и осъществена през лятото на 
2017г. През топлите месеци на годината (от март до октомври) „Детска читалня на колела“ 
помогна на детските книги да достигнат до повече деца, пътувайки до читателите си в 
малките населени места на България. Пътуващите детски читални се провеждаха по метода 
„възрастен чете на деца“ и „деца четат на деца“ в зависимост от обема и трудността на 
четения текст. И двата метода се прилагаха заедно със свободна дискусия, в която децата 
споделяха по желание впечатления около прочетеното или го изразяваха чрез творчески 
дейности като игри, танци или рисуване. Всичко това им помага да развиват въображението 
си и да интерпретират четенето на книги по различни начини. А методът „изведи 
посланието на книгата“ развива уменията им да слушат, разбират и мислят върху текста. 
По време на тези незабравими пътешествия екипът на читалнята – Мира и Олга, 
представиха много нови детски книги, четоха с деца и възрастни, философстваха заедно с 
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тях в забавни дискусии около прочетеното, рисуваха върху асфалт и танцуваха под звуците 
на музиката навън сред природата. Направиха това, защото вярват, че по този начин децата 
достигат по-лесно до чудния свят на книгите. Те споделят, че за тях това са били вълшебни 
месеци на книжни пътешествия с децата, които са им вдъхнали увереност, че идеята за този 
вид читални е добра, полезна и интересна за децата. Техните пътешествия се случваха по 
покана на местни читалища и културни организации, на които те оставяха като дарение нови 
детски заглавия, за да подпомогнат библиотечния фонд и да подкрепят заниманията им по 
четене с децата. 
Получените дарения от националната кампания „Избери, за да помогнеш“ бяха 
оползотворени за закупуване на нови детски книги за проведените седем читални на 
колела. Но голямото желание на екипа от сдружението е „Детска читалня на колела“ да 
продължи да пътува и през това лято. 
 
Млади психолози помагат на училището по изкуствата в Русаля 
www.dnesbg.com | 05.04.2018 |  
Студенти от Клуба по психология “Доц. д-р Илия Стойков” при Великотърновския 
университет проведоха първата си благотворителна викторина по психология, организирана 
от колегата им Станислав Шитов. Събраните средства ще бъдат дарени на Училището по 
изкуства и занаяти “Димитър Екимов” в Русаля. Преди време от школото отправиха призив, 
че учебното заведение се нуждае от средства, което всъщност оцелява с помощта на 
дарители. Учениците са от социално слаби семейства. 
Вчера Станислав разказа, че викторината е продължила два дена – на 3 и 4 април, и до 
редакционното приключване на броя средствата още не бяха отчетени. Но бъдещият 
психолог съобщи, че колективът на верига “Технополис” също са събрали средства, които ще 
дарят на училището в Русаля. 
Благотворителната акция на студентите по психология е част от инициативите, които Клубът 
посвети на 4 април – Деня на психолога в България. Младите хора обаче превърнаха Деня на 
психолога в седмица. Бяха организирани социално-опознавателни игри и излъчени филми. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
Базиликата и римските мозайки на Филипопол влизат в списъка за световно наследство 
www.bulfax.com | 05.04.2018 |  
Кандидатурата на Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол 
беше включена в Индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти. 
Това обявиха от Центъра за световното наследство на ЮНЕСКО в писмо до министъра на 
културата Боил Банов. Кандидатурата отговаря на оперативните изисквания на световната 
организация и е впечатлила със своята задълбоченост. 
„Благодарим за съдействието и подкрепата в изпълнението на Конвенцията за опазване на 
световното културно и природно наследство,“ пише директорът на Центъра за световното 
наследство, г-жа Мехтилд Рослер. 
Епископската базилика отваря за посетители догодина 
„Епископската базилика в Пловдив, със запазените в нея мозайки, е уникален паметник, с 
който България се гордее. Включването ѝ в индикативната листа на ЮНЕСКО е още един 
щрих към приноса на страната ни и конкретно на Пловдив, един от най-старите градове на 
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континента, в опазването на културното наследство“. Така коментира новината министърът 
на културата Боил Банов. 
По думите му базиликата е сред най-впечатляващите паметниците по българските земи от 
Римската епоха. По тази причина министерството убедено подкрепи инициативата на 
Община Пловдив и Фондация „Америка за България“ за включването ѝ в Списъка на 
световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. 
„За Фондация „Америка за България“ е привилегия да подкрепи връщането към живот на  
Епископската базилика и мозаечните шедьоври на Филипопол, защото вярваме, че са важна 
част, не само от българското, но и от световното културно наследство. Благодарни сме за 
партньорството на Община Пловдив, българското правителство, постоянното 
представителство на България в ЮНЕСКО, на археолози, реставратори и на стотиците хора и 
компании, които дариха своя доброволен труд, за да разкрият тези български съкровища, 
доскоро тънещи в забрава“, каза президентът на Фондацията, Нанси Шилър.  
Кметът на Пловдив, Иван Тотев, подчерта, че новината е важна не само за Пловдив, но и за 
България. „Епископската базилика на Филипопол няма аналог в България и в Югоизточна 
Европа. Вярваме, че този забележителен обект трябва да има своето достойно място в 
Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО заедно с римските 
мозайки, изпъстрили нашия град“. 
„Включването на Епископската базилика в Индикативния списък на България в ЮНЕСКО е 
още едно признание за значимостта на културното наследство на страната ни. С всички сили 
ще продължим да съхраняваме и популяризираме това наследство, защото то разказва за 
нашата история, отразява нашите ценности и свидетелства за досега ни с други култури. 
Включването на Базиликата става факт по време на първото председателство на България на 
Съвета на Европейския съюз и Европейската година на културното наследство и така 
доказва, че обединяващи за Европа са културата, образованието и общите ни ценности“, 
каза българският посланик във Франция,  Ангел Чолаков. 
 
"Интеракт" зарадва децата на Враца за шеста поредна година 
www.bulnews.bg | 05.04.2018 |  
Дни преди най-светлия християнски празник, младежите от “Интеракт клуб” зарадваха най-
малките жители на Враца. Празникът, който се организира под наслов “Великден за децата 
на Враца” стана реалност днес, на Велики четвъртък. Забавление, музика, боядисване на 
яйца, танци и рисунки бяха част от програмата, която интеракторите успешно изпълниха. 
Децата от най-големите детски градини, както и десетки врачани се включиха в най-
мащабното градско боядисване на яйца в историята на града. За награда те получиха 
хвърчила, лакомства, рисунки и разбира се, широки усмивки. Проектът на младите и 
талантливи организатори се провежда от години насам безвъзмездно като подарък към 
бъдещото поколение доброволци. В кампанията на “Интеракт” се присъединява “Ротари 
клуб” като неизменна част от реализирането на проекта. Идеята на малки и големи е да 
обединят врачани в навечерието на Великден като им подарят радост и настроение. 
 
13 000 ваучера за храна тръгнаха към пенсионерите по инициатива на Мая Манолова 
www.dariknews.bg | 05.04.2018 |  
Първите 13 хиляди ваучера, събрани от кампанията на омбудсмана Мая Манолова 
„Великден за всеки“,  вече се раздават на пенсионери в пощенските клонове в  страната. 
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Омбудсманът с инициатива „Купи и сподели“ в помощ на пенсионерите Ваучерите са на 
стойност 40 лева и ще подпомогнат възрастни хора, чиито пенсии с малко надвишават прага 
на бедността и така са лишени от добавките, отпуснати от правителството. Пари ще се 
събират и след Великден, като събраните тогава средства ще бъдат раздадени на 
пенсионерите за Гергьовден, обяви Мая Манолова. Заедно с деца от столичния район 
Младост, днес тя ще дари на възрастни хора от социални институции и 500 боядисани яйца. 
Над 400 хиляди лева са събрани в кампанията „Великден за всеки“ досега, отчете 
обмудсманът. Освен парите,  са събрани и тонове хранителни продукти, които също ще се 
раздават на възрастните хора, уточни Мая Манолова. Около 1,2 млн. души са с пенсии под 
321 лв. "Първите ваучери вече са в пощенските клонове. Обръщам се към всички 
пенсионери, могат да проверят на сайта на омбудсмана имената на тези, които ще получат 
ваучери, както и в пощенския клон на съответното населено място, където трябва да има 
списъци", обясни Манолова и посочи, че ваучери ще бъдат осигурени на около 35 000 
пенсионери. 
Пари ще се събират поне още 2 седмици, допълни Мая Манолова. Право на ваучери от 
кампанията имат пенсионерите, чиито пенсии надхвърлят с малко сумата от 321 лева. 
Възрастните хора, настанени в социални институции в столицата, ще получат днес и 
боядисани яйца от най-малките доброволци на инициативата. 
 „Великден на всеки“ можете да подкрепите  с смс на номер 12 55 или на банковите сметки, 
обявени на сайта на омбудсмана. 
 
Столичният зоопарк събира пари за женско четкоухо прасе 
www.btvnovinite.bg | 05.04.2018  
Столичният зоопарк инициира дарителска кампания за набиране на средства за 
закупуването на женско четкоухо прасе. Акцията за набиране на средства се провежда в 
дарителския сайт www.platformata.bg и ще продължи до 13 април. Необходимата сума за 
закупуването на женския екземпляр е 3000 лв. Всеки участник, който дари сума в размер 
над 100 лв., ще получи великденски подарък в знак на благодарност – ръчно изрисувано 
щраусово яйце, съобщиха от Столична община. Четкоухите прасета (Potamochoerus porcus) 
се срещат в Африка и са включени в Червения списък на Международния съюз за защита на 
природата (IUCN). Те живеят в тропическите гори, предпочитайки области около реки и 
блата и са отлични плувци. Менюто им е разнообразно – хапват си почти всичко от корени 
до насекоми и мекотели. След дълго чакане, в края на месец март тази година, по линия на 
зоопарковия обмен в столичния зоопарк пристигнаха два млади мъжки екземпляра. 
Зоологическата градина се надява на подкрепата на обществеността за закупуването на 
женско четкоухо прасе и създаване на семейна група от този вид. 
 
БЧК и "Кауфланд" започнаха нова благотворителна акция 
www.zonayambol.com | 05.04.2018  
БЧК и веригата за търговия с хранителни стоки „Кауфланд“ започнаха благотворителна 
Великденска акция за набиране на средства за безплатен обяд в училище на нуждаещи се 
деца – сираци, безпризорни, деца на самотни родители и деца от бедни семейства. В 
периода до седми май клиентите на компанията ще имат възможност да направят своето 
дарение в благотворителни кутии. 
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Касичката на БЧК - Ямбол е разположена до сектор Информация на входа на магазин 
„Кауфланд”. Доброволци на БМЧК Ямбол разпространяват рекламни материали с целта на 
кампанията на входа на магазина. В област Ямбол в момента 274 деца получават топъл 
обяд, благодарение на дарители. За девета поредна година „Кауфланд България” подкрепя 
програма „Топъл обяд” на Партньорска мрежа за благотворителност на Българския Червен 
кръст. До момента клиентите на веригата са дарили общо 320 000 лв. за осигуряване на 
безплатна храна на деца в нужда. 
 
С работилница за великденски яйца и концерт посрещат празника в Детска хирургия на 
УМБАЛ „Свети Георги“ 
www.zdrave.net | 05.04.2018 |  
В работилница за боядисване на великденски яйца се включиха днес пациентите на 
Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“, съобщиха от болницата. 
Традиционното за празника, но нетипично за лечебното заведение цветното занимание бе 
част от празничната програма за Великден, която ежегодно се провежда в клиниката. 
Традицията на боядисването демонстрираха младежи от Националния алианс за работа с 
доброволци и представители на Асоциацията на студентите медици – Пловдив. Цветната 
работилница бе предшествана от концерт на ученици от Националното училище за 
музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – братята Михаил и Орлин Михайлови, Ана 
Бакърджиева, Саркис Саркисян, Белослава Петрова и Антон Костадинов. За финал учителите 
на младите музикални таланти изпълниха великденска песен. След като пожела здраве и 
щастливо детство на всички деца проф. д-р Пенка Стефанова, началник на Клиниката детска 
хирургия, се включи в работилницата и с първото червено яйце потърка лицата на малките 
пациенти и техните връстници от НУМТИ „Добрин Петков“. Тържеството завърши с 
разрязране на тематична торта с великденска украса от сладкарници „Попимони“. За всеки 
празник сладкарите даряват за децата пациенти в клиниката по една специална торта, 
допълват от болницата. 
 
Дарение от Холандия за социално слаби в Сандански 
www.kmeta.bg | 05.04.2018 |  
За поредна година за Великден най-нуждаещите се и социално слаби хора бяха 
подпомогнати с дарение от Холандия. То е на стойност 4875 лева и традиционно се прави от 
холандската Фондация „PROMOTIE”. Пакетите бяха разпределени между най-тежките 
социални случаи, като с приоритет бяха самотно живеещи хора с първа степен на 
увреждане, тежки случаи на деца от отдел „Закрила на детето“, хора с тежък социален 
статус, военноинвалиди и кандидати, одобрени по НП „Асистенти на хора с увреждания“. 
Всички 214 хранителни пакета, на стойност 23 лв. единият, съдържащи най-необходимите 
хранителни продукти, бяха предадени лично на адрес, а кметовете на населените места 
раздадоха пакетите на хората в селата, които управляват. Ръководството на община 
Сандански прецени, че в тези светли дни преди Великден трябва да се зарадва всеки човек, 
но най-вече хората, които са в неравностойно положение. 
 
300 лева са събрани от фондонабирателната кампания на БЧК – Велико Търново в 
навечерието на Великден 
www.focus-radio.net | 05.04.2018  
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Велико Търново. 300 лева са събрани от фондонабирателната кампания на БЧК – Велико 
Търново, провела се в навечерието на Великден. Това съобщи Денислава Чуковска, 
доброволец в БМЧК, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Акцията се 
състоя в понеделник в вторник в два търговски обекта в града. Освен парични средства, 
доброволците към червенокръстката организация събираха и хранителни продукти. 
Събраната сума и храна ще бъдат предоставени за Великден на социално слаби семейства, 
както и на децата от Центъра за специална образователна подкрепа „Св. Теодосий 
Търновски“ във Велико Търново. Денислава Чуковска припомни, че фондонабирателните 
кампании са традиционни за БЧК. Те се провеждат всяка година през месеците април и 
декември. „Основната цел на фондонабирането е да бъдат подпомогнати хора в нужда. 
През април събираме предимно сладки изделия и лакомства, докато през декември – 
хранителни продукти като боб, леща, захар, брашно, които раздаваме на семейства в 
неравностойно положение“, допълни тя. 
Надежда КРЪСТЕВА 
 
„КАОЛИН”ЕАД направи поредно дарение за дуловската болница 
www.kvorum-silistra.info | 05.04.2018 |  
В навечерието на светлия празник Великден, АГО към МБАЛ Дулово получи дарение-
апаратура от "Каолин"ЕАД. Това е поредния дарителски жест, който фирмата прави към 
дуловската болница. Преди две години "Каолин"ЕАД подари апаратура за хирургичното 
отделение. АГО получи ултразвуков скенер ANASONIK-C5Pro с два трансдюсера-
конвексен(3С6С) и ендовагинален(6Е1С). Към скенера има видеопринтер "Мицубиши"Р93Е. 
Отделението се сдоби и с електронож"Kentamed hARTT 300" със стандартен комплект 
принадлежности и биполярен кламп. Д-р Любомир Минков-началник на АГО към МБАЛ-
сподели, че тази апаратура ще подобри диагностиката и ще улесни оперативната дейност на 
отделението. По този начин поставяйки по-точни диагнози(чрез скенера) и ако се наложи 
оперативна дейност(чрез електроножа) се спестява време, намалява се риска от усложнения 
и кръвозагуба, съкращава се продължителността на операцията. Това е огромна помощ за 
нас като екип, но най-вече за пациентките от общината и близките населени места и от 
съседните области. От 26 години съм акушер-гинеколог и винаги през годините сме имали 
проблем с техническото осигуряване на нашата дейност. Времето показва, че без 
технологиите в медицината и тяхното реално прилагане в ежедневната ни практика ние не 
сме конкурентноспособни. Затова сърдечно благодаря на инициатора за това дарение-д-р 
Юксел Ахмед, кмет на Община Дулово и най-вече на дарителите от "КАОЛИН"ЕАД. Чрез тази 
техника отделението е готово да посрещне непрекъснато нарастващия брой пациентки в 
АГО-Дулово и техните очаквания и изисквания за качествено медицинско обслужване. 
Управителят на МБАЛ-Дулово, д-р Константин Попов, подчерта, че това е голяма 
придобивка за АГО и за болницата, като по този начин се прави много по-добра, по-
прецизна дейност по диагностиката и най-вече се подобрява и повишава качеството на 
лечението и медицинското обслужване на пациентките."Отново искам да припомня,че ние 
обслужваме не само жителите от 27-те населени места на община Дулово, но и хората от 
съседните общини. Поредният акт на дарение на "КАОЛИН"ЕАД повишава качеството на 
нашата дейност като цяло и е знак за доверие към нас и нашата отговорна работа в името на 
опазване здравето и живота на хората". От началото на 2018 година до момента в 
дуловското АГО са проплакали 33 бебета. ВАНЯ ПЕТРОВА 
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Търновски кардиолози даряват средства за лечение на Дария Манева 
източник 

www.velikotarnovo.utre.bg | 06.04.2018  
Лекарите от специализираната кардиологична болница във Велико Търново даряват 
средствата от честването на професионалния си празник – 7 април и допълнителни суми за 
лечението на великотърновката Дария Манева – дъщеря на тяхна колежка. Това съобщи 
пред журналисти директорът на лечебното заведение д-р Йорданка Томова и призова 
всички, които имат възможност да помогнат. Дария Манева, бивш PR експерт, става майка 
преди по-малко от година. Щастието от раждането на сина й бързо повяхва, когато лекарите 
й съобщават тежка диагноза. Дария страда от рак. Към момента онкологичното заболяване 
е в напреднал стадий. Лечението в България с традиционните средства не дава резултат. 
Необходима е алтернативна терапия в чужбина. За целта са нужни суми, които са непосилни 
за Дария и семейството й. Можете да подадете ръка на Дария Манева чрез паричен превод 
по сметки: В евро – BG86 RZBB 9155 1009 0699 30 В лева – BG69 RZBB 9155 1009 0744 07 
Титуляр – Дария Алексеева Манева 
 
Ямболският храм Св. Георги посреща Великденските празници с течащ покрив. ... 
www.novini247.com | 06.04.2018 | 10:48 
Рушат се православни храмове в Ямбол. Ямболският храм "Св. Георги" посреща 
Великденските празници с течащ покрив. Незавидно е състоянието и на други православни 
църкви в града в навечерието на Възкресение Христово. Ремонтът на покрива на храма, без 
отводнителната система, е 25 000 лева. „Покривът беше в ужасно състояние, видяхме какво 
всъщност са ремонтирали преди това. Фирмата, която е ремонтирала, са сложили 20 
сантиметра вар върху тези стари греди. Нормално е да падне да се счупи“, каза архемандрит 
Димитрий. Непосредствено след празниците ще започне ремонт на Централния храм  "Св. 
Николай чудотворец", но събраните около 50 000 ще са достатъчни само за  покрива, а от 
спешно укрепване са нуждаят и основите на храма. Дарителска кампания върви в момента и 
за най-старата ямболска църква Св. Троица. За ремонт на фасадата и камбанарията са 
необходими около 70 000 лева, а по дарителската сметка има постъпили около 3000 лева. 
Източник: bnr.bg 
 
Лайънс клуб „В. Търново – Царевец” дарява 4 000 лв. за каузата Мартина 
www.velikotarnovo.utre.bg | 06.04.2018 |  
4000 лв. бяха събрани по време на традиционния пролетен бал, който всяка година 
организира Лайънс клуб ”В. Търново – Царевец”, пише „Янтра днес”. Първоначалната идея 
на дамите била да дарят средствата за лечението на 14-годишната Никол, която беше 
диагностицирана с тежката диагноза Сарком на Юинг. По време на организацията на 
събитието стана ясно, че НЗОК ще поеме лечението на момичето и майка му пожела 
средствата, които ще съберем, да бъдат пренасочени към 5-месечното бебе Мартина от 
Габрово, което е с с остра лимфобластна левкемия, обяснява  Нели Драгиева, президент на 
Лайънс клуб ”В. Търново – Царевец”. Това е поредната благотворителна акция на 
организацията. Преди празника на В. Търново от клуба подпомогнаха провеждането на 
шахматен турнир за хора със зрителни проблеми. Балът на 16-те дами от клуба уважиха 
зам.-кметът Снежана Данева-Иванова,  управителят на Асоциацията на Лайънс клубовете от 
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Дистрикт 130 – България Васил Клявков и неговите заместници Веселин Георгиев и Иван 
Байков, представители на търновските ротарианци, дамите от Зонта клуб и представители 
на бизнеса. 
 
Великденски поход и почистване на местността Ксилифор организира групата за 
здравословен начин на живот Turnovo Runs 
www.focus-radio.net | 07.04.2018 | 
Велико Търново. Великденски поход, придружен с почистване в местността Ксилифор, 
организират ентусиастите от групата за здравословен начин на живот Turnovo Runs. Всеки, 
който желае да се включи, може да го направи без предварително записване и покана. 
Сборният пункт е площада пред крепостта Царевец, а часът на тръгване е 11.00, съобщиха за 
Радио „Фокус“ – Велико Търново организаторите. Походът е под надслов „Великден е за 
Велики дела от Велики хора“. Той ще продължи общо 15 км и ще приключи с почистване на 
църквата  „Св. Успение Богородично“ и местността Ксилифор. След това всички включили се 
ще имат възможността да си организират пикник. „В събота ще направим един приказен 
пролетен поход из местността Ксилифор. Обаче там имаме работа за довършване. Миналата 
есен събрахме 50-60 чувала с боклук, но останала 1—2  скрити микро-сметища из пътеките. 
Хайде да довършим започнатото!“, призовават организаторите. Те обещават много добро 
настроение и емоции, а единственото, което доброволците трябва да носят е своя 
ентусиазъм и малко храна за пикника. 
Скоро групата Turnovo Runs ще започне и DMS кампания с дарителски смс-и, за да 
финансира всичките си идеи по доброволно почистване на Велико Търново и региона. 
Луиза ТРАНЧЕВА 
 
Първокласници от Ловеч дариха козунаци и други хранителни продукти за Великден на 
възрастни хора 
www.novini.dir.bg | БНР | 07.04.2018 |  
Първокласници от ловешкото основно училище „Проф... Първокласници от ловешкото 
основно училище „Проф. Димитър Димов“ дариха козунаци и други хранителни продукти за 
Великден на възрастни хора от Центъра за настаняване от семеен тип в Ловеч.  Учениците от 
1 „б“ клъс с класен ръководител Вергиния Христова организирали благотворителен базар за 
приготвени от тях и родителите им сладкиши, за да се включат в кампанията „Дари на баба 
и дядо“.„Правим благотворителна кауза за възрастните хора, защото на тях понякога им е 
много трудно. Затова трябва да им помогнем ние. Имат нужда от помощ. Понякога теззи 
хора нямат и пари.“С половината от събраните над 300 лева децата закупили хранителни 
продукти за да зарадват за Великден възрастните хора от центъра за настаняване в 
Ловеч.„Развам се, че възпитанието продължава. Това е много мило. Голямо 
благотворително дело. И сме мноого доволни, защото има кой да ни уважи. Благодаря, че 
не сме забравени от децата, от хората, от Бога, не сме изоставени.“ 
 
Българин в чужбина с добро сърце дари 1 млн. лева на социални домове в Монтана 
www.bgnow.eu | 09.04.2018 |  
Никога не е късно да направиш добро. Дори и да е малко, пак е добро. Пример за това е 
българина Кирил Маринов, който дари специализиран автомобил на дома за стари хора в 
село Горна Вереница, община Монтана. Кирил живее в Германия от 70 години, пише 
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nabore.bg, цитиран от bgnow.eu. Това съобщи директорът на дома Борислав Горанов. 
Автомобилът е пригоден за превоз на хора в инвалидни колички и е голямо облекчение за 
възрастните домуващи и персонала. Това е поредното дарение на Кирил Маринов. Досега 
той е изградил две детски площадки в Монтана, доставил е микробус за кукления театър в 
града. В родното си село Винище е изградил часовникова кула и паметник на жертвите на 
двата предишни режими. От няколко години е поел разходите на децата от Винище за 
посещение на детска градина. Издал е и книга „Моят живот”, в която разказва за 
преживяванията си на родна и германска земя. Кирил Маринов е на 89 години. Напуснал е 
България нелегално след 9-ти септември 1944 година, недоволен от установената 
комунистическа власт. След 1989 се връща всяка година в своето родно село и прави 
дарения на социални заведения в Монтана и София. 
Източник: novini.london  
 
Над 100 книжки дариха добри хора на детските отделения в “Пирогов“ 
www.novini.dir.bg | Агенция КРОСС | 09.04.2018 |  
/КРОСС/ Великденските празници допринесоха за увеличаването на броя на книжките в 
детските хирургия и травматология на “Пирогов“, За щастие на малките пациенти Клиниката 
по детска травматология получи над 100 книжки от хора с добри сърца, които искат да 
направят болничният престой по-приятен за всяко дете. Дарителите посочиха, че добрите 
дела се правят, но не се разказва за тях. Ето защо те пожелаха анонимност. В Отделението 
по детска гръдна хирургия стажант-акушерката Нина Колева пък дари детски книжки, 
приказки и книжки за оцветяване. Тях студентката получи като награда от 12-ия Национален 
фотоконкурс “Най-сладка целувка - 2018“ - за снимка на въздушна целувка с послание, 
направена от фотографа Вячеслав Попов. “Благодарна съм за изключително топлото 
посрещане от старшата медицинска сестра на Отделението по детска гръдна хирургия в 
УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“ - Росица Райкова и целия екип на отделението, където работят 
отлично подготвени медицински специалисти и ръководители по здравни грижи с доказан 
професионализъм, дългогодишен опит и всеотдайност към професията. Когато моята 
снимка с послание спечели конкурса беше огромна радост за мен. Но днес, аз получих най-
големият подарък, който можеш да получиш - да направиш щастлив някой друг. Щастието, 
което се отразява в очите на другия, е най-голямото щастие, което самият ти можеш да 
изпиташ.“, посочи Нино Колева, която е студентка IV курс в специалност “Акушерка“ към 
ФОЗ на Медицински университет - София. 
 
Потомци на спасени евреи изградиха мемориал в Бургас 
www.duma.bg | Дума | 09.04.2018 |  
Потомци на евреи, спасени преди 75 години от гибел в нацистките лагери на смъртта, 
изградиха мемориал на признателност в Бургас. Мемориалният знак е посветен на всички 
граждани на морския град, които с риск за себе си и семействата си са се противопоставили 
на директивата за депортацията на евреите от България и са спрели потеглянето на готовите 
ешелони. Паметникът на благодарността е построен изцяло с дарения и е в самото сърце на 
града - в парковото пространство до сградата на общината. Неговото създаване беше 
предшествано от обществено обсъждане, гласувано от Общинския съвет и съгласувано с 
Министерството на културата. 
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Инициативата за построяване на подобен паметник възникна от Центъра за еврейско-
българско сътрудничество "Алеф" още през 2014 г., но цялата процедура отне 4 години. 
Осъществяването й съвпада с общонационалната кампания, посветена на 75-годишнината 
от спасяването на българските евреи от екстерминация в годините на Втората световна 
война. 
На церемонията са поканени наследници на доблестни българи, защитили своите 
съграждани евреи. Най-изтъкнатите са били изявеният писател и интелектуалец, бивш 
депутат - Петко Росен, кметът на Бургас през 1943 г. д-р Дянко Пръвчев, индустриалците 
Любомир Зурков, Петър Велчев и др.  
 
Кампанията „В памет на Митко“ подпомага отличниците и децата на Давидково 
www.haskovo.net | 10.04.2018 |  
Кампанията „В памет на Митко“ отново стартира и започна набирането на средства. 
Инициативата е в памет на момче от смолянското село Давидково, което си отиде твърде 
рано след като преди 8 години загуби битка с тежка болест.  Малкият  Димитър Терзийски 
бил изключително любознателно и интелигентно момче, а кампанията в негова памет 
набира средства в помощ на местното училище и децата в него-дават се стипендии на 
отличниците, купуват се нови пособия за кабинетите в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. За 
празника на българската писменост и култура 24 май се връчват отличията, а преди всяко 
начало на новата учебна година се предават и дарения от тетрадки, ученически пособия, 
футболни топки, тенис комплекти или ново оборудване за кабинетите по природни науки. 
За кабинета по география – надуваем образец на слънчевата система, географски карти, а по 
биология – разглобяеми манекени за анатомични упражнения. Инициативата цели да даде 
стимул и подкрепа на учениците, а заедно с това да им покаже, че обществото, в което 
живеят цени добордетелите и вярва в тях, обясняват организаторите. „Тази година отново 
ще отличим ученик от местното училище в Давидково и ще връчим нашата ежегодна 
награда „В памет на Митко“. Надявам се, че в началото на следващата учебна година отново 
ще успеем да спазим традицията и децата, и учителите пак ще получат подаръци от нас. 
Вярваме, че всички ние можем да бъдем и сме „добрия пример!“, каза Цанко Делиев, който 
заедно със сестрата на Митко – Ваня Терзийска, започват акцията преди години. Средства и 
дарения пристигат от цяла България, както и от хора, живеещи в чужбина. Към днешна дата 
са събрани 314, 23 лв. , в търговските обекти в селото също са поставени кутии за дарения.  
Кампанията може да бъде подкрепена чрез банковата сметката, по която се набират 
средства: Банка ДСК IBAN BG95STSA93000019431748 BIC STSABGSF Титуляр Цанко Делиев 
Благодарение на инициативата и вече хилядите за осемте години дарители,  децата в 
училищео имат празник на всеки 15-ти септември и 24 май. „Благодарим, че споделяте 
нашата кауза и я подкрепяте морално и материално! Благодарим!“, казват организаторите и 
за повече информация за каузата и дейността през годините посочват фейсбук страничката 
посветена на Митко:  https: //www. facebook.com/LZ5AZ/ СмолянБГвестинет 
 
Патриция Пъндева номинирана за Награда за полет в изкуството „Стоян Камбарев“ 
www.dnesplus.bg | 10.04.2018 |  
На 30 април за девета поредна година ще се състои официалната церемония за връчване на 
Награда за полет в изкуството „Стоян Камбарев“ 2018. Тази година събитието ще гостува на 
Сити Марк Арт Център - едно от новите, но вече наложили се пространства за култура в 
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центъра на столицата. За това отличие, превърнало се в най-чаканото и престижно събитие 
за млади творци в България, всяка година биват номинирани петима многообещаващи 
таланти. Конкуренцията е голяма, защото Фондация „Стоян Камбарев“, носеща името на 
незабравимия театрален режисьор, подкрепя не само носителя на Голямата награда, но и 
останалите номинирани, като реализира конкретни техни проекти и така сбъдва мечтите им. 
Очарователната 22-годишна актриса от Пловдив Патриция Пъндева е един от петимата 
номинирани млади таланти тази година, съобщиха от Monte Music. Забелязана е заради 
обещаващия си дебют на голяма сцена като Боряна в едноименната пиеса на Йордан 
Йовков, с който прави бърз и ярък пробив в Драматичен театър Пловдив, за деликатното, но 
същевременно силно сценично присъствие и за творческия нюх да обедини под един 
покрив млади творци от различни сфери на изкуството в свое новосъздадено арт 
пространство в Капана, Пловдив. Ето какво споделя Патриция: „Какво за мен е изкуството? 
Какво за мен е театърът? Това са екзистенциални въпроси, на които всеки отговор е 
започнал да ми се струва банален. В един от любимите ми романи „Балада за Георг Хених“, 
Виктор Пасков завършва със „Свещено, свещено, свещено е изкуството, което бе, което е, и 
което ще бъде!“. Винаги ще съществува, винаги ще ни осмисля! Вдъхновявам се, когато се 
върна назад и осъзная през какво съм минала, с какви хора съм се сблъскала и колко много 
съм получила и научила от тях. Това ми дава стимул да създавам, давам и продължавам. 
Това, че съм актриса ми дава възможността да усещам света през различни очи и души, да 
търся, да се губя, да намирам, но най-вече да живея... и то не само веднъж!“ Талантлива, 
широкоскроена, импулсивна и интелигентна, красивата Патриция е категоричен избор на 
членовете на фондацията за младо откритие в областта на актьорското майсторство тази 
година. Патриция Пъндева завършва през 2017 г. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и веднага след 
това е поканена в трупата на пловдивския драматичен театър. Още в дебюта си в най-
старата професионална трупа у нас обира овациите в главната роля на Боряна в 
едноименната пиеса на Йордан Йовков. Смята срещата си с актьора Камен Донев за 
съдбовна и вече участва в три негови проекта: в постановката му „Работно време“, в 
авторския му музикално-театрален спектакъл „За сватбите“, както и в първия му 
пълнометражен филм, който предстои да излезе на голям екран. Патриция е част и от 
женско вокално трио, което работи с група Акага. Освен с театър и музика, младата актриса 
се занимава активно и със социална дейност, като в края на 2017-та открива в Капана, 
Пловдив свое арт пространство – Галерия 28, даващо поле за изява на млади творци от 
всички области на изкуството. Осъществява и мечтата си да помага на деца в нужда, като 
организира благотворителен базар в тяхна помощ. Останалите млади творци, номинирани 
за Награда за полет в изкуството „Стоян Камбарев” 2018 са фентъзи писателят Кристиян 
Малинов, стрийт арт художникът Виктория Георгиева-MOUSE, пианистът Светослав Тодоров 
и тандемът Mixed Motion Project, съставен от Илко Илиев - фрийрънър и каскадьор и Марин 
Кафеджийски - оператор и фотограф. Всеки един от номинираните ще получи специална 
награда, свързана с осъществяването на свой личен проект, а носителят на Голямата награда 
ще триумфира на 30-ти април с красивата бронзова статуетка на художника Кольо 
Карамфилов и чек на стойност 3000 лв. Церемонията за връчване на Наградата за полет в 
изкуството „Стоян Камбарев” се осъществява с официалното партньорство на УниКредит 
Булбанк, Бон Марин и Енекод АД, основната подкрепа на Wilkinson Sword и благодарение на 
България Мол, Технополис, НДФ „13 века България“, Premiere Tours, клубовете на Зонта 
Интернешънъл България, Дамски форум, Prime Development, Виваком, ресторанти Бодега, 
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винарска изба Етно, Devin и Merci. Традиционни партньори на Фондацията са Арс Диджитал 
Студио, Софийски солисти, Активист38, Монте Мюзик и счетоводна къща РАН-Р. Проектът е 
част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 г. Продуцент на 
събитието е NOVA film. Ограничено количество билети за церемонията могат да се намерят 
на билетната каса на Сити Марк Арт Център (бившето кино „Левски“, бул. „Янко Сакъзов“ № 
30). /БГНЕС Днес+ 
 
Стопанската академия в Свищов с благотворителна кампания за дом в Павликени 
www.trud.bg | 10.04.2018  
Студентският съвет при Стопанската академия в Свищов организира за пореден път 
благотворителна кампания с цел да подпомогне на Центъра за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с увреждания в Павликени. Кампанията премина под наслов „Да дарим 
надежда!“ и се проведе в навечерието на Великденските празници. След проведени 
предварителни разговори и проучвания, студентите са установили, че живущите в Центъра 
22 деца, на възраст между 11 и 22 години, се нуждаят от перилни препарати, тоалетни 
принадлежности, халати за баня, чехли, пижами, спално бельо и дрехи. В организираната 
благотворителна кампания се включиха както студенти, преподаватели и служители от 
Академията, така и граждани на гр. Свищов. Събрани бяха всички необходими вещи, както и 
много якета, обувки и др. Даренията бяха предоставени в дома от членове на Студентски 
съвет. 
 
Над 1 тон хранителни и не хранителни продукти събраха търновци в кампанията "Купи и 
дари" 
www.dariknews.bg | 10.04.2018 |  
През изминалата седмица, на територията на България, бе проведена кампанията "Купи и 
дари". Младежи от Ротаракт клубове заедно събраха тонове храна, с която напълниха 
великденската трапеза на десетки семейства в неравностойно положение. 
Младите Ротарактори от Велико Търново отчетоха количество над един тон хранителни и не 
хранителни продукти от първа необходимост, с които зарадваха Дома за стари хора "Венета 
Ботева" и няколко семейства в нужда от старата столица. 
"Народната поговорка „Капка по капка вир става” е доказателство на факта, че  
обединявайки се, можем да постигнем много! С радост можем да кажем, че отново, заедно 
с Вас, успяхме!", споделят организаторите. 
 
Време е за закон за доброволчеството, според омбудсмана Мая Манолова 
www.alfarss.net | 10.04.2018 |  
Доброволците са в основата на реализилането на Националната кампания „Великден за 
всеки“, подчерта омбудсманът Мая Манолова. Само благодарение на тях, хранителните 
продукти стигат, разпределят се в различни крайща на страната. Крайно време е за правна 
регламентация на техния труд, който очевидно е безплатен, но биха могли да бъдет 
поемани част от разходите, които самите доброволци правят по време на една кампания. А 
събирането на средства за възрастните хора продължава, заяви Мая Манолова. Продължава 
и „споделеното пазаруване“, за да могат до повече пенсионери с ниски доходи да стигнат 
ваучери и хранителни продукти за следващия голям християнски празник – Гергьовден. 
Продължава да е активен номер 1255 за всички мобилни оператори. Чуйте добрите 
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примери, споделени от Омбудсмана на България. Научете и кое е най-голямото лично 
предизвикателство за Мая Манолова. 
 
Рибари пуснаха 30 000 риби в язовир „Огоста” 
www.trud.bg | 10.04.2018 |  
Риболовци от Монтана купиха със собствени пари и дарения над 30 000 малки рибки и ги 
пуснаха във водите на язовир „Огоста”. „Акцията е само началото на мощна кампания за 
опазване и умножаване на рибното богатство във втория по големина изкуствен водоем в 
България!”, заяви председателят на новосформираното сдружение „Рибар” Валери Спасов. 
Ентусиастите създали своя организация преди около месец и веднага започнали да събират 
средства за зарибяване на язовира над Монтана. За броени дни те натрупали 10 000 лева от 
собствени пари и дарения на приятели и любители на природата. Със сумата сдружението 
закупило 30 000 малки шарани, толстолоби, линове, амури и сомчета, които в първия ден 
след Великден изсипало във водите на „Огоста”. „Искаме да направим язовир „Огоста” най-
добрия за риболов и туризъм в България!”, заяви Валери Спасов, който работи в 
Инспекцията по риболов и аквакултури в Монтана. Активистите на сдружение „Рибар” от 
година са поели и доброволна охрана на водоема над Монтана и преследват с тайни 
постове и лодки бракониерите, които избиват нелегално рибата. Следващата събота и 
неделя – 21 и 22 април, сдружението „Рибар” с помощта на областната управа и кметовете в 
района организира и почистване на бреговете на язовир „Огоста”от отпадъци. 
 
НХГ харчи дарените 2 млн лв от Маргарита Занеф само за закупуване нови творби 
www.faktor.bg | 10.04.2018  
Националната  художествена галерия ще използва дарените 1 771 261.35 лева от 
наследството на починалата в Австралия г-жа Маргарита Занеф само и единствено за 
попълване на колекцията си. Това обеща пред Би Ти Ви Слава Иванова, директор на НХГ.  
"Не бързаме да харчим парите.  Те ще бъдат използване само за обогатяване на колекцията 
на галерията. Намерението ни е да закупим и български, и чуждестранни творби", обясни 
Иванова.  Тя призна, че когато първоначално прочела писмото от адвокатите на Занев, не 
повярвала, че е истина. "Реших, че е някаква шега, че няма как да получим такава сума", 
призна директорката на НХГ. Сега обаче парите са по сметката на галерията и нито един от 
наследниците на г-жа Маргарита Занеф не е предявил претенции към тях.  Слава Иванова 
призна, че до ден днешен няма обяснение какво е накарало Занеф да направи дарение 
именно на Националната галерия, а не на друга институция. "Сведенията за г-жа Занев са 
оскъдни. От това, което разбрахме, тя не е била свързана с галерията и с изкуството по 
никакъв начин. Нито пък някой от семейството й е бил. Не е вярна и информация, че тя 
самата е притежавала колекция с картини. В апартамента й в Сидни не открихме такава 
колекция.  Мария Занеф е била много обикновен, сърдечен и великодушен човек и не е 
желаела да влиза в светлините на прожекторите", каза Слава Иванова.  Предположенията 
засега са, че починалата през 2016 г. в Австралия наша сънародничка през 2000 г. е посетила 
галерията и нещо там дотолкова я е впечатлило, че през 2008 г. изготвя завещанието си, 
чрез което НХГ наследява почти 2 млн. лв. Това, което се знае за Маргарита Занеф е, че тя 
емигрира в Австралия през 1960 г.  Съпругът й Цанко и синът им Антон, са починали преди 
нея. Според завещанието половината от сумата след продажбата на недвижимото си  
имущество г-жа Занеф дарява на Художествената галерия на Ню Саут Уелс в Сидни, а другата  
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половина – на Националната галерия в София. Съгласно завереното от Върховния съд на Ню 
Саут Уелс след смъртта на г-жа Маргарита Занеф през 2016 г. завещание, на адвокатската 
кантора “Biddulph&Salenger” е възложено да продаде имотите на семейството и да преведе 
парите на двете галерии.  Единият от двата имота е в Уейвъртън. Той е притежание на 
семейството от 1963 г. В неговата градина синът Антон е посадил бяла азалия за майка си. 
 
Над 400 дръвчета засадиха младите ротарианци от Кърджали и Хасково 
www.haskovo.net | 11.04.2018 |  
Приятели, имаме удоволствието да Ви съобщим, че съвместният проект „Посади дърво – 
дари живот“ между Ротаракт Кърджали и Ротаракт Хасково е осъществен успешно! Както 
знаете, първата част от него приключи на 10 март 2018 с продажбата на дърветата. Тази 
седмица заедно с Ротаракт Хасково успешно реализирахме и втората част, която беше да 
засадим дървета. Този уикенд ние от Ротаракт Кърджали се включихме в засаждането на 
приятелите ни от Ротаракт Хасково. Заедно с тях засадихме 60 дървета – атласки кедър, 
червен дъб и лешник. Засаждането на приятелите от Хасково се състоя в парк „Кенана“, като 
мястото избрано от тях е с цел парка да се превърне в още по-приятно място за жителите и 
гостите.  На 01 април 2018 в гр. Кърджали в парк „Простор“ до Астрономическа 
обсерватория "Славей Златев", двата приятелски клуба засадихме над 120 дървета от 
видовете червен дъб, акация, атласки кедър, липа, лешник и орех. Идеята за място на 
засаждане избрахме с цел да се възстанови и залеси опожарената местност в парка до 
обсерватория. С огромна радост може да съобщим, че общият брой на засадени дървета 
след този реализиран от нас проект е над 400 броя. Айтен Сабри Ротаракт-Кърджали.  
 
Благотворителни инициативи събраха над 3 000 лв. за Цвети 
в. Конкурент, Враца | 11.04.2018 |  
Врачани отново се обединиха и доказаха, че носят добротата в сърцата си. Десетки хора 
преизпълниха залата на младежкия дом в града заради благотворителния концерт за 
малката Цвети. Проявата под наслов "Надежда за достоен живот" събра точно2 989 лв., 
които ще отидат за лечението на малкото момиченце. Благородната кауза се осъществи с 
подкрепата на местната управа, общински съветници и Младежки дом, а на сцената на 
добра воля пяха и танцуваха десетки таланти от Враца. В помощ на малката Цвети се 
отзоваха Танцов състав "Хемус" при община Враца, "Чарити", ТИМ "Харизма", 
Представителен детски танцов състав "Радост" към Център за работа с деца, балет 
"Меджик", Светлин Миланов, Юри Крумов, Нина Михайлова, Елеонора Чавдарова, Поля 
Трифонова и DJ Пламен. Седмица преди благотворителния концерт в младежкия дом в 
града вървеше и кампания по събиране на капачки в помощ на Цвети. Инициативата събра 
общо 750 кг пластмасови капачки, сумата от които възлиза на 190 лв. Голям принос за успеха 
на кампанията има врачанската фирма "Джордан 2001" ЕООД, с управител Милен 
Кръстител-ски, която помогна с товаренето и извозването на събраните капачки. 
С каузата по събирането на средства в помощ на малката Цвети се ангажира лично и кметът 
на Враца Калин Каменов, който призова врачани да подкрепят футболния "Ботев" в 
днешния му мач срещу "Локомотив" /Г. Оряховица/, а всички приходи от продажбата на 
билети ще бъдат дарени за каузата. 
"Концертът и кампанията по събирането на капачки минаха повече от чудесно и надминаха 
очакванията ни. Благодарим Ви, мили приятели, че се отзовахте на призива ни и подадохте 
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ръка на това малко слънчице. Тук е моментът на благодарим на кмета на община Враца - 
Калин Каменов, който подкрепи безрезервно идеята и даде рамо за нейната реализация. 
Адмирации към невероятните и талантливи участници в концерта. Сърдечни благодарности 
и на организаторите, без които нямаше да се състои този чудесен спектакъл. Благодарим и 
на всички, които дариха капачкив помощ на Цвети. Със средствата от тях ще успеем да 
допринесем за каузата на нашето ангелче да има игриво и палаво детство. ОГРОМНО 
БЛАГОДАРИМ, Приятели и Благодетели, за щедростта и добротата, за положителната 
енергия и стотиците сърдечни пожелания и мили думи", каза развълнувано пред 
"Конкурент" майката на Цвети Галина Величкова. 
Тя сподели, че малкото й детенце прави само вече първите си стъпки, но трябват още много 
усилия, средства и лечение, за да проходи. Малката Цвети е с диагноза левостранна 
хемипареза и има спешна нужда от рехабилитация в Турска клиника. 
 
"Един ден на Витоша" в подкрепа на хората с физически увреждания 
www.actualno.com | 11.04.2018 |  
Щафетният супермаратон "Един ден на Витоша" ще започне в полунощ на 14 април със 
скоростно изкачване от Княжево до Копитото. Уникалното спортно събитие се реализира в 
подкрепа на хората с физически увреждания. Идеята е на Дойчин Боянов, алпинист и 
преподавател в Национална спортна академия, която е партньор на инициативата. 
В рамките на един-единствен ден планината Витоша ще бъде обиколена чрез повече от 15 
вида спортно-туристически дейности с участието на известни спортисти, споделено с хора с 
увреждания. 
Целта е да се съберат средства в помощ на кампанията "Избери, за да помогнеш" на 
Природен парк "Витоша" за изграждане на алея за спорт за хора с увреждания в местността 
"Игликина поляна". Всеки желаещ може да се включи в благотворителната инициатива чрез 
дарение с SMS или по банкова сметка. 
Сред спортовете, които ще бъдат представени са колоездене, гребане с каяк, проникване в 
пещера, ски-алпинизъм, хендбайк, конна езда, парапланеризъм, скално катерене, издигане 
с балон, скок с бънджи и др. Участници са емблематични спортисти като Станилия 
Стаменова, Кирил Николов-Дизела, Антония Григорова, Веселин Овчаров, Евгени Балев и др. 
В някои от дисциплините ще се включат и хора с увреждания, които активно спортуват, като 
Владимир Гюров и Иван Кожухаров. А шосейното колоездене, ски спускането от Черни връх 
и пешеходният преход са отворени за всички желаещи да станат част от това уникално 
спортно събитие с благотворителна цел. 
Супермаратонът ще бъде заснет с няколко камери и ще послужи като основа за създаване 
на документален филм за Витоша и възможностите, които планината предоставя за спорт и 
туризъм. Отделно ще бъдат заснети интервюта с участващите спортисти и повече 
информация за парка, конкретните видове спорт, достъпа до планината и т.н. Филмът ще 
бъде готов в началото на юни 2018 г. и показан на различни фестивали, специални събития, 
в киносалони и по националните телевизии. Документалният филм ще продължи да работи 
за каузата "Избери, за да помогнеш" и да набира средства за изграждане на алея за спорт за 
хора в неравностойно положение в местността "Игликина поляна". 
 
8 330лв. събра благотворителния концерт „Въздух за Ади“ 
www.zapernik.com | 12.04.2018 |  
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Концертът „Въздух за Ади“ събра 8 330 лв. за болния перничанин, който се нуждае от 
трансплантация на бяр дроб, за да живее.  
„Скъпи приятели, сумата , която се събра тази вечер на благотворителния концерт за Ади е 8 
330 лв. 
Благодарим на всички вас , които бяхте с нас тази вечер и ни подкрепихте ! 
Благодарим и на всички участници в концерта – без вас нищо нямаше да бъде същото !“, 
пишат в страницата на момчето във Фейсбук. 
Въпреки това смятаме, че събраната сума е твърде малко за един такъв благотворителен 
концерт. 
За да подкрепи Ади в борбата му за живот в Перник дойде певецът Дичо, който не за първи 
път помага с песните си на болни пернишки деца. 
В концерта взеха участие и народната певица от Перник Ива Давидова, танцов клуб 
„Пламенея“ и още много изпълнители. 
Концертът завърши с вълнуващото изпълнение на трио „Сопрано“, което можете да видите 
на клипа. 
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