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Новини за членове на БДФ 
 

Младежка банка очаква младежки проекти 

www.radiovelikotarnovo.com | 06.07.2018 |  
Младежка банка – Велико Търново обявява конкурс за кандидатстване с младежки проекти 
на територията на Община Велико Търново. Те трябва да са насочени към  доброволчески 
дейности, свързани с подкрепа на деца и лица в риск; спортни дейности; зелени идеи; 
младежка активност; творчески дейности или дейности, свързани с развитие на клубове по 
интереси, като извънучилищна дейност. 
В конкурса могат да участват младежки организации и/или неформални групи на деца и 
младежи до 29 г., които живеят, учат или работят в община Велико Търново. Неформална 
група да се състои от най- малко трима участника, като единият да е пълнолетен. В случай, 
че тримата участника са непълнолетни, то следва да бъдат подкрепени от пълнолетно лице- 
техен учител, родител или приятел. 
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Крайният срок за получаване на проектните предложения е 16 юли, до 17:00 часа. 
Максималният размер за финансиране е до 500 лева. Формулярът за кандидатстване е 
публикуван на фейсбук страницата на Сдружение „Академика-245“ и фейсбук страницата на 
Младежка банка Велико Търново. Консултации във връзка с подготовката на младежките 
проекти може да получите до 13 юли включително на е-mail: akademika245@gmail.com. 
Младежка Банка Велико Търново е екип от млади хора, които управляват собствен фонд за 
финансиране на младежки проекти. Участниците в Младежка банка организират серия от 
фондонабирателни инициативи, със 100% от средствата, които са събрани, ще се 
финансират младежки проекти на деца и младежи в Община Велико Търново. Проект 
„Младежка банка“ стана възможен благодарение на Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ по Програма „Младежка банка“ с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз 
Стюарт Мот“. 

Перно Рикар и България Ротаракт с впечатляващо наследство за бъдещите поколения 

www.bgnews.host | 06.07.2018 |  
Казват, че не си живял пълноценно, ако не си засадил поне едно дръвче в живота си. 
Отскоро посетителите на два парка в столицата – „Студентски“ и „Северен“ вече се радват на 
изцяло нови озеленени участъци. 
Инициативата е дело на алкохолния производител Перно Рикар и Ротаракт клуб София 
Витоша-Изгрев, които с общи усилия завещаха ценно наследство за поколения напред. В 
традиционния, глобален ден за социална отговорност на компанията, всички служители по 
света оставят своите обичайни задължения и посвещават усилията и енергията си е 
подкрепа на местната общност. Именно грижата за заобикалящата ни среда и хората, които 
я споделят е в основата на философията на Перно Рикар. 
Това е поредният социален проект на служителите на Перно Рикар България. В 
тазгодишното му издание те откриха ценни партньори в лицето на младежите от Ротаракт 
клуб София Витоша-Изгрев с прекрасния им проект „Green Week Project” и заедно 
превърнаха парковете „Студентски“ и „Северен“ в едно значително по–приятно място за 
отдих и почивка с десетки нови видове дървета, част от които е трудно да се открият в други 
столични паркове. В рамките на деня бе извършено както засаждането, така и почистването 
на парковите зони. 
Ротаракт клубът е част от младежката програмата на Ротари Интернешънъл, целяща да 
разшири знанията им и да развие уменията, необходими им и в личен план, за да се 
обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество. Дейността на Ротаракт 
клуб София Витоша-Изгрев обхваща проекти, насочени към общността като зелената идея, 
развиването на личния потенциал на младите, българския фолклор, подпомагане на 
училищата за хора с нарушено зрение, както и други каузи, които се фокусират върху 
службата на обществото. Инициативата на Перно Рикар в рамките на деня за социална 
отговорност, наречен Responsib’ALL Day 2018, получи подкрепата и на Столична община. 
Заместник-кметът по направление „Зелена система, екология и земеползване” Йоана 
Христова посети парк „Северен“, за да се включи в благородната кауза. „Страхотно е когато 
виждаме как бизнесът си партнира с неправителствения сектор в името на обществото. 
Трябва повече компании да последват този пример!“, отбеляза г–жа Христова.   
Инициативата на алкохолния бранд не е първата, на която сме свидетели. Ангажиментът на 
компанията е дългогодишен и демонстрира впечатляващи резултати до момента. През 2017 
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г. бе реновирано легендарното Ателие 1 на Национална художествена академия, в което 
творят бъдещите поколения български художници. Впечатление прави също, че компанията 
успява да привлече и множество партньори за реализацията на амбициозните си социални 
проекти, които застават на страната на каузите със своя ресурс и споделена философия, 
която се изразява в стремежа към положителна и ефективна промяна на заобикалящата ни 
среда в името на бъдещите поколения. В рамките на Responsib’all Day 2018, 18 500 
служители от повече от 85 филиала по целия свят на алкохолния бранд се включиха в над 
100 проекта на местно ниво, за да покажат своя ангажимент и принос към обществото, в 
което живеят. В Киев, Украйна например бе създаден обществен пункт за събиране на 
отпадъци за гражданите и организациите, които сортират отпадъци за рециклиране. 
Служителите на компанията посетиха и Националната ботаническа градина, за да съберат 
боклук и растителност. Тази година световния ден за социална отговорност на компанията 
бе съобразен с целите на ООН за усточиво развитие, в направления Life on Earth и Clean 
Water & Sanitation. Същността на бизнеса на Перно Рикар зависи именно от селското 
стопанство. Въпреки това 33% от земята в световен мащаб е умерено или силно разрушена, 
което може да доведе до намаляване на добивите на почвата до 30% до 2050 г. 
Също така е важно да се отбележи, че докато между 30% и 40% от пчелите изчезват, 84% от 
културите, предназначени за консумация от човека се нуждаят именно от тях, както и от 
други насекоми, които спомагат за процеса на опрашване. В отговор на този проблем 
служителите на компанията положиха усилия, за да помогнат на 470 вида животни – на сови 
в Аржентина, птици в Сърбия, пеперуди в Индия, както и на 13 500 растителни вида чрез 
засаждане на дървета и храсти в много страни (Уругвай, Австралия, Нова Зеландия, Бряг, 
Армения, Кения, Аржентина, Сингапур, Индия, Индонезия и България). В Париж и региона на 
Коняк във Франция бяха построени повече от 80 кофи за компостиране на захарна тръстика, 
както и 80 къщи за насекоми. В Калифорния се проведе мисия в партньорство с доброволци 
за защита, планиране, изграждане и поддържане на мрежа от устойчиви пътеки, които 
осигуряват ползи за обществото и околната среда в окръг Сонома. В Португалия служителите 
на Перно Рикар се включиха в повторното залесяване след пожарите от октомври 2017 г. 
Източник: actualno.com 

Специални обучения за социалните предприемачи в Инкубатора на ПРОМЯНАТА 

www.dariknews.bg | 09.07.2018 |  
Reach for Change България организира серия обучения за социалните предприемачи в 
Инкубатора на ПРОМЯНАТА между 4 и 6 юли. Обученията бяха посветени на измерването и 
планирането на социален ефект и използването на екологично устойчиви практики за 
разрастване на социалните предприемачи. В рамките на двудневното обучение за 
“Измерване и управление на социалното въздействие” предприемачите обсъдиха какви са 
предизвикателствата, пред които те са изправени по отношение на измерването на 
социалния ефект от тяхната работа и какви са практиките, които всеки от тях прилага. 
Представител на голяма социологическа агенция ги запозна с важните стъпки и различните 
подходи на социологическите изследвания и дискутира с тях кои методи биха били най-
подходящи за тяхната работа. Участниците преминаха и през обучение и упражнение за 
това как се проследяват и описват лични истории, които демонстрират тяхното въздействие. 
"Социалните предприемачи имат два вида индикатори за своя успех. От една страна, те, 
както и всеки бизнес, трябва да имат финансова печалба, за да могат да се развиват и 
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разрастват. От друга страна, те трябва внимателно да следят, измерват и управляват своя 
социален ефект. Това е важно, защото само по този начин те могат да проследят и докажат, 
че техният подход действително решава социалния проблем, върху който работят, както и 
да адаптират методологията си така, че да е максимално ефективна“, сподели Юрий 
Вълковски, изпълнителен директор на Reach for Change България. 
Третият ден беше посветен на примери за екологично устойчиви практики. Обучението 
беше ръководено от Елица Панайотова - координатор на проект Зелена София към Столична 
община. Тя представи дейностите и кампаниите на „Зелена София“ и даде примери пилотни 
иновативни партньорства, които Зелена София осъществява с екологични български 
стартъпи. Специални гост-лектори бяха Галина Николова - социален предприемач, който 
започва движение за намаляване на употребата на пластмаса, и Георги Кирчев от 
екологичния стартъп ConnectedBin. „Oбученията бяха специално създадени спрямо нуждите 
на социалните предприемачи в Инкубатора на ПРОМЯНАТА. Те са базирани на 
международната методология на фондация Reach for Change и са една от малкото 
възможности за социални предприемачи в България да получат знания и насоки по тези 
теми“, коментира Христина Попова, програмен мениджър на фондация Reach for Change 
България. 
Обученията бяха финансирани по проект „Трансфер на иновативни практики за повишаване 
на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд, изпълняван от фондация Reach for Change България. Като 
част от проекта през април социалните предприемачи пътуваха до Стокхолм с цел обмяна на 
опит с шведски социални предприемачи. Предстоят още работилници и обучения през юли 
и септември, както и конференция през октомври. 

ФРГИ е подкрепила развитието на 295 местни общности през 2017 г. 

www.ngobg.info | 10.07.2018  
Общо 273 инициативи за подобряване на живота е подкрепила Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ (ФРГИ) през 2017 г. Подкрепените инициативи са подобрили 
живота на 295 общности – географски и по интереси, в които пряко са включени 120 000 
души. Стойността на отпуснатото финансиране от страна на ФРГИ за последната година е в 
размер на близо 650 000 лв. Това сочат данните от Годишния отчет на ФРГИ за 2017 г. 
Вярваме, че по-добрият живот е възможен в добре развитите общности. Затова 
предоставяме финансиране и други ресурси на граждански организации да развиват себе си 
и общността, от която са част. Идеите за повишаване на качеството на живот, зад които 
застанахме през изминалата година са в областта на социалното развитие, иновациите в 
образованието, дарителство и подкрепа на личния потенциал и талант. Малко над 50% от 
отпуснатите средствата през 2017 г., са за развитие на деца и младежи от по-малки населени 
места в страната, както и зачитане на правата и включване на хора от различни уязвими 
групи в живота на общността. През 2017 г. увеличихме инвестициите си в областта на 
образованието, чрез стартирането на инициатива „Запознайте си и програмирайте“. Само за 
последната година проектите в сферата на образованието са обхванали над 20 000 ученици. 
Проекти са за иновации в образованието, където учениците са активни участници в 
образователния процес и където имат възможност да учат чрез преживяване. За нас е 
важно, членовете на една общност да развият способностите си и да реализират успешно 
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себе си. Защото само така могат да допринесат за цялата общност. Продължихме да 
работим и през изминалата година за въвеждането и установяването на дарителски 
практики, така че общностите да не разчитат на чужда подкрепа, а да могат да се справят 
сами с проблемите си. През 2017 г. организирахме мащабна дарителска кампания – 
Национална седмица на Дарителските кръгове, която се проведе в пет български града и 
обедини над 500 дарители. В резултат от кампанията ще се реализират 28 важни за 
общностите инициативи. Успешните хора изграждат устойчиви общности и обратно – добре 
развитите общности са среда за развитие на таланта. Затова инвестираме в хората – да 
развият своя потенциал и да бъдат полезни на себе си и на своята общност. През 
изминалата година 118 души получиха стипендии да развият себе си през различни сфери – 
академично, професионално, кариерно, личностно. И през 2017 г. фокус в работата ни беше 
развитието на капацитета на гражданските организации, които са основен двигател за 
промяна в местната общност. Подкрепяме сектора не само чрез програмата за дарение на 
технологични продукти TechSoup България, но и като споделяме опит и създаваме 
възможности за обмяна на добри практики и знания. Нашата работа е възможна 
благодарене на нашите съмишленици - индивидуални дарители и корпоративни дарители, 
частни фондации, публични организации, медии и доброволци. Благодарни сме на всички 
тях, които вървят заедно с нас по пътя към по-добрия живот. Истории за хората и 
организациите, които не чакат, които в проблемите виждат решения, които работят и 
превръщат своята общност в по-добро място, чете на страниците на Годишния отчет на ФРГИ 
за 2017 г. тук. 

Две вдъхновяващи жени, които дадоха бъдеще на идеята си и променят към добро животът 
на младите 

www.bgnews.host | 10.07.2018 |  
Те са Милена и София. През изминалата година техният проект взе участие в най-голямата 
социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в 
партньорство с фондация Reach for Change България. Ето и какво споделиха те за 
ПРОМЯНАТА, специално за Edna.bg: Разкажете ни повече за вашия проект – кога 
стартирахте, какъв беше в началото, какъв е сега... „Живот на килограм“ стартира в края на 
2016 г. Тогава започнахме в първите пет училища, които ни се наложи ние да търсим, защото 
не бяхме разпознаваеми. Отдавна мислим по темата за храната и хранителните 
разстройства, но започнахме да работим активно точно по превенцията им и точно тогава 
поради две причини. Едната е свързана с епидемиологичното нарастване на случаите на 
млади хора с хранителни проблеми в терапевтичната ни работа. Другата причина е мястото 
на храната в публичното пространство. В последните години тя се е превърнала в 
свръхценност и фокусира свръх внимание. Разбира се храната е изключително ценна и 
важна за нашето оцеляване, здраве и като фон на общуването. Проблемът е, че тя често 
замества емоции, запълва неудовлетворености, прикрива неприемането на себе си и 
другите и т.н. Накратко „ Живот на килограм“ работи с ученици от 5 до 12 клас в училищата в 
тримодулна програма, чрез интерактивни техники. Учениците разбират връзката между 
стереотипите , възприемането на себе си, емоциите, които изпитват от една страна и 
поведението на хранене от друга За тези две години проектът ни порасна, стана 
разпознаваем, подреди се. Вече ни търсят от много училища в цялата страна. Извън „Живот 
на килограм“ – споделете ни малко повече за вас двете. Познаваме се от студентските си 
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години в СУ и оттогава работим заедно като психотерапевти и после обучители. Това са 20 
години, в които не просто споделяме професионализъм и приятелство, а и продължаваме 
да сме си интересни и да ни е приятно заедно. За изминалото време много сме се 
уеднаквили. И двете имаме висока банкетна култура. И двете сме леко безпомощни без 
очила, т.е все по – трудно виждаме външния свят, но по-важно е, че зрението ни за 
вътрешния свят все още е наред. Едната обича да рисува, а другата пише стихове. 
Edna препоръчва 
Празник за кожата с розов грейпфрут 
Как решихте да участвате в ПРОМЯНАТА миналата година? Проектът ни се случваше от една 
година много успешно. Радвахме се на добра обратна връзка и търсене от училищата, но 
имахме нужда да го направим по – устойчив, структуриран и да развием потенциала му. С 
други думи, бяхме готови за промяна, а ПРОМЯНАТА беше точната промяна за нас. Тя ни 
даде не просто финансова подкрепа, а друг поглед, мащаб, идеи, контакти и растеж. Как се 
промени животът ви след участието в ПРОМЯНАТА? A “Живот на килограм“? Станахме много 
по-ангажирани и по-вдъхновени. Увеличи се и работата ни, и усещането ни за смисъл. Какво 
предстои пред „Живот на килограм“? Планираме да работим с още училища в София и в 
страната. Приоритет ни е развиването и популяризирането на терапевтичната програма за 
хора с хранителни разстройства и техните семейства. Тя ще направи проекта ни финансово 
устойчив, така че работата ни по превенцията да продължи да бъде безплатна за училищата. 
Предстои да стартираме ДМС кампания както и обучения за специалисти за работа с 
хранителни разстройства. Какво бихте посъветвали тазгодишните участници в ПРОМЯНАТА? 
Да са креативни, да развиват идеята си, да имат смелостта да подлагат на съмнение 
собствените си неоспорими схеми и начини на работа. През цялото време да се състезават 
предимно със себе си, а когато се състезават с останалите проекти да го правят с 
въображение, хъс и честност. И не на последно място - да не забравят да се забавляват. 
Припомняме, че до 18 юли се приемат кандидатури на социални предприемачи, които искат 
да променят живота на децата и младежите на България. Повече за това как и самите вие 
можете да кандидатствате вижте ТУК Източник: edna.bg 

Британци с майсторски клас в МЕТРО Академия 

www.jenatadnes.com | 10.07.2018 |  
Едни от най-големите имена в британското кулинарно изкуство шеф Сайръс Тодиуала и шеф 
Колин Бъси ще проведат за първи път в България двудневен майсторски клас ексклузивно за 
МЕТРО Академия. Събитието ще се състои в два отделни дни – 26 и 27 септември. 
На 26 септември шеф Колин Бъси ще демонстрира техники, маринати и гарнитури за 
приготвяне на дивечово месо. На 27 септември шеф Сайръс Тодиуала ще представи 
различни ястия от ориенталската кухня с помощта на 10 основни подправки. Сайръс ще 
демонстрира разнообразни начини за приготвяне на ястия от достъпни продукти, съчетани с 
необикновени аромати и екзотични вкусове, които могат да бъдат опитани и в някой от 
собствените му ресторанти като лондонския CaféSpiceNamasté или Mr Todiwala’s Kitchen. 
Шеф Тодиуала е познат и като телевизионен готвач, знаменитост в британските телевизии 
BBC, Channel 4, UKTV и ITV. Първият му ресторант „CaféSpiceNamasté “, е най-
дългогодишният ресторант в Michelin BIB Gourmand, награждаван всяка година от 1997 г. 
насам от престижния ресторантски гайд. Сайръс притежава четири ресторанта във 
Великобритания и един в родната му Индия. 
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На 27 септември, шеф Тодиуала ще представи в България и последната си издадена книга 
„Spice Box“. Творбата разказва за подправките и как те могат да направят едно ястия 
завършено и достойно за ресторант Мишлен. Носител е на Ордена на Британската империя 
заради благотворителната и социалната си дейност и заслуги в ресторантьорството и 
кулинарната индустрия. 
Колин Бъси активно се занимава с обучения на готвачи, преподаватели и ученици във 
всички области на хранително-вкусовата промишленост в тясно сътрудничество с 
правителството на Великобританияр води и курсове в Университета Глазгоу. Работи 
съвместно с „Clifton Technologies“ върху технологични разработки на специализирано 
оборудване sous vide от ново поколение.  От 2008 г. има и собствена консултантска 
компания, която е специализирана в предлагането на комплексни решения за бизнеса в 
областта на ресторантьорството. 
Двудневният майсторски клас е практически насочен и всички участници ще могат да се 
включат активно в приготвянето на ястията заедно с шеф Сайръс Тодиуала и шеф Колин 
Бъси. 
Работният език на курса ще бъде английски, за което ще има подсигурено техническо 
оборудване за симултантен превод за всеки един от участниците. 
Вижте повече за кулинарния Майсторски клас и как да се запишете тук! 
Facebook Twitter Google+ 
 
Общи новини 
 

Отново скандали с фонда за лечение на деца 

 

www.duma.bg | Дума | 05.07.2018 |  
Решението по плащането на операцията на 6-годишната Анелия в Австрия беше отложено, 
съобщиха от Центъра за защита на правата в здравеопазването. Фондът за лечение на деца 
ще заседава по казуса на 18 юли. Завчера Общественият съвет към фонда трябваше да се 
произнесе дали отново да плати одобрено преди година лечение, извършено миналия 
месец в Австрия. 
Казусът на семейство Витанови започва, когато след операцията на дъщеря им получават 
фактури за 616 евро и за 8719 евро. Преди година фондът одобрил лечението, както и 
офертата на болницата за тази сума. Фондът не плаща на болницата и ние получаваме тези 
фактури, които те трябва да платят, твърди бащата Юлиан Витанов. По думите му офертата 
на болницата се разминава с фактурите с около 100 евро, което е допустимо. 
В комуникацията се намесва и дарителската сметка на Анелия, която обаче е запорирана от 
съда, защото имат одобрено лечение от Фонда за лечение на деца. "Вместо да съм при 
детето ми, втора седмица тук слушам претенции защо фактурата е пусната на мен. Защо 
просто не си свършат работата", пита Витанов. Той пита къде са първоначалните отпуснати 
пари. Последният контролен преглед на Анелия е на 20 юли. 

„Четири лапи“ спаси последната циркова мечка в Сърбия 

www.focus-news.net | 06.07.2018 | 
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София. Екип на международната организация за защита на животните „Четири лапи“, 
включващ и български експерти от Парка за танцуващи мечки край Белица, вчера 
транспортира последната циркова мечка от съседна Сърбия до новия ѝ дом в Швейцария, 
съобщиха от пресцентъра на организацията. Единадесетгодишният Напа, роден в зоопарк и 
прекарал почти целия си живот зад решетки, е първият обитател на новопостроения 
спасителен център за кафяви мечки „Ароза“ в швейцарския кантон Гризон. Мечокът Напа е 
роден в зоопарк в западната ни съседка, откъдето е продаден на местния цирк „Корона“. 
Още от малък е бил обучаван за участие в представления. След като през 2009 г. в Сърбия 
влиза в сила забрана за използването на диви животни в цирка, Напа е затворен в клетка и 
прекарва там дните си до 2016 г., когато властите се намесват и конфискуват мечока. Докато 
се намери решение за бъдещето му, той е временно настанен в зоопарка в разположения 
близо до границата с Унгария град Палич. В началото на тази година стана ясно, че „Четири 
лапи“ може да осигури нов дом за Напа в своя нов спасителен център в Швейцария. В 
понеделник екип от специалисти на „Четири лапи“ от няколко европейски държави 
пристигна в Палич, за да подготви Напа за дългия път. Беше извършен медицински преглед, 
който потвърди, че мечокът е в добро общо състояние и може да издържи 30-часовия 
преход. Самото пътуване се осъществи със специализирана линейка, собственост на Парка 
за танцуващи мечки край Белица. Благодарение на опитния български екип, участвал в 
редица подобни транспортни предизвикателства, включително и преместването на 
българските лъвове Масуд, Терез и Асен до Холандия по-рано тази година, пътуването беше 
безпроблемно. Новият дом на Напа се намира в разположения в сърцето на Алпите кантон 
Гризон, известен с множеството си природни забележителности и ски курорти. На площ от 
около 30 декара обитателите на спасителния център „Ароза“ могат да се радват на условия, 
подобни на тези в естествената им среда. Освен Напа, там в следващите месеци ще бъдат 
настанени още 4 мечки, спасени от различни краища на Европа. Официалното откриване на 
първия спасителен център за кафяви мечки в Швейцария ще бъде в началото на следващия 
месец. "Четири лапи" е международна организация за защита на животните с централа във 
Виена, Австрия и представителства във Великобритания, Нидерландия, Германия, 
Швейцария, Унгария, Румъния, Украйна, Южна Африка, САЩ, Австралия и България. В 
Брюксел функционира и офис по европейска политика. Основана през 1988 г. от Хелмут 
Дунглер, организацията популяризира хуманното отношение към животните чрез 
последователни кампании и проекти. Дейностите на "Четири лапи" са резултат от 
проучвания и научна работа, както и от активно лобиране на национално и международно 
ниво. Усилията на "Четири лапи" са съсредоточени в помощ на животни, чието съществуване 
зависи изцяло от човека: бездомни кучета и котки, опитни животни, селскостопански 
животни, животни компаньони, както и отглеждани в неподходящи условия големи котки, 
мечки и орангутани. Офисът на „Четири лапи” в България функционира от 2000 г. У нас 
организацията е позната най-вече с Парка за танцуващи мечки в гр. Белица, изграден 
съвместно с фондацията на известната френска актриса Бриджит Бардо, и с проектите си за 
кастриране на бездомни животни. Всички проекти и кампании на „Четири лапи” се 
финансират изцяло от дарения, идващи от над половин милион поддръжници на 
организацията от целия свят. 

Рибари с дарителска кампания за борба с бракониерството  

www.dnesbg.com | 06.07.2018  
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Дарителска кампания за събиране на средства за закупуване на ръчни термокамери 
обединява рибари в борбата с бракониерството. Организатори са доброволците от 
сдружението на Централната рибноопазваща организация “ЦРОО”, в която участват над 
5200 рибари. Мъжете се грижат за охраната на язовири в Централна България, включително 
“Ал. Стамболийски” и “Йовковци”.  
Дарителската кампания е стартирала м.г., като за закупуване на термокамерите са 
необходими 32 000 лв. Досега са събрани първите 4500 лв. Освен за охрана на водоемите, 
доброволците се грижат и за зарибяването, създават условия за развитие на спортния 
риболов, възпитават своите членове в любов към природата, сигнализират държавните 
институции за екопроблеми.  
От сдружението обясниха, че с помощта на термокамерите ще могат да наблюдават големи 
територии, независимо от метеорологичните условия. Това ще доведе до намаляване на 
бракониерските набези и незаконния улов на риба. Освен това за охрана на водоемите ще 
бъдат необходими по-малко доброволци, а това ще позволи да бъдат охранявани повече 
язовири.  
Всеки, който иска да помогне на ЦРОО, може да изпрати смс с текст – dms riba на номер, 17 
777, който не се облага с ДДС. Ако някой иска да дари по-голяма сума, може да го направи в 
риболовните магазини в Севлиево, Габрово, Павликени, Г. Оряховица. В тези обекти вече 
има събрани суми. 

Кампанията „Защото СМЕ ХОРА!" набра дарения на обща стойност 37 187 лв. 

www.focus-news.net | 06.07.2018 |  
София. Кампанията „Защото СМЕ ХОРА!" набра дарения на обща стойност 37 187 лв., 
съобщиха от "Каритас България". Кампанията „Защото СМЕ ХОРА!" бе в подкрепа на 
възрастни хора, страдащи от здравословни проблеми и имащи нужда от професионални 
грижи и наблюдение. За тях „Каритас" реализира услугата „Домашни грижи", благодарение 
на която над 360 възрастни хора получават професионални здравни и социални грижи в 
удобно за тях място, където се чувстват най-спокойни — в техните домове. Услугата се 
извършва от мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които 
посещават възрастния човек в дома му и му помагат в ежедневните грижи за здравето, 
хигиената и социалния му живот. През годините „Каритас" създаде 9 центъра за Домашни 
грижи, като мобилните екипи към тях осигуряват професионални домашни грижи на 
възрастни хора от 14 населени места, от които 6 града (Русе, Белене, Пловдив, Раковски, 
София и Малко Търново) и 8 села (Бърдарски геран, Гостиля, Житница, Дуванлии, 
Калояново, Стоилово, Звездец, Граматиково). Кампанията „Защото СМЕ ХОРА" имаше за 
цели: да набере средства за услугата „Домашни грижи на „Каритас", благодарение на която 
повече от 360 възрастни и болни хора получават професионални грижи и внимание в своя 
дом, а чрез това и възможност за спокойно и достойно изживяване на старините си; да 
покаже ползата от услугата „Домашни грижи на „Каритас" за възрастните хора; да върне във 
фокуса на общественото внимание възрастния човек; да провокира съпричастност у 
широката общественост към възрастните хора. За периода на кампанията „Защото СМЕ 
ХОРА!" бяха набрани дарения на обща стойност 37 187 лв. Набраните средства ще 
подпомогнат мобилните екипи към центровете за Домашни грижи на „Каритас" да 
продължават да посещават нуждаещи се възрастни хора в техните домове и да им помагат 
както с професионални грижи за здравето и социалните им потребности, така и с грижи за 
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тяхното емоционално състояние. Разходите за осигуряването на дългосрочни комплексни 
(здравни и социални) домашни грижи на един възрастен човек за един месец възлизат на 90 
лв. Тук влизат: транспортни разходи, нужни на екипите към центровете за Домашни грижи 
на „Каритас" да достигнат до домовете на възрастните хора (общо 11 автомобила към 8 от 
центровете), административни разходи за 8 от центровете за Домашни грижи на „Каритас"; 
възнаграждения на медицинските сестри и социалните помощници към 8 от центровете — 
общо 21 души, от които 12 медицински сестри и 9 домашни помощници. Мобилните екипи 
към центровете за Домашни грижи на „Каритас" се придвижват от адрес на адрес, където 
реализират професионални комплексни услуги, пряко съобразени с индивидуалните нужди 
на всеки възрастен човек. Здравната грижа се осъществява от медицински сестри, а в 
предоставянето на социалните грижи се включват социални помощници. През 2017 г. 
медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на 
„Каритас" помогнаха с професионални здравни и социални грижи на 367 възрастни хора от 
14 населени места в България, като ги посещаваха в домовете им няколко пъти месечно, 
ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно. Ежемесечно бяха реализирани 2 652 
посещения в дома; 5 370 медицински услуги (медицински манипулации — инжекции, 
взимане на кръв; грижа за кожа, рани, превръзки; следене на жизнените показатели и 
приема на медикаменти; здравни консултации; даване на обратна връзка за състоянието на 
възрастния човек на неговия личен лекар и др.); 4 293 услуги на обгрижване (грижа за 
тялото — къпане, частичен тоалет, бръснене, смяна на уриторна торба, памперси и под.; 
общо мобилизиране — раздвижване; помощ при хранене; преобличане и т.н.); 4 800 
социални услуги (придружаване до лекар и други институции; поддържане на регулярна 
връзка с личния лекар, закупуване на медикаменти, заверяване на здравни книжки; помощ 
в домакинството — пазаруване; предоставяне на помощни средства — патерици, 
проходилки и под.). Комплексните грижи, предоставяни от сътрудниците на „Каритас", 
помагат на възрастните хора да изживеят старините си в своя собствен дом, сигурни, че не 
са сами и че има на кого да разчитат в своите ежедневни нужди. Радио "Фокус" получи 
сертификат за медийно партньорство на кампанията.  

Христо Бонев с ново дарение за болница 

www.novini.dir.bg | БНР | 06.07.2018 |  
Футболната легенда Христо Бонев спази своята традиция и отново дари лакомства за 
пациентите в пловдивската УМБАЛ “Свети Гео... Футболната легенда Христо Бонев спази 
своята традиция и отново дари лакомства за пациентите в пловдивската УМБАЛ “Свети 
Георги“. Общо 100 кашона с пакетирани сладки и солени закуски бяха разпределени между 
4 клинични звена на болницата: Клиниката по педиатрия и генетични заболявания, 
Клиниката по детска хирургия, Клиниката по кардиохирургия и Втора клиника по хирургия. 
Това е четвъртото за годината дарение от известния спортен деятел и общественик. 
Предишната партида също включваше 100 кашона с лакомства за всички малки пациенти по 
случай 1 юни. Преди това Христо Бонев направи дарения по повод националния празник 3 
март - 77 кашона, и Цветница - 60 кашона. Бонев многократно през годината изненадва 
пациентите на първата пловдивска университетска болница. 

Откриха нова детска площадка в Монтана 

www.24chasa.bg | 06.07.2018  
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В центъра на квартал Мала Кутловица в Монтана вече има нова детска площадка. Тя е в 
двора на читалището и съществува благодарение на съвместните усилия на община 
Монтана, платформа „Агора” и дарители от квартала. 3000 лева за строежа на съоръжението 
са предоставени от Фонда за подпомагане на общностни инициативи. Още близо толкова са 
осигурени от дарители. Фондът е създаден през 2017 година, с решение на Общински съвет 
– Монтана .Финансовият ресурс се формира от средства от общинския бюджет, от 
Платформа АГОРА, с подкрепата на фондация „Америка за България“ и от дарения. Община 
Монтана участва с 10 000 лв., а платформа „Агора” с 8 000лв. „Читалището в Мала Кутловица 
има една изключително активна програма. Проектът му бе един от общо двадесет и шестте, 
които кандидатстваха пред фонда. Благодаря на всички дарители, които се включиха 
допълнително, за да се осъществи този проект”, заяви кметът на Мотана Златко Живков на 
откриването на площадката. Той обеща през следващата година за фонда да бъдат 
осигурени повече средства от общинския бюджет. Така ще бъдат подпомогнати инициативи 
на неправителствени организации, читалища, местни културни институции и неформални 
граждански групи, които работят на територията на Община Монтана. Правилникът на 
фонда определя сумата от 3 000 лв. финансиране за проект. В първият етап от стартирането 
на фонда са финансирани 6 проекта на читалищата в Славотин, в Монтана, във Винище, в 
Стубел и в кв. Мала Кутловица. Одобрен е и проект на неформална гражданска група 
„Жеравица”. Три от проектите са за закупуване нта нови носии, по един - за изграждане на 
детска площадка, открита сцена и създаване на младежки клуб. Вторият етап за 
кандидатстване ще стартира на 19.07.2018 г. Темата ще бъде отново същата „Подкрепа на 
местни инициативи“. 

Маратон по ориентиране в НДК с благотворителна цел 

www.bnr.bg | 06.07.2018 |  
Изкачване на НДК с елементи на планинско ориентиране предстои през есента. 
Инициативата е част от кампанията „Витоша достъпна за всички“ на природния парк 
„Витоша“  и има за цел да събере средства за изграждане на достъпна среда за хората с 
увреждания на Витоша.  Сградата на НДК става все по-достъпна за трудноподвижните и за 
възрастните хора. В последните 6 месеца ръководството е положило усилия в посока 
адаптация на сградата за хората в увреждания. За да излязат от града, обаче, на хората с 
увреждания им е необходимо много по-голямо усилие отколкото на останалите. 
Необходимо е изграждането на специална среда за тяхното придвижване. В кампанията по 
събиране на средствата се включиха много спортисти, общественици, почитатели на 
природата. Събраните средства от супермаратона на Витоша на 14 април, от филма „Един 
ден на Витоша“, който запечатва събитието, както и от дарения на съмишленици, са в 
размер на около 8 хиляди лв. В благотворителната кампания се включва и ръководството на 
НДК чрез организирането на „Маратон за купата на НДК“. Финалът ще е на покрива на НДК, 
където ще бъде обособена площадка за наблюдение на Витоша. Всеки, който иска да дари 
средства за изграждането на достъпна среда за хора с увреждания на Витоша, може да го 
направи чрез есемес на кратък номер 17 777 с текст „ДМС Витоша“ на цена от 1 лев за 
всички мобилни оператори, или по банков път на сметката на Дирекция на Природен парк 
„Витоша“. Банковата сметка и DMS номерът са активни до края на годината. Още - чуйте в 
звуковия файл. 
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Председателят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев дари днес 
българско знаме 

www.novini247.com | 06.07.2018 |  
НИМ получи българско знаме, вяло се на Антарктида през 1988 г.. Председателят на 
Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев дари днес на Националния 
исторически музей българското знаме, развято преди 30 години на Антарктида. То е било 
издигнато през април 1988 г. на първата българска постройка на остров Ливингстън. Флагът 
случайно е намерен в ледена пукнатина и е предаден на проф. Пимпирев от испанските 
полярници, разказа той пред „Хоризонт“. „Беше абсолютна изненада. Никой не знаеше за 
неговото съществуване. Ние знаем, че когато се остави едно знаме там, след цялата зима – 
няколко месеца, вече няма да го има. Но след като явно е намерено в ледена пукнатина, там 
се е съхранило“, каза Пимпирев. 
Източник: cross.bg 

Петър Бойчев е дарител и на библиотеката в Свиленград 

www.sbj-bg.eu | 06.07.2018  
Градската библиотека на Свиленград вече притежава трите издания на един от най-четените 
романи в българската литература - „Тютюн“ на Димитър Димов. Томовете са дар от 
журналиста Петър Бойчев, който започна професионални си път в родния хасковски край. 
Читателите ще имат възможност да сравнят изданията на преработваната книга, която се 
появява в първоначалния си вид чак през 1992 г. Петър Бойчев е редовен спомоществувател 
на свиленградската бииблиотека, която в скоро време ще се премести в по-голяма, основно 
реконструирана сграда. Там ще има и специален кът с книгите, дарени от журналиста. В 
oтдeла за рeдĸи и цeнни издaния на библиотеката се съхраняват пъpвoтo издaниe oт 1896 г. 
нa Baзoвия poмaн “Hoвa зeмя”, пъpвoтo и втopoтo издaниe нa “Beчнaтa и cвятaтa” oт 
Eлиcaвeтa Бaгpянa, 2 издания на Йовковите военни разкази, стихове на Димчо Дебелянов,  
Гео Милев, Никола  Вапцаров. Дар от Бойчев са и cтapи вестници, излизали в региона. За 
отбелязване е, че свиленградската библиотека е сред малкото книгохранилища у нас, 
притежаващи 2 издания на „Енциклопедия Британика“.  Свързани:     Журналистът Петър 
Бойчев с пореден дар за хасковската библиотека Регионалната библиотека „Христо 
Смирненски” в Хасково получи от журналиста Петър Бойчев в дар безценна архивна 
фотография. Дата: 13.11.2017   

Първи действия на общинския фонд "Здраве" 

в. Форум медикус | 07.07.2018 |  
Новосъздаденият общински фонд в града ще подкрепи първите двама медици, 
кандидатствали за подпомагане, съобщиха от пресцентъра на общината. Лекар от Центъра 
за психично здраве ще получи пълно финансиране за всички модули от програма за 
специализация. 
На медик от многопрофилната болница за активно лечение ще бъде "поета" половината 
такса за посещение на двете му деца в общинско детско заведение. фондът е част от 
усилията на общината да се справи с кадровата криза в лечебните заведения в областния 
град. Поради неотложността на проблема исканията на младите специалисти са разгледани 
в кратки срокове от управителния съвет и са удовлетворени. 
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Фонд "Здраве" разполага с 20 000 лева до края на годината, осигурени от общинския 
бюджет. В бъдеще фондът ще се финансира и от публични програми, проекти, дарители, 
благотворителни кампании. Освен за придобиване на специалност и за отглеждане на деца 
в общински заведения, фондът може да окаже подкрепа на лекари и специалисти по 
здравни грижи и за покриване на транспортни разходи, ако живеят в друго населено място, 
фондът може да възстановява и наем за общинско ведомствено жилище. 
Източник: БТА 

Жители на селата Горни и Долни Вадин за втори път сами ремонтират път в района 

www.novini.dir.bg | БНР | 07.07.2018 |  
За втори път жители на оряховските села Горни и Долни Вадин ще запълват дупки със 
собствен труд и средства от дарения... За втори път жители на оряховските села Горни и 
Долни Вадин ще запълват дупки със собствен труд и средства от дарения. Първия път те 
ремонтираха важна за района пътна отсечка от републиканската мрежа. След като от АПИ 
започнаха цялостен ремонт на маршрута, днес местните хора ще изкърпват пътната 
настилка в двете села. Тежкото състояние на второкласния път е от съществено значение за 
живота в двете оряховски села, което провокира жителите им сами да се справят с 
проблема.“Излязохме за първи път през юни и закърпихме около километър дупки по 
отсечката Кръсточка - Вадините към границата с Крушовене. Акцията по събиране на 
средства продължи, тъй като имаше още желаещи да даряват“, обясни Анелия 
Спасова.Събрани бяха 5 500 лева, 300 чувала студен асфалт на стойност над 4 000 лева и тон 
трошен камък.  Междувременно от АПИ започнаха чакания от десетилетия ремонт на пътя 
на стойност 30 000 лева. Това обаче, не отказа хората да продължат с ремонти на 
общинската пътна инфраструктура. “Така че асфалта и средствата, които са вложени за 
материалите ще ги изразходим за запълване на душките в двете села“, уточни Спасова. 

Кауза! Деца продават играчките си и свои рисунки, средствата са за кучешкия приют в 
Богров 

www.flashnews.bg | 07.07.2018 |  
Запознайте се с Давид и неговата кауза. Заедно с четири свои приятелчета от блок 769 
организира благотворителен базар. Със събраните средства ще бъдат закупени храна, 
играчки и ваксини, които децата ще дарят на Общинския приют за бездомни кучета в 
БогровЧетирите хлапета и техните майки са подбрали детски играчки и книжки, сребърни 
бижута, ръчно изработени от децата свещници и други техни лични вещи, които предлагат 
на символични цени. Това пише във Фейсбук Здравка Димитрова. Давид е просто дете, но 
вече знае, че сред нас, възрастните, има много неверници. Обясни ми, че при посещението 
в приюта ще направи много снимки, защото хората не вярват, че средствата отиват за 
обявената кауза, допълва Димитрова. Блок 769 се намира на бул. „Джавахарлал Неру“Само 
за няколко дни от старта на кампанията децата вече са събрали 420 лв. В събота и неделя те 
ще почиват, тъй като пътуват със семействата си. В понеделник отново ще застанат зад 
импровизираната сергия. Те ще очакват свите клиенти с нещата, които са сътворили през 
уикенда. Голямо БЛАГОДАРЯ от името на децата на всички, които си купиха от техния 
импровизиран магазин, всички които разпространяват инициативата им, и всички, които 
написаха толкова мили думи за тях! Без вашата подкрепа децата нямаше да са толкова 
мотивирани и да вярват все повече, че доброто ражда добро, заявява Теодора Андреева. 
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Университетските ботанически градини търсят доброволци 

www.topnovini.bg | 07.07.2018  
Научно-образователният съвет на Балкански екологичен център към Университетска 
ботаническа градина - Балчик продължава инициативата за доброволчество. Всички 
студенти от Софийски университет имат възможност да се включат с доброволчески труд в 
популяризирането на научно-образователната мисия на Университетски ботанически 
градини към СУ „Св. Климент Охридски”, като станат част от екипа за една седмица. 
„Очакваме вашата помощ в ежедневната работа по поддържане на растителните колекции 
и посрещането на многобройните гости на нашите ботанически градини“, приканват за 
участие домакините. Доброволческата кампания тази година ще бъде през август и 
септември в Балчик, Варна и София. 23 юли е срокът за подаване на заявления. Одобрените 
студенти ще преминат кратко обучение за работа Повече информация може да бъде 
получена на сайта на ботаническите градини. 

Дарителска кампания събира пари за лечението на мъж с бързоразвиваща се левкемия 

www.redmedia.bg | 08.07.2018 |  
Благотворителна дарителска кампания събира средства за лечението в чужбина на Иван 
Михайлов. Той е диагностициран с остра миеломоноцитна левкемия с усложнения като 
транслокации на хромозоми и FLT3-ITD генетична мутация. Заболяването е агресивно и 
бързоразвиващо се.   В момента върви първоначалният процес на лечение с химиотерапия, 
но за успешното му излекуване е нужно продължаване на лечението му в Германия, 
включващо трансплантация на стволови клетки и други скъпи процедури. Паричните 
средства, нужни за това лечение, се очаква да надхвърлят сумата от 250 000 евро, поради 
което близките и колегите на Иван търсят помощ за събирането ѝ.   „Иван има 8-годишна 
дъщеря Моника, която много иска да помогне на татко си като направи машина на времето, 
за да може той да е отново здрав, но за съжаление не успява да открие нужните части за 
машината в Интернет. Надяваме се, че с общи усилия ще съберем необходимата сума, за да 
ѝ покажем, че хубавите неща са не само в миналото, но и в бъдещето! Ще бъдем 
изключително благодарни на всеки, който, по един или друг начин, може да помогне за 
събирането на средствата!“, пишат приятелите на Иван.   Цялата информация за 
заболяването на Иван Михайлов и за дарителската кампания може да бъде открита на 
специално създадения за целта сайт: http://www.helpivan.com/.   БАНКОВИТЕ СМЕТКИ ЗА 
ДАРЕНИЯ СА:   BGN Иван Москов Михайлов IBAN: BG70UNCR70001523273327 BIC (SWIFT): 
UNCRBGSF Основание: Дарение за лечение   EUR Иван Москов Михайлов IBAN: 
BG81UNCR70001523273420 BIC (SWIFT): UNCRBGSF Основание: Дарение за лечение   USD 
Иван Москов Михайлов IBAN: BG59UNCR70001523273331 BIC (SWIFT): UNCRBGSF Основание: 
Дарение за лечение 

Близо 300 кг пластмасови капачки предаде за рециклиране “Тунджа може” 

www.novini.dir.bg | БНР | 08.07.2018  
Само за няколко седмици в благотворителна инициатива „Тунджа може”  са предадени за 
рециклиране близо 300 кг пластмасови кап... Само за няколко седмици в благотворителна 
инициатива „Тунджа може”  са предадени за рециклиране близо 300 кг пластмасови 
капачки. Целта е със събраните средства  да бъдат закупени мобилни ЕКГ- апарати. 16 тона 
пластмасови капачки е необходимо да бъдат предадени за рециклиране, за да се осигурят 
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4000 лева за две мобилни ЕКГ-устройства. Те ще бъдат поставени в линейките на спешните 
центрове в селата Тенево и Скалица. В кампанията вече са се включили стотици жители, 
както на общините Ямбол и Тунджа, така и от съседни области, съобщи Ивайло Кьосев, един 
от инициаторите на кампанията:“Също така се организира и благотворителна обществена 
инициатива от читалищата и пенсионерските клубове в община Тунджа“.Събраните 
пластмасови капачки могат да бъдат предавани в сградата на Община Тунджа във всеки 
делничен ден, както и в кметствата на 44-те  села на общината. 

С благотворителен концерт младежи от Петрич помагат на Божидар 

www.blagoevgrad.utre.bg | 08.07.2018 |  
Благотворителен концерт-спектакъл в помощ на Божидар Митков Илиев бе организиран от 
младежите на Ротаракт клуб Петрич. Божидар е на 14 г. от с.Струмяни, общ.Петрич, страда 
от Саркома на меките тъкани (туморно заболяване). След успешна операция са нужни още 
няколко терапии, които са на стойност 25 000 евро. Ротаракт е напълно нова организация, 
събрала се и организирала този проект за по-малко от месец. Специални гости на спектакъла 
бяха Театрален състав - Разлог, а в концертната част взеха участие и възпитаниците на НЧ 
,,Братя Миладинови-1914г.‘‘ - Петрич. Младежите събраха сумата от 10 014 лв. Гражданите 
бяха очаровани и останаха възхитени от събитието. Младежите благодарят на своите 
приятели и съграждани, че уважиха, помогнаха и допринесоха за събиране на пари за тази 
невинна душа, за този малък-голям герой Божидар. Благодарят и на хората, които бяха 
плътно до тях, а това са Община Петрич и Ротари клуб Петрич. Направи добро, за да ти се 
върне добро! 

Благотворителен концерт за лечението на Даниела Иванова Ивайлова 

www.dariknews.bg | 09.07.2018 | 
Благотворителен концерт за лечението на Даниела Иванова Ивайлова организира – НЧ 
„Пауталия 2008” на  11.07.2018 г.  в общински драматичен театър. Началото е в 19:00 часа. 
На сцената ще излязат ТА „Пауталия”, ФТА „Чинари”, МФГ „Огражденска четворка” и 
народните изпълнители Румяна Попова, Слава Соколова, Веселина Сиракова, Георги 
Илиевски Даниела Ивайлова е танцьор от ансамбъл “Пауталия”. Тя е на 36 години, от 6 
месеца е с диагноза: Хронична дихателна недостатъчност- декомпенсация. Наложителна е 
спешна, животоспасяваща трансплантация в чужбина, за която Даниела е в листа на 
чакащите. Сумата необходима за съпътстващото лечение е 100 000 евро. Над 130 са вече 
кутиите за дарения, които са поставени в целия Кюстендил. Банковата сметка може да 
видите на снимката в новината. 2410, 86 лв. бяха събрани от благотворителният концерт 
миналият месец, организиран от Танцов ансамбъл Пауталия, на сцената в центъра на село 
Жиленци. 

Дарители ще изградят нов православен храм в Добрич  

www.bta.bg | 09.07.2018  
Нов православен храм ще бъде изграден в Добрич със средства на дарители, съобщават от 
общината. Кметът Йордан Йорданов, който подкрепя каузата, ще обсъди проекта с 
Варненския и Великопреславски митрополит Йоан на 9 юли в митрополията във Варна. 
Църквата ще бъде вдигната в един от най-големите жилищни комплекси в Добрич - 
"Добротица". Идейният проект вече е подготвен от архитект Петър Николов от общината, 
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който го предоставя безвъзмездно на инициативния комитет. Храмът ще бъде 
кръстокуполен с камбанария, като застроената площ ще достига 220 квадратни метра. 
Молитвеният дом ще бъде разположен в парцел, отреден в общия устройствен план на 
квартала, посочват от общината. Архитектурният проект е според изискванията на канона и 
традициите на Българската православна църква. Предстои проектът да бъде одобрен от 
митрополит Йоан. /ПП/  

Фондация „Дарители България” – Не можем да променим света, но можем да променим 
живот! 

www.mypr.bg | 09.07.2018 |  
Фондация „Дарители България” е неправителствена организация, която спомага събирането 
на средства в подкрепа на нуждаещите се, чрез организирането на различни дарителски 
кампании. Създадена е за да помага на болни деца и възрастни хора, както и на приюти и 
домове за сираци. Главната цел е да спомогне за осигуряването на едно по-добро и по-
светло бъдеще. Да даде шанс за лечение, да даде надежда там, където вече я няма. Идеята, 
която фондацията следва е да обедини всички заедно в битката срещу сериозните 
проблеми. Тя дава възможност на хората, които се нуждаят от помощ да намерят своите 
дарители. За всеки желаещ да се включи с дарение са осигурени различни и достъпни 
начини това да се случи лесно и бързо. Една от основните дейности на фондацията е да 
осъществява точно тази връзка между хората. Тя предоставя пълна и достоверна 
информация относно тези, които за нещастие са изпаднали в трудно положение. Мисията на 
организацията е да им върне усмивката и да осигури истинска морална и финансова 
подкрепа за тях и близките им.  Фондацията има своя собствена платформа: 
https://dariteli.bg . В нея са представени всички активни дарителски кампании и всеки може 
да избере каузата в която желае да се включи. Винаги се публикува пълна и актуална 
информация за стойността на получените дарения. Главен фокус на дейността в настоящия 
момент, е събирането на средства в полза на деца с тежки диагнози. Те се нуждаят от скъпо 
и абсолютно непосилно за родителите им лечение. Ето защо в основата на всичко стоят 
съпричастността и вътрешното, искрено желание да помогнем заедно, с малко или с повече. 
Стъпка по стъпка, стотинка по стотинка, ден след ден ние от фондация „Дарители България” 
сме отдадени на каузите си и сме щастливи от това, че имаме възможността заедно с Вас да 
помогнем на някого в нужда. Ако желаете и Вие да се включите в нашата кауза, може да 
направите Вашето дарение към фондацията по електронен път, използвайки платформата 
https://dariteli.bg или чрез директен банков превод по сметка IBAN: 
BG05FINV91501217144396 За фондация "Дарители България". 

Доброволци почистиха района на Леденото езеро под връх Мусала 

www.novini.dir.bg | БНР | 09.07.2018  
Доброволци почистиха района на връх Мусала и заслона Леденото езеро от отпадъци... 
Доброволци почистиха района на връх Мусала и заслона Леденото езеро от отпадъци. 
Инициативата се проведе през почивните дни, а в нея се включиха десетина доброволци. В 
предаването „Хоризонт до обед“ планинският водач Борис Димитров, който бе един от 
доброволците в почистването, разказа: „За двата дни успяхме да направим около 94 
изкачвания с раници от около 20 кг. средно, което се равнява на около 2 тона индустриален 
отпадък. Преди да започне акцията други доброволци сортираха и нарязаха отпадъка. 
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Цялата акция продължи общо около 4-5 дни. Не успяхме да направим всичко, което бяхме 
планирали, но основната част от тези отпадъци се изкачиха до върха, откъдето ще ги 
спуснем с лифт до Бели Искър и оттам ще отидат за рециклиране, което беше главната идея 
на нашата инициатива“. Димитров обясни, че това са строителни отпадъци, които са 
останали при построяването на съоръженията на Ледено езеро, връх Мусала: „В годините те 
са съхранявани в постройка до заслон Ледено езеро. Идеята е била да се използват за 
построяването на нещо друго. В последствие обаче не се случва нищо и отпадъците 
започват да гният и да се натрупват“.Акцията по почистването на района ще продължи, 
защото все още има останал отпадък, отбеляза Борис Димитров. Акцията направихме 
благодарение на Бранислав Бранков, каза още Димитров. Алпинистът Дойчин Боянов също 
е подкрепил инициативата. За почистването са помогнали още студенти и ученици.Цялото 
интервю чуйте в звуковия файл. 

Благотворителен плувен маратон организира Сдружение "Онкоболни и приятели" на 14 юли 

www.burgas.bg | 09.07.2018 |  
За трета поредна година, Сдружение "Онкоболни и приятели" гр.Бургас организира 
благотворителен плувен маратон, който ще се проведе на 14.07.2018г. в гр.Бургас 
средствата, от който ще спомогнат за подпомагане  на дейностите за социалната 
рехабилитация на хора с онкологични заболявания. 
Лице на тазгодишния маратон ще бъде отново актрисата  Йоана Буковска- Давидова, която 
ще даде старт на маратона на  14. 07. 2018г.  в 8ч. от "Морска гара" Бургас. Участниците- 
плувци ще преплуват разстоянието от остров "Св.Анастасия" до парк "Росенец", плаж 
"Чукалята" , като финалистите ще бъдат официално наградени от Йоана Буковска- Давидова. 
След плувния маратон,  по традиция в 19ч. ще се проведе благотворителен концерт на 
Магазия 1 - Морска гара Бургас с участието на  Танцова формация "Вълшебни ритми" към 
Детска градина "Вълшебство" с ръководител Лорета Йовчева, Балетна школа Марина 
Змеева към танцово студио 29 с ръководителМарина Змеева,Театрална школа,,Детско 
царство"към ЦПЛР Бургас с ръководител Атанасия Петрова, Преслава Минасян , Тракийска 
певческа група "Никола Ганчев" при народно читалище,,Възраждане" кв."Рудник" с 
ръководител Стоянка Минева,Клуб по спортни танци ,,Блясък" гр.Поморие с ръководител 
Веселин Тодоров,Роси Перева, Танцова формация "Българит" към Народно 
читалище,,Съгласие" гр.Българово с ръководител Стела Папанчева,Аглая Тодорова 12г. 
,Георги Георгиев 7г.,Захари Чернев,Фолклорна група "Наниз" с ръководител Таня Русева към 
Сдружение "Онкоболни и приятели" ,Ангел Митрев,Явор Велчев,ТФ "Танцувай с мен" към 
Сдружение "Онкоболни и приятели". 
Такса  участие в маратона- 50 лв. 
Желанието за участие се декларира с попълване на регистрационна карта и заплащане на 
таксата по банкова сметка: BG30BUIN95611100572445 Алианц Банк България. Попълнените 
регистрационни карти се изпращат на имейл:  office@cpf-burgas.info 

Изкуството от Корея показва пленерът „Павликени и светът“ 

www.dnesbg.com | 09.07.2018 |  
Творби от корейски автори  могат да се видят до края на август в Историческия музей на 
Павликени. Изложбата с произведенията от Седмия международен пленер „Павликени и 
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светът“ беше открита в неделя вечер от посланика на Република Корея Н.Пр. Джънг Джингю 
и кмета на Община Павликени инж. Емануил Манолов. 
Шест корейски художници – Ха Чол-гьонг, Ко Юн-сук, Ким Сон-йонг, Янг Дже-йонг, Конг Ок-
хи и Чонг Гю-сол, и трима български автори – Даниела Тодорова, Тодор Тодоров и Валентин 
Балев, показват картини и скулптури в изложбата. Те идват в България по покана на 
фондация „Аматерас“ и Корейската международна асоциация за обмен в изкуството. 
„Всяка година чрез този проект Павликени посреща творци от всички краища на света, като 
им предоставя възможности за културен обмен“, каза при откриването директорът на 
Историческия музей Нели Цонева. 
„Благодарение на тези творби имаме възможността да  се докоснем до душевността на 
корейския народ, да видим, че това са трудолюбиви, амбициозни и добри хора. Мотото 
„Павликени и светът“ е изпълнено с много смисъл, защото отваря сетивата ни за далечни 
култури“, каза кметът инж. Манолов. 
Към гостите се обърна и посланикът на Република Корея. „Ние се опитваме да осъществим 
съдействие за съвместни дейности между България и Корея в различни сфери и най-важна 
сред тях е тази на изкуството. В Корея творят много известни автори и аз вярвам, че  ще има 
обмяна на таланти каза Н.Пр. Джънг Джингю. Той допълни, че вече има интерес за 
партньорство между корейски фирми и местни промишлени производители. 
„Тази изложба е резултат на цялостна тенденция в работата на нашата фондация – 
културната политика да отвори врати и за бъдещи проекти, свързани с инфраструктура, 
бизнес, образование. Аз съм изключително щастлива, защото миналата година направихме 
официална среща с посолството на Корея и поискахме партньорство с голяма тяхна 
институция, за да може да покажем корейското изкуство в България и българското изкуство 
в Корея“, каза кураторът на изложбата Даниела Тодорова. И част от показаните картини са 
дарение за фонда на музея, за което беше подписан договор с Корейската международна 
асоциация за обмен в изкуството. 
По-рано през деня в двора на Историческия музей бяха организирани уъркшопи за деца. Те 
рисуваха, сгъваха корейско оригами, облякоха корейски традиционни костюми и си 
направиха снимки за спомен, както и поиграха на типичната корейска игра с хвърляне на 
стрели в цел. Денят продължи с още  забавни игри,  свързани с корейската култура. Всички 
те бяха подготвени от доброволците на Организацията на българските скаути . 

Кубрат и Тервел Пулеви стават посланици на инициативата „Да изчистим България заедно“ 

www.topnovini.bg | 09.07.2018 |  
Мрежата от звездни посланици на най-голямата доброволческа инициатива у нас се 
разраства и тази година. Кубрат и Тервел Пулеви стават част от кампанията „Да изчистим 
България заедно“. Желанието за победа и постигането на поставените цели са типични 
качества за най-добрите ни боксьори при професионалистите – братя Пулеви. Победа - не 
само на ринга, но в полза на обществото. С тази цел Кубрат и Тервел стават посланици на 
„Да изчистим България заедно”. „Важно е не само да се чисти, но и да не се цапа – на това 
възрастните трябва да учат децата си. Лесно е да изхвърлиш боклука през прозореца, но 
трябва да има съзнание и отговорност от наша страна. Всеки втори човек си хвърля фаса на 
улицата. Това показва, че няма отношение към себе си и към мястото, на което живее. 
Държавата сме ние, хората“, каза Кубрат. Братя Пулеви са само част от звездните посланици, 
които подкрепят инициативата „Да изчистим България заедно“. Личен пример и 
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ангажираност в инициативата през годините дават още Орлин Павлов, Йордан Йовчев, 
Васко Василев, Лили Иванова, Евгени Иванов, Влади Ампов – Графа, Тити Папазов, Стефан 
Вълдобрев, Люси Дяковска, националният отбор по художествена гимнастика и много други 
популярни личности с отношение към околната среда. За да станете и вие част от отбора – 
включете се в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 15 септември, когато 150 
държави с милиони доброволци ще чистят заедно в Световния ден на почистването. 

Свещеник уреди голямо дарение на медицински изделия за хора с увреждания 

www.dariknews.bg | 10.07.2018  
Пазарджишки свещеник, от години живеещ в Австрия, за пореден път съдейства за 
получаването на голямо дарение от медицински изделия и помощни средства в родния си 
град. Пратката съдържа шини, корсети, позициониращи столчета, вертикализатори, 
ортопедични обувки и други. Вещите се намират в клуба на местното сдружение на майки и 
семейства на деца с увреждания „Подай ръка и подкрепи“ на бул. „Александър 
Стамболийски“ 16. Скоро ще започне разпределянето им сред нуждаещи се. Необходимо е 
малко време, за да бъдат сглобени някои от помощните средства, тъй като са на части. 
Желаещите да се възползват могат да се свържат със сдружението на място или на телефони 
0895 257 997 и 0897 773 277. Те ще помогнат на подрастващи и младежи с увреждания, на 
които държавата отпуска пари и за медицински изделия, но често сумата се оказва 
недостатъчна за купуване на такива с добро качество. Освен това на семействата им ще 
бъдат спестени дългите и тромави процедури при кандидатстване за такива пособия, 
отнемащи понякога месеци. Това е третото голямо дарение, получено в Пазарджик със 
съдействието на отец Тенчо Веселинов, като благодетелят е уверил, че до края на годината 
ще има още едно. Роденият в Пазарджик свещеник от 2014 година за своя сметка изпраща 
дарения с вещи за хора с физически увреждания. Миналата година чрез него бяха доставени 
десетки шини, корсети, инвалидни колички, масички за хранене, колела с педали за ръчно 
задвижване, проходилки и други. Вещите се предоставят от австрийска фирма напълно 
безплатно, като донорът поставя само едно условие – след като вече са станали малки и не 
са необходими, те да не се продават, а да се даряват на следващите нуждаещи се. 
Отец Тенчо Веселинов е завършил „Богословие“ във Великотърновския университет и е 
ръкоположен за свещеник във Виена от Средно и Западноевропейския митрополит 
Антоний. От около година обслужва и българската православна общност в Грац. 

Кампанията за лечението на малкия Калоян Казаков продължава.  

www.novini247.com | 10.07.2018 | 08:41 
Да помогнем на Коки! Трябват още €6500 за лечението му. Кампанията за лечението на 
малкия Калоян Казаков продължава. 4-годишният Коко страда от вторичен недоимък на 
лактазата, нецелиакична глутеновата непоносимост и детски аутизъм. Считано към 
настоящия момент, здравето и животът на детето се крепи основно на дарения, които 
правят осъществяването на необходимите терапии възможно. Семейството на детето 
постигна известен напредък в последните месеци, като в Италия, при д-р Антонучи, беше 
осъществено успешно хелиране на тежките метали. Семейството е получило разрешение за 
вливане на стволови клетки, след успешния процес на хелиране. Процедурата ще може да 
бъде осъществена в края на юли и август. За да се случи това обаче, Коки и родителите му се 
нуждаят от €6500. "Разходите са непосилни за нас и единствената ни надежда сте вие! Вие 
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сте хората, които можете да ми върнете Коки такъв, какъвто беше. Благодаря ви за 
подкрепата!", споделя майката на Коко - Наталия Казакова. Начинът да помогнем на малкия 
Коки с дарение е чрез специализираната онлайн платформа на фондация Help Karma.   По 
публикацията работи: Александър Попов 
Източник: dnes.bg 

За дни събраха над 52 000 лири за онкоболната дъщеря на Маргарита Петкова 

www.dnes.dir.bg | 10.07.2018 |  
Само за няколко дни хиляди добри хора от България и чужбина дариха над 52 000 лири за 
лечението на 35-годишната дъщеря на поетесата Маргарита Петкова - Надежда Огойска. 
Младата жена от две години се бори с тежко онкологично заболяване - рак на дебелото 
черво, но има нужда от финансова помощ, за да продължи битката за живота си. За 
съжаление лекарите открили и метастази в черния дроб и в белите дробове. След призива й 
в социалната мрежа Фейсбук само за десетина дни по сметките й бяха дарени над 52 000 
лира. Общо за лечението на Надежда са необходими 78 000 лири.  "Имам малки 
"подробности" в белия дроб, но основният проблем е в черния ми дроб. При него нещата 
изискват сериозна намеса - неотложна и животоспасяваща. Първо ще проведем 
отстраняване на целия десен лоб - там са разсейките, в малката лява част няма нищо и ще 
остана с нея. За да се случи това, е необходимо да ми се прекъсне кръвоснабдяването на 
десния лоб. Това е първата операция, която ми предстои. Тя ще е на 16 юли. Средствата за 
нея вече са събрани. След това ще има няколко цикъла с вливания, молекулярна терапия - 
лекарство, което е платено извън европейската здравна система. Набирам сумата за всичко 
това. Тя винаги може да варира и да расте, но това е, което към момента знам, че ще ми 
трябва. Чак след това ще видим какво ще направим за белия дроб. Може би ще има лазерна 
операция, ако разсейките в него не са изчезнали след молекулярната терапия. Това е 
планът, но офертата от 78 000 паунда е за тази операция и процедура по отстраняването на 
70-80% от черния дроб", обясни пред "24 часа" Надежда Огойска. Всички, които искат и имат 
възможност да дарят надежда на Надежда, могат да го направят на банковата сметка на 
свекърва й: Банка ДСК IBAN BG77STSA93000021658416 BIC STSABGSF Христина Огойска в 
полза на Надежда Огойска или на сметката й в британска банка IBAN: 
GB10HLFX11082712225060 BIC HLFXGB21W36 Nadezhda Ogoyska or Sort code: 110827 Account 
N: 12225060 Nadezhda Ogoyska PayPal: Nadezhda.georgieva.bg@gmail.com 

Онколози прегледаха безплатно над 200 души в Неделино 

www.clinica.bg | 10.07.2018  
Онколози от КОЦ-Пловдив прегледаха безплатно над 200 души от Това е второто посещение 
в родопския град и е част от програмата на КОЦ за откриване на злокачествени тумори в 
труднодостъпните райони, съобщиха от Онкоцентъра. В екипите на лекари доброволци 
участват онкогинеколози, онкохирурзи, онкодерматолози, специалисти по клинична 
онкология, образна диагностика и две медицински сестри. Прегледите са се провели от 
миналия петък до неделя. В рамките на тези три дни те са прегледали 110 души за 
карцином за гърдата, 60 – за гинеталиите. 30 са преминалите за кожни тумори, от които за 
вторични прегледи ще бъдат 12 души, а за операция 9. Първите, които подлежат на 
хирургическа интервенция вече са приети за лечение в Онкоцентъра и ще бъдат оперирани 
от специалистите по възможно най-бързия начин, независимо от наложените лимити от 
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Здравната каса и за сметка на болница. Тази седмица се очакват и останалите планувани. 
Доброволните акции за обхождане на труднодостъпните райони и предоставяне на 
онкологична помощ започнаха със Златоград, последва Ивайловград, а сега и Неделино – за 
втори път. Управителят на КОЦ – Пловдив д-р Парашкев Цветков е дал карт бланш за 
извършването им.   На място се превозват мобилни ехографи,   предметни стъкла, 
микроскоп, контейнери за съхранение, а взетите материали се транспортират и изследват в 
Онкоцентъра. Онколозите сложиха началото на благородната инициатива, за да могат да 
обхванат населението в родопския край. Те решиха да извършват профилактика в по-
отдалечените населени места, тъй като хората срещат затруднения сами да стигнат до КОЦ. 
Идеята е раковите заболявания да се откриват навреме, когато лечението е много по-
ефективно. Специалистите, посетили Неделино, са впечатлен от добрата организация на 
място и високата здравна култура на населението. „Личните лекари оказаха пълно 
съдействие, почти не намерихме хора без мамографии или без профилактични прегледи", 
разказаха онкохирургът д-р Ваня Балева и сестра Минка Меричева, която е основна 
движеща сила на инициативата. Медиците не са се натъкнали на такава фрапантна 
патология като в Ивайловград, където профилактични прегледи не са правени 20 години. 

В Пазарджик ще се проведе Благотворителен базар за набиране на средства за бездомни 
животни 

www.focus-radio.net | 10.07.2018 |  
Пазарджик. Благотворителен базар за набиране на средства за бездомни 
животни,изпаднали в беда и преминали лечение в клиника ще се проведе в Пазарджик, 
съобщиха за Радио „Фокус“ – Пазарджик организаторите на проявата. Базарът ще се състои 
в района на старата автогара в Пазарджик пред Салон за красота близо до Бялата къща. 
Събраните средства ще бъдат използвани за лечение, кастрации,храна и медикаменти за 
бездомните животни. На базара ще се предлагат най-разнообразни вещи,дрехи,книги и др. 
Можете да се включите в инициативата, като си закупите нещо от базара или пък дарите 
вещи, които са годни и могат да бъдат продадени. Ако искате да подпомогнете каузата на 
доброволците може  да занесете храна за животните или просто да пуснете някакви 
парички в кутията за дарения. Началото на събитието ще бъде дадено на 15 юли /неделя/ в 
9.00 часа и ще продължи до 16.00 часа. Приканват се всички хора, които са загрижени за 
съдбата на безпризорните животни и имат възможност да помогнат, да присъстват и да 
дадат своя принос към благородната кауза. Тези, които нямат възможност да дойдат на 
базара лично, могат да дарят средства чрез сметката в  Общинска банка, BIC:SOMBBGSF 
IBAN:BG49 SOMB 9130 1043 2013 01 и PayPal:annnet@abv.bg. Благотворителният базар е 
иницииран от Фейсбук групата PAW- Pazardjik Animal Welfare. 
Радослава МУРДЖЕВА 

Играта с даряването на храни 

www.classa.bg | Автор:  classa | 10.07.2018  
Даряването на храна у нас се превърна в скъпо удоволствие, което производителите и 
търговците не могат да си позволят. Това е резултатът от промените в Закона за храните, 
които уж трябваше да облекчат дарителите и те да се научат да даряват. Изменение в 
нормативния акт, който действа от 2017 г., вместо да изпише вежди, извади очи, като 
намали драстично желанието у бизнеса за дарителство, алармираха от „Българска 

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”  

24 

 

хранителна банка". Изискването е производителите и търговците на храни задължително да 
слагат върху стоките неразлепима маркировка „дарение, не подлежи на продажба", така че 
маркировката да не поврежда етикета със съдържанието на стоката. Само ако това условие 
бъде изпълнено, стоката се освобождава от ДДС. На практика изискването означава стоките, 
чийто срок на годност предстои да изтече, да се връщат отново на поточните линии за 
преопаковане, което е трудоемко и скъпо занимание. И след като си направиха сметката, 
производителите и хранителните вериги решиха, че е по-изгодно да унищожават храните, 
вместо да ги даряват и да ползват данъчни облекчения, които няма да им покрият разходите 
за преопаковане. Така властта задраска дългогодишните усилия на неправителствените 
организации да убеждават бизнеса, че е по-адекватно храната да се дава за 
благотворителни цели, отколкото да се хвърля на боклука. А тези усилия бяха огромни. След 
години разговори с различни правителства в края на 2016 г. финансовото министерство се 
съгласи да освободи 18 групи храни от ДДС, ако те бъдат дарявани. Сред тях са млечни и 
месни произведения, зърнени храни, ядки, масла и мазнини, кафе, чай, плодове и 
зеленчуци. Очакванията бяха, че така даряването у нас ще бъде насърчено и ще се 
доближим поне малко до европейски държави като Франция, където хранителните вериги 
биват сериозно глобявани, ако унищожават храна, вместо да я даряват. Заедно с данъчното 
облекчение обаче бе променен Законът за храните така, че да вкара дарители в сериозни 
разходи за преопаковане. С този си двойствен ход властта искаше да се подсигури срещу 
данъчни измами и да успокои тревогата си за злоупотреби с ДДС. Аргументът „българският 
бизнес е много изобретателен" победи аргумента „бизнесът може да е солидарен". Именно 
с опасенията за масова склонност към измами повече от 10 години финансовото 
министерство отказваше да премахне или да намали ДДС-то за стоки, предназначени за 
даряване. Двойният ход – давам, но всъщност не давам, който целеше уж да успокои 
обществеността, че нещо е направено, е изключително дразнещ и лишен от икономическа и 
социална логика. Статистиката сочи, че в най-бедната страна на ЕС, каквато сме ние, 
годишно се изхвърлят по 670 хиляди тона храна. 173 кг храна изхвърля годишно всеки човек, 
като половината от тези продукти са годни. В Хранителната банка, която отговаря за 
събирането на годна храна, чийто срок на годност е наближил да изтече, до началото на 
2017 г., преди да влезе в сила въпросната поправка, се събираха едва по 290 тона храна. 
Стоките се предоставяха от фирми, които приемаха дарителството за кауза. След 
въвеждането на „облекченията" за даряване тези фирми намаляха и стоките, които влизат в 
Хранителната банка, са с 50 тона по-малко. За съжаление, потърпевшите от тази 
законодателна игра – давам, но не давам, са най-уязвимите. Над 1,5 млн. българи живеят 
под прага на бедността у нас. Те са тези, които имат нужда от помощ. Но все по-малко от тях 
могат да я получат. Кое точно ни е европейското? Иглика Горанова.  

Пловдив: Благотворителна изложба за подкрепа на деца с увреждания ще бъде открита в 
града на 11 юли 

www.focus-news.net | 10.07.2018 |  
Пловдив. Благотворителна изложба с участието на 24 известни пловдивски творци, част от 
които са членове на Дружеството на пловдивските художници, ще бъде открита в Пловдив, 
съобщиха за Радио „Фокус“- Пловдив от Общината. Изложбата ще бъде открита на 11 юли 
(сряда) от 18.00 часа в галерия „Пловдив“ (фоайето на Общинския съвет, ул. „Авксентий 
Велешки“ № 20 ). Събитието се организира от Общностен център за деца и семейства със 
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съдействието на Община Пловдив. Със събраните средства ще бъдат закупени уреди за 
рехабилитация на деца с увреждания за Общностен център за деца и семейства – Пловдив. 
На изложбата ще присъстват представители на общинска и областна администрация, на 
дипломатическите мисии в Пловдив, както и на бизнеса. Изложбата ще бъде открита от 
Георги Титюков, заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, както и 
от председателя на Дружеството на пловдивските художници Снежана Фурнаджиева в 
присъствието на автори и хора, откликнали на каузата. 

Търговска верига Фантастикo и клиентите й дариха 253 138 лева на SOS Детски селища 
България 

www.ngobg.info | 11.07.2018 |  
Приключи кампанията „Никое дете не трябва да расте само", инициирана от Търговска 
верига Фантастико в средата на м. март 2018 г. В периода на кампанията клиентите на 
Фантастико имаха  възможност да направят дарение в размер на 1 (един) лев в подкрепа на 
каузата „SOS Детски селища" при плащане на закупените от тях стоки на касите на 
супермаркетите. Дарението от клиентите на Фантастико в полза на SOS Детски селища 
България възлиза на 126 569 лева. Най-активни са били клиентите на  магазин Фантастико в 
Студентски град – млади по възраст и по душа, с поглед в бъдещето, инвестирайки в най-
голямата ценност на обществото – децата. От своя страна, спазвайки обещанието си да 
удвои събраната сума, Търговска верига Фантастико дари съответно 126 569 лева на SOS 
Детски селища България. Събраните средства са насочени към подсигуряване на качествена 
семейна грижа и образование за децата от SOS приемните семейства на Сдружението в 
София, Перник и SOS Детско селище Трявна. „Благодарим от все сърце за  невероятно 
щедрото дарение от Търговска верига Фантастико и от многобройните й клиенти. 
Благодарим  за съпричастността към каузата, на която ние вече 28-а година посвещаваме 
усилията си, за да може всяко дете да изживее безоблачното детство, което заслужава. С 
общи усилия даваме шанс на деца в риск да водят здравословен и пълноценен живот, 
обградени от обичта, уюта и сигурността, които само семейството може да подсигури", 
сподели Петя Златева, Национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България. 
„Подкрепяйки кампанията на SOS Детски селища ние всъщност заявяваме своята позиция и 
вярата, че всяко едно дете трябва да има семейство, дом и образование, да получи 
подкрепата от която се нуждае. Искаме да благодарим на всички наши клиенти за 
социалната им ангажираност, за това че подпомогнаха тази кауза, защото без тях днешният 
резултат не би бил възможен" – сподели Владимир Николов, управител на „Фантастико . 

Училище получи милиони долари дарение от Америка 

www.nova.bg | 11.07.2018 |  
Завещание от Америка за над 2 и половина милиона долара! И то за училище и община в 
най-бедния район у нас – северозападния. Преди една година гимназията в град Лом научи, 
че ще получи 1 милион долара от  наследството на неин бивш възпитаник, български 
емигрант в Съединените щати. Парите по желание на дарителя трябва да се раздадат за 
стипендии на студенти, завършили гимназията. Изненадата дошла преди дни, когато по 
сметката на училището след дълго чакане били преведени не 1, а над 2 милиона долара. От 
една година Мартин е един от одобрените да получат стипендията, за да се издържа докато 
учи висше. Но парите се забавили, а с тях и трудностите да продължи образованието си. 
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Венецианска библиотека публикува завещанието на Марко Поло „Заради създалите се 
обстоятелства се наложи да работя, за да мога да помагам, както на себе си, така и на майка 
ми, за да не я затруднявам”, разказва Мартин Василев. Сега се прибира, за да попълни 
последните документи и да получи стипендията от 800 долара, която се дава за година 
обучение в български университет. Отличникът в специалността „Икономика и финанси с 
английски език” е Богдан. И той е одобрен да получи стипендията. Иска да вложи парите в 
образованието си. „Разчитам страшно много на тях. Те са изключителна помощ за мен и за 
семейството ми, даже обмислях да уча в чужбина, но заради финансовата част понеже не 
сме достатъчно добре финансово, се отказах”, обяснява Богдан Динчев. Българка завеща 2 
млн. лв на Националната галерия Още миналата година гимназията подготвила условия, 
които да покрие всеки един кандидат за стипендията и десет завършили ученици вече са 
одобрени. „Макар тази стипендия да не покрива 100% разходите, все пак си е доста 
сериозна помощ. Сумата за чужбина е 6000 долара, за България 800. Идеята на тази 
стипендия е да стимулира учещи и напредващи студенти”, обяснява Теодор Йончев, 
директор на Професионалната гимназия „Найден Геров” в Лом. Юли, който продължил 
образованието в Англия със заем, за да си плаща семестриалните си такси, сега очаква 
стипендията с нетърпение. „Най-вече ще ми помогне с студентското общежитие и като цяло 
ще допринесе да облекча родителите си. Общежитието е настина скъпо и не е толкова 
евтино, както в България”, казва Юлиян Владимиров. Как ще бъде похарчено дарението от 2 
млн. лв. за Националната галерия Общината в Лом също е получила дарение от 500 хиляди 
долара. „Още не сме съобщили радостната новина на жителите на града. Хубаво е да се 
направи нещо голямо, което да бъде достояние и да се използва от много хора. Мисля, че 
хората го заслужават. Така че има, какво да направим. В най-скоро време ще кажем за какво 
ще се използват тези 500 000 долара, които са вече в нашата сметка”, коментира кметът на 
Лом Пенка Пенкова. А преди това общината ще направи и обществено допитване, за какво 
искат ломчани да се похарчат парите на дарителя и техен съгражданин. 

За шеста поредна година Фондацията „Ръка за помощ“ в Добрич подслонява бездомни хора 

www.bnr.bg | 11.07.2018  
Фондацията „Ръка за помощ“ в Добрич вече шеста година активно се занимава с 
подслоняването на бездомни хора от цялата страна. Те се настаняват в предоставена за 
нуждите им къща от община Добрич, а грижата за хората е изцяло в ръцете на работещите 
във фондацията. Целта е не просто да бъде осигурена храна и покрив над главата за 
нуждаещите се, но и да им се помогне те отново да се върнат в системата и да престанат да 
съществуват само на хартия. И, разбира се, не на последно място, да им се подаде така 
дълго чаканата протегната човешка ръка, рамото, на което да се опрат. За всичко това са 
необходими много средства, тъй като капацитетът на къщата е почти винаги запълнен и 
нуждата от дарители е постоянна. За трета поредна година граждани на Добрич се 
обединяват около идеята да съберат средства, с които да подпомогнат бездомните хора с 
продукти от първа необходимост. За порива да правим добро, за позабравените духовни 
ценности и за човещината, която все още живее сред нас. Бездомните хора у нас са 
невидими за голяма част от обществото ни, остават встрани от проблемите ни, избутани са в 
ъгъла на човешката ни съвест и съпричастност и често така си и отиват без да бъдат 
забелязани. Фондацията „Ръка за помощ“ от Добрич обаче има очите за тях, а, оказва се и 
гражданското общество в града ни е достатъчно активно, за да отделя колкото е по силите 
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му и да помага на дейността й. „За трета поредна година събираме средства, за да купим 
продукти от първа необходимост“, разказва Виолета Якова и допълва, че хората са по-често 
готови да правят добро, но трябва някой да ги побутне. Дарителите, казва Мая 
Сапожникова, сме най-обикновени хора, които обаче имаме нуждата да даваме надежда, 
макар и да не е купена с много пари. От самото създаване на Центъра за временно 
настаняване на бездомни хора към фондация „Ръка за помощ“ в Добрич негов ръководител 
е Александър Иванов. Той и неговият екип във фондацията са хората, които посрещат и 
изпращат нуждаещите се. И винаги, както споделя Сашо, първият въпрос към тях е – какво 
искате да ви се случи, какви са надеждите ви. Оказва се, че да имаш надежди, когато 
живееш от години на улицата, е лукс и малцина могат да си го позволят. В разговори с 
бездомните хора в Центъра преди време всички споделиха, че навън се живее ден за ден, 
без мечти, без надежда, останали единствено с естествения си инстинкт за оцеляване. 
Александър Иванов казва, че работата му е пълна с предизвикателства и те винаги са 
различни. От годините натрупан опит Александър Иванов казва, че ключът към хората, 
попаднали в дома, е доверието. Според него, именно то им връща вярата, че и те са хора 
като всички нас. А дарителите пък ни връщат вярата, че все още  човещината живее у нас и 
ни показват безкористно как и къде да я открием, ако сме я загубили по пътя си. Целия 
репортаж чуйте в звуковия файл. 

Пловдивски художници с изложба в подкрепа на Общностния център за деца и семейства 

www.dnes.dir.bg | 11.07.2018 | 12:08 
Днес от 18 часа в галерия "Пловдив" (фоайето на Общинския съвет, ул. Авксентий Велешки 
№ 20 ) ще бъде открита благотворителна изложба с участието на 24 известни пловдивски 
творци, част от които са членове на Дружеството на пловдивските художници. Събитието се 
организира от Общностен център за деца и семейства със съдействието на Община Пловдив. 
Със събраните средства ще бъдат закупени уреди за рехабилитация на деца с увреждания за 
Общностен център за деца и семейства - Пловдив. На изложбата ще присъстват 
представители на общинска и областна администрация, на дипломатическите мисии в 
Пловдив, както и на бизнеса.ь Изложбата ще бъде открита от г-н Георги Титюков, заместник-
кмет "Спорт, младежки дейности и социална политика", както и от председателя на 
Дружеството на пловдивските художници Снежана Фурнаджиева в присъствието на автори и 
хора, откликнали на каузата. 

„Зонта Интернешънъл“ дари мултифункционален ехограф на Родилното в Горна Оряховица 

www.regnews.net | 11.07.2018  
Мултифункционален цифров 4 D ехограф, с който може да се осъществява по-ранно 
откриване на бремеността, дари на Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „Св. Иван 
Рилски“ в Горна Оряховица великотърновският клуб на „Зонта Интернешънъл“. Освен за 
бъдещи майки, апаратурата ще се използва и за диагностика на заболявания на женската 
полова система. Ехографът е марка Sono SCAPE – 2015, има възможности за разширени АГ и 
кардиологичен пакети, той е със 17-инчов цветен LCD монитор, с честотен диапазон 2-15 
MHz, а екранът представя два образа в реално време. Освен това с него може да се прави 
кардиологичен запис в реално време на плода. Сумата, нужна за ехографа, бе набрана на 
тазгодишния благотворителен бал „Бяло лято“ на великотърновския клуб на „Зонта 
Интернешънъл“. Дамското обединение си е поставило за цел да служи на другите и се 
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стреми да подобри положението на жената в социален, политически, здравен и 
образователен аспект. На бала бяха събрани общо 21 хил. лв., 16 700 лв.  от които отидоха за 
ехографа. Остатъкът от събраните средства се предоставя под формата на стипендии на 
момичета и момчета от областта, изявени в учението, науката и изкуствата, както и на такива 
в неравностойно положение. Искрено ви благодаря, обърна се към дамите управителят на 
МБАЛ „СВ. Иван Рилски“ в Горна Оряховица д-р Иван Иванов. Вярвам, че тов, което правим – 
и ние, и вие, има смисъл. То дава удовлетворение, каза още д-р Иванов. На дамите от 
търновския клуб благодари и неговият паспрезидент Ани Вълева. Щастлива съм, че и 
тазгодишната ни кауза – купуването на ехограф за Родилното в Горна Оряховица, имаше 
успех. Благодаря на сестрите, които помогнаха, благодаря на всички, които участваха в „Бяло 
лято“, на кмета инж. Добромир Добрев. Надявам се Болницата да привлича все повече 
майки и да се раждат все повече деца, допълни Вълева. Избрахме днешния ден неслучайно 
– от ООН той е обявен за Ден на населението. Преди 20 г. на 11 юли се ражда 5-
милиардният жител на планетата. Нека символиката направи така, че тук да се раждат още 
повече красиви цветя като тези, каза и настоящият президент на „Зонта Интернешънъл“ във 
Велико Търново Красимира Коцева, подарявайки букет на старшата акушерка Снежана 
Белчева. Общата ни кауза е да издигаме авторитета на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, коментира 
от своя страна и кметът инж. Добромир Добрев, който също е сред дарителите от 
благотворителния бал „Бяло лято“. Инж. Добрев припомни инвестициите, които Общината 
прави в апаратура за Болницата, и проектите, с които се подобрява материалната база. През 
тази година ще бъдат ремонтирани две отделения, догодина още две. Кандидатствали сме 
и с проект за ремонт на покрива, припомни инж. Добрев, който също благодари на „Зонта 
Интернешънъл“ – Велико Търново. Биляна МИЛЧЕВА 

„Бургасбус“ осигурява безплатен транспорт за спектакъла в подкрепа на Надежда 

www.flagman.bg | 11.07.2018 |  
Общинският превозвач "Бургасбус" се включи в благотворителната кампания "Живот за 
Надежда!", като ще осигури транспорт на желаещите да присъстват на събитие, но не 
разполагат с превозно средство. Красивата дъщеря на поетесата Маргарита Петкова 
разплака България: Имам рак. И не мога да продължа сама, моля за помощ За целта, в 19 
часа, от спирката на НХК ще има наличен транспорт за квартал "Крайморие", като 
превозното средство ще потегли от Aмaya Beach в обратна посока, към ценъра на града, 
точно в полунощ. Желаещите да ползват извънредната услуга ще трябва предварително да 
заяват това на тел. 0893882251. Спектакълът "Абсурдни времена", по стиховете на 
Маргарита Петкова и Добромир Банев, ще се проведе на 13 юли (петък) от 20 часа в Амауа 
Beach, Крайморие. Тогава ще бъде и премиерата на книгата "Абсурдни времена - 
СПЕКТАКЪЛЪТ!". В инициативата за събиране на средства за онкологичното заболяване на 
дъщерята на Маргарита Петкова - Надежда Огойска, се включи и "лилавият цвят" на 
българската арт-сцена - Ирина Флорин. Талантливата певица е направила специална 
селекция от песни, с която ще зарадва публиката на Aмaya Beach. Вратите на Амауа Beach в 
деня на арт събитието ще бъдат отворени от 18.30 часа.  Докато артистите репетират в 
церемониалната зала на комплекса, клиентите на заведението ще имат възможността да се 
включват в благотворителната кауза "Живот за Надежда!", като се сдобият на място с 
книгата  "Абсурдни времена - СПЕКТАКЪЛЪТ", албума на Ирина Флорин "Кадифена жена", 
както и с албума на Нона Йотова - "Преоткриване". 
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Детско отделение на благоевградската болница получи дарение нова апаратура и болнични  

в. Струма, Благоевград | Слава ИВАНОВА | 12.07.2018 |  
С четири нови болнични легла, модерни апарати -спирометър за изследване функцията на 
белия дроб, вакуумен аспиратор и инхалатор, разполага детско отделение на 
благоевградската болница. Новото медицинско оборудване е хуманитарна помощ. 
"Детско отделение разполагаше само с един спирометър, който е амортизиран, новият е 
компактен, позволява лесно и бързо изследване, без това да намалява функционалността 
му, има вграден принтер, стойността му е около 4000 лв. и веднага ще влезе в употреба", 
каза главната сестра на МБАЛ - Благоевград Венета Стефанова. 
Тя поясни, че капацитетът на отделението е 29 легла, лекуват се болни деца от кърмачета до 
18-годишни, по време на грипната епидемия пациентите с усложнения от вирусна инфекция 
са над 40. Всеки ден в отделението постъпват по 2-3 деца с бронхиолити, пневмонии, ларин-
гити и други усложнения, лекуват се пациенти от Благоевградска област и Рилското корито. 
"Дарението е изключително полезно за нас, за уюта на лежащо болните. Детското 
отделение вече разполага и с 10 нови болнични шкафчета, 6 стойки за инфузия, общата 
стойност на хуманитарната помощ е 10 997 лв.", поясни главната сестра В. Стефанова. 
Тя благодари от името на ръководния екип на МБАЛ -Благоевград на семейство Лори и Дърк 
Бринкърхоф, които са от Далас, Тексас, представители на църквата на Исус Христос. Лори 
Бринкърхоф е учител по професия, със съпруга й са в България от година и половина. 

Благовеста Пугьова, основател на фондация "Подарете книга": Кариера много лица 

Благовеста Пугьова, основател на фондация "Подарете книга" и част от челната тройка в 
конкурса Next Generation 2018 
в. Капитал | Димитър ПИЖЕВ | 13.07.2018 |  
Какво е най-ценното, което научихте от участието си в конкурса Next Generation? 
Другите финалисти в челната тройка, както и високата оценка на журито ми показаха, че 
може би вървя в правилна посока. Когато си говорих с останалите по време на 
награждаването, ми направи впечатление, че и двамата говореха толкова страстно за 
работата си, че и аз се запалих. Прииска ми се да си купя продуктите им, макар да нямам 
нужда от тях. Тази страст е общото помежду ни. Може би не е имало нужда от толкова фази 
и интервюта, страстта и блясъкът в очите се забелязват още на първата среща 
Кариерата ви започва в консултантски компании като Parole М и Deloitte. Как стигнахте 
оттам до идеята за социално предприемачество? 
Съвсем в началото на кариерата си работих една година в предаването "Отечествен фронт" в 
"Нова телевизия". Там срещата ми с много деца от институции, които са изпадали в тежки 
ситуации, ме накара да се замисля, че фурорът след показването им по телевизията 
продължава 2-3 дни, намесва се полиция и социални още известно време и накрая всичко 
заглъхва, остава си същото. Започнах да мисля как мога да го променя. После се захванах да 
търся работа по специалността си - финанси, но това което ме жегна тогава си остана, този 
глад да променя нещо в живота на децата не за няколко дни, а дългосрочно. 
Оттам ли тръгна и изборът ви на конкретната кауза - децата в домове? 
Да, наистина оттам започна, но предприемаческото у мен си пролича от самото начало, т.е. 
нагласата да пробваш да намериш решение. Съвсем наивно първоначалната ми идея за 
решение беше да подаря книги на децата, очаквайки те да седнат, да ги прочетат и всичко 
да им бъде наред. Още първите няколко пъти видяхме, че никой не чете тези книги. И пак 
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предприемаческото е да промениш модела, когато усещаш, че той не работи. Така 
започнахме да водим доброволци, които да общуват с децата, за да им станат приятели. И 
тогава проработи. Ако нямаш предприемаческия дух, колкото и да изпитваш емпатия към 
случващото се около теб, няма да го промениш. Можеш да седнеш да поплачеш, но дотам. 
Как точно е структурирана работата във фондацията? 
На този етап във фондацията вече има много процеси и много структура, повече бизнес. A3 
съм начело, имаме и офис с двама или трима души в зависимост от периода и 
натовареността които се занимават с организацията на всичко. Имаме и 16 учители, които 
помагат на децата да четат, пишат и смятат. Работим с 18 дома като всеки дом си има 
координатор, който се грижи за неговите си 20-30 доброволци. По този начин създадохме 
доста стабилна структура, която може да се разраства много лесно. Всеки уикенд пътуваме 
до някои от домовете. Така че, ако си доброволец, със сигурност имаш гарантирано 
пътуване и среща с децата веднъж месечно. 
През какви етапи премина развитието на фондацията? 
На 2 юли имахме рожден ден - станахме на 8 години. В началото започнахме съвсем 
доброволчески - през първите 4 години нямахме финансиране, всички доброволци си 
деляхме парите за гориво, събирахме се в една кола и обикаляхме домовете. Всичко беше 
много романтично и чисто. В един момент, когато доброволците станаха прекалено много - 
50 - 60 души на месец, вече трябваше да се помисли как по-ефективно да се извозват тези 
хора. Впоследствие кандидатствахме за финансиране и бяхме одобрени. Оттогава не сме 
имали проблем с финансирането точно защото в началото показахме, че го правим 
безкористно. Самата аз винаги съм била доброволец и никога не съм получавала заплата от 
фондацията. 
Как подбирате доброволците? 
Всеки може да бъде доброволец, единствената причина да отхвърлим някого е, ако счетем, 
че може да представлява Заплаха за децата. Срещите се случват най-често в дома или на 
удобно място в града по този начин целим да отворим вратата на дома отвън навътре, да 
вкараме обществото при тях, за да разбием преградата, която ги отделя от нас. Имаме тема 
на събитието, но обикновено всичко е много свободно - за да разчупим леда, често играем 
някакъв спорт, след което се разпръскваме и доброволците се отделят с техните си приятели 
деца и си говорят за оценките им, за книги, четат, пишат, обсъждат различни въпроси и т.н. 
Децата са свикнали с мисълта че ние сме приятели, и това ги предпазва от очакването "Ти 
мен ще ме вземеш ли". Освен това във всеки дом, в който работим, наемаме и местен 
учител, който ги посещава два пъти в седмицата по два часа и чете и пише с децата 
Смисълът, който виждам, е едно дете да обшува с един доброволец, важно е да има лична 
връзка и контакт. По този начин общуването става устойчиво и дълготрайно. Ако утре тази 
фондация я няма, приятелството между детето и доброволеца трябва да си остане. Не ми е 
важно колко приятелства сме изпълнили по даден проект. На тези деца им трябва опора в 
годините напред. Работата с тях е дългосрочен ангажимент. Много хора се плашат именно 
от това. Истината обаче е, че нищо не се случва Задължително, а е свободно -който когато и 
както може. И точно тази свобода прави пялата структура устойчива. 
Как финансирате дейността си? 
Винаги съм казвала, че ако правиш нещо хубаво, в един момент то започва да се търси от 
хората и да си намира пари. Доброволците дори сами помагат със средства. Валиден е 
тестът на пазарния принцип, че ако обществото има нужда от нещо, то винаги намира начин 
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да продължи да съществува Като бизнес човек ми е много трудно да търся пари даром, не 
мога да кърша пръсти и да се моля на някоя фирма за дарение. Знам, че не е срамно, когато 
е кауза, но не мога Затова се чудя как да си ги изкарам. Мислила съм хиляди модели на 
социално предприемачество. Една от най-напредналите идеи беше социална ферма, в която 
да работят младежи, излезли от институции. Последната ми идея е IT компания за 
разработка на софтуер, в която фондацията да има съсобственост. Ако наистина тази идея 
потръгне, тя може да финансира фондацията. Хрумна ми от модел, който е особено 
популярен в северните страни и особено в Дания, по-известен като Foundation-Owned Social 
Enterprises (FOSE). Пример е Villum Fonden - фондацията притежава огромна световна 
компания за покривни конструкции, по-популярна с бранда Velux, чиято годишна печалба 
надхвърля 100 млн. евро. Основната част от тази печалба отива във фондацията T03U модел 
много ме вдъхнови и си мисля, че мога да го адаптирам за България. Данъчното ни 
законодателство не стимулира подобен вид финансиране, но все пак това не пречи 
фондация да притежава акции или дялове в компания, доколкото това може да й носи 
единствено позитиви под формата на дивидент. 
Вие сте и оперативен директор на "ДжобТайгър". Как преминава работният ви ден в 
компанията? 
В "ДжобТайгър" съм от 2 години. Занимавам се с оперативната дейност, като съвместявам 
много и финансовата. Всеки мениджър самостоятелно движи проектите си, налага се да се 
намесвам само ако има кризисна ситуация или ако случваме нещо ново. Когато си в малка 
компания, можеш да видиш цялата картина и често трябва да се занимаваш с всичко - 
наемане на хора финанси, бюджетиране, стратегия, бизнес развитие, промени, оперативни 
дейности, дори смяна на офиса. 
Как съвместявате работата си покрай фондацията и задълженията си в "ДжобТайгър"? 
Пречат ли си или си помагат? 
През осемте ми основни работни часа съм в "ДжобТайгър". Събота и неделя работя много за 
фондацията. Но като цяло двете много си помагат - например чрез мрежата от контакти, 
които имам през фондацията, мога да поддържам връзка с най-различни хора по проекти, 
които движа в "ДжобТайгър". И обратно, работата ми в "ДжобТайгър" ми помага да 
структурирам фондацията с бизнес мислене, а не само като кауза Ако трябва да изготвя 
финансовия отчет за някакъв проект, мога да го направя със затворени очи. Така работният 
ми ден вместо 16-часов излиза около 12 часа защото едното помага на другото. 
Имате и издадена стихосбирка. Поетеса, социален предприемач, бизнес лидер - кое свое 
амплоа чувствате най-близко? 
Преди 3-4 години имах страшна дилема какво да избера да правя с живота си. Постоянно се 
колебаех в коя посока да поема Сега вече се успокоих и се примирих и с трите неща 
Виждам, че едното без другото не може. Пали ме наистина фондацията, защото това е кауза 
дори институция, която много хора вече познават и работи. Огромно удоволствие ми носи, 
когато наблюдавам как децата вече си познават доброволците и имат приятелски 
отношения с тях. Това е най-близкото до мен, защото е нещо, което аз съм си създала и 
виждам, че е много живо и че е пораснало повече от мен. На поезията гледам като на хоби, 
това е по-шантавата ми страна която не показвам толкова в нито една от двете си работи. 
Обръщайки се назад, какво бихте направили по различен начин? 
Гледам философски на нещата и винаги съм казвала че каквото съм направила, съм го 
направила със знанието, което съм имала тогава Чувствам се щастлива че съм създала нещо, 
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което по някакъв начин променя средата ни. Никога не съм си мислила, че "Подарете книга" 
ще стане фондация, случи се органично. Всичките ми стъпки са ме довели дотук, никоя не 
бих изтрила. 
Откъде според вас идва тази култура на доброправенето, която сякаш движи кариерата ви 
до момента? 
Даването, подаряването на време винаги са били близко до мен. Родителите ми са такива 
хора, че винаги са помагали на някого. С това съм израснала и свикнала - че когато видиш 
човек в нужда, ти ще му помогнеш. Не че е някаква страшна доброта в мен, просто е част от 
живота ми, естествен навик. 
*** 
Q&A 
Как мотивирате екипа си? Какъв шеф сте? О По-скоро съм разбираща и подкрепяща. Когато 
стане някой гаф, сядам с екипа и заедно се опитваме да поправим грешката и да излезем от 
ситуацията. Микромениджмънтът ми е много труден и много трудно работя с хора, които 
имат нужда да бъдат микроменажирани. Кои или какви лидери ви вдъхновяват? 
О Със сигурност смелостта и лудостта ме вдъхновяват. Да правиш нещо ново, да прокопаваш 
нов път - това са качества, които уважавам у хората. В бизнеса има хиляди такива примери, в 
живота последно си мислех за Боян Петров, който си поставя цел и я гони с хъса, сърцето и 
свободата, която има, както и с целия риск. 
Кои са любимите ви книги? 
О Харесвам по-фантасмагорични автори и книги - "100 години самота", Даниил Хармс, 
Радичков. Обичам допира до фантазията. 
*** 
ПРОФИЛ 
Благовеста Пугьова е родена през 1987 г. В Благоевград. Завършва финанси в УНСС и 
данъчно право в Лондонското училище по икономика и политически науки. Освен че е 
реализиран мениджър с опит в различни големи компании (в момента е оперативен 
директор на ..ДжобТайгър"), тя остава доброволец в каузата, която е най-близка до сърцето 
й - фондация "Подарете книга", на която е основател. Заради тази си инициатива печели 
различни отличия като грамота "Човек на годината" на Българския хелзинкски комитет и 
номинация за "Жена на годината" за 2014 г. на сп. Grazia. Включена е и 8 селекцията "40 до 
40" на "Дарик радио" през 2015 г. и "30 под 30" на сп. Forbes през 2016 г. Съвсем наскоро се 
нареди в челната тройка на 11-те финалисти в новото издание на националния конкурс за 
млади бизнес лидери на "Капитал" и "Кариери" Next Generation. Пише поезия от години. 
КОМПАНИЯТА 
Каузата на фондация "Подарете книга" е създаването на мрежа от доброволци, които 
работят с деца. лишени от родителска грижа. Доброволците общуват с децата като приятели 
и ментори, помагат им с уроците или просто със съвети и насърчаване да четат повече или 
да се върнат към образованието си. От доброволческа инициатива, работеща по модела на 
споделяне на разходите без администрация и без бюджет, след 8 години "Подарете книга" 
се е превърнала в една от най-значимите доброволчески организации с 200 доброволци, 
пътуващи всеки месец до своите приятели в домовете, и стотици успешни истории на деца. 
намерили своя път благодарение на тези месечни срещи. Затова и инициативата вече е по-
известна като "Подари време", а платформата podarivreme.org е пътят, по който всеки, готов 
да подари от времето си. може да се включи. 
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ЧЕЗ Електро подкрепя традиционното съботно бягане на 5 километра 

в. Съперник, Перник | Силвия ГРИГОРОВА | 13.07.2018  
На 14 юли 2018 г. в 9:00 ч. е старта на традиционното, 5-ки-лометрово бягане, организирано 
всяка събота от 5kmrun.bg в Южния парк в София. Мотото на инициативата в този ден - 
"RunGreen", е свързано с опазването и грижата за околната среда и енергийната 
ефективност - основни приоритети на корпоративната социална политика на "ЧЕЗ Електро 
България" АД. 
Дружеството осигурява всички награди и подаръци, които ще получат участниците в 
събитието. Чрез томбола ще бъдат раздадени 10 ваучера по 100 лева за пазаруване в 
специализиран, спортен магазин. В томболата ще участват всички, участвали в бягането за 
възрастни /5 км/, а всички деца, участници в бягането на 2 км, ще получат специален 
подарък. 
По време на събитието всеки ще има възможност да заяви безплатните електронни услуги, 
които "ЧЕЗ Електро България" АД предлага на своите клиенти - електронна фактура и смс-
известяване и ще получи специален екоподарък. 
До момента клиентите на "ЧЕЗ Електро България" АД, използващи по-модерния и 
екологичен електронен вариант на фактура, дадоха своя принос в опазване на околната 
среда, като с избора си спасиха от изсичане над 3 550 дървета, спестиха над 32 милиона 
листа хартия или приблизително 273 тона хартия и 682 мегавата-са електроенергия, 
необходима за производството им. 
Броят на участниците в Run Green ще определи броя на дърветата, които "ЧЕЗ Електро 
България" АД ще закупи и с помощта на доброволци -служители на ЧЕЗ и граждани, ще 
засади през есента на територията на паркове и населени места в Западна България. 
Регистрацията за участие в бягането е безплатна и може да се направи на сайта на 5kmrun.bg 
- http:// 5kmrun.bg/ reg_form.php или през специалния фейсбук профил на инициативата 
RUN GREEN. 

Филип Морис България с поглед към бъдеще без дим 

сп. Капитал, Топ 100 | 13.07.2018  
Филип Морис България ЕООД е част от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), Водещата 
международна компания в производството и разпространението на тютюневи изделия в 
cBema с над 150-годишна история и притежава 6 от 15-те най-продавани бранда, сред които 
е Marlboro -марка No1 по продажби в световен мащаб. Едновременно с това компанията Взе 
радикално решение за промяна. фМИ гради бъдещето си на базата на иновативни 
бездимни алтернативни, които са много по-добър избор от пушенето. Визията на 
компанията е един ден тези алтернативи да заместят цигарите. 
Повече от десетилетие насам фМИ ангажира над 400 научни експерти и инвестира над 3 
млрд. долара 8 разработката и производството на нови Високотехнологични системи за 
нагряване на тютюн и революционни бездимни продукти с потенциал за намален риск като 
част от усилията на компанията за постигане на бъдеще без дим. 
От своето създаване през 2006 г. Филип Морис България ЕООД успешно се позиционира на 
българския пазар със своя отговорен бизнес модел и е надежден и предпочитан партньор в 
корпоративния и публичния сектор. От 2017 г. екипът прави уверени стъпки за постигане на 
Визията на компанията и в България, като поема по пътя към голямата промяна за бъдеще 
без дим. Същевременно с това, Филип Морис България ЕООД подкрепя усилията на 
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правителството и сътрудничи активно в борбата с незаконната търговия. Компанията се 
стреми да създава и поддържа отлични условия за работа и кариерно развитие на сбоите 85 
служители, доказателство за което са отличията, с които компанията се гордее към момента 
- наградата за ,,Най-добър работодател" за 2016 г. от организацията AON и сертификат ,,Тор 
employer" за 2017 г. от международната организация Top Employers Institute. В съответствие 
с амбициозните дългосрочни цели на фМИ, Филип Морис България има ангажимент да 
допринася за изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН. От 201*5 г. насам 
компанията ежегодно осъществява благотворителната програма "Забавно лято, грижовна 
есен", с която подпомага деца. Възрастни хора и предприемачи в отдалечени 
тютюнопроизводителни региони в страната. През 2017 г. програмата е отличена двукратно с 
престижните награди за "Най-добра социална политика на малко и средно предприятие" от 
Българския форум на бизнес лидерите и за "Най-добра дарителска програма на малко и 
средно предприятие" на Българския дарителски форум. 
1407 София, ул. "Атанас Луков" 32, М Plaza, em. 3, Филип Морис България ЕООД, тел: 02/ 806 
31 00 

Австрийски лекар дари 500 евро за нови музикални инструменти 

в. Утро, Русе | 13.07.2018 |  
Австрийският лекар Герхард Строхмайер дари 500 евро за кампанията "Талант без граници" 
за закупуване на нови музикални инструменти в Училището по изкуствата, след като останал 
впечатлен от подготовката на млади музиканти в русенското НУИ. 
Още едно дарение е получено през юли за същата кампания - това са 650 лева от Ротари 
клуб, събрани от младежите от Интеракт и Ротаракт клуб Русе на първия Фестивал на 
щастието, проведен преди дни. 
Към момента събраните средства за "Талант без граница" са 6162 лева. След първия етап, 
когато с дарения и най-вече благодарение на щедрия жест на фондация "Америка за 
България" бе купен нов роял и беше подменена механиката на дузина пиана, кампанията 
продължава. Нужни са 146 250 лв. за постепенно купуване на нови 15 пиана. 
Банковата сметка, в която се внасят даренията, е следната: IBAN: BG37BPBI79211044468901 
BIC: BPBI BGSF "Юробанк България" АД За благотворителната кампания "Талант без 
граници". 

Закупуват уреди за деца с двигателни увреждания след благотворителна изложба 

www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 13.07.2018  
Благотворителна изложба с участието на 24 известни пловдивски творци бе открита в 
галерия „Пловдив“ (фоайето на Общинския съвет, ул. Авксентий Велешки № 20. В 
присъствието на благодетели и хора, откликнали на каузата, заместник-кметът Георги 
Титюков даде официален старт на събитието, което се организира от Общностен център за 
деца и семейства със съдействието на Община Пловдив. Почетни гости на откриването бяха 
г-жа Савина Петкова, председател на Общински съвет, както и господин Хюсеин Ергани, 
Генерален консул на Република Турция в Пловдив.  
Картините са предоставени от Дружеството на пловдивските художници като със събраните 
средства ще бъдат закупени специални уреди - проходилка и колело-триколка за децата с 
двигателни увреждания, които посещават центъра. Необходимата сума, която трябва да 
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бъде събрана е близо 4 000 лева, а до края на месец юли всеки, който желае може да се 
включи и да закупи картина.  
От 3 октомври 2016 до момента през Общностния център за преминали около 900 деца, от 
които близо 100 са с различни увреждани. Сред услугите, които центърът осигурява е и една 
от най-важните, свързана с ранна интервенция на уврежданията – като обхваща деца току-
що родени до 3 години.   
Специалистите от Общностния център ежедневно работят с деца с тежки множествени 
увреждания, синдром на Даун, аутизъм и други, като вече се наблюдават подобрения в 
общото им състояние. 

Дарители осигуриха парична помощ за всяко новородено и младо семейство в Момчиловци 

www.bgnow.eu | 13.07.2018 |  
Дарители осигуриха еднократна парична помощ за всяко новородено бебче – постоянен 
жител на селото, и за младоженците от Момчиловци, сключили граждански брак тук. 
Добрата новина за младите хора съобщи кметът на родопското село Сийка Суркова. “При 
появата си на бял свят най-малките жители на селото ще получават по 200 лв., такава е и 
сумата, предвидена за новосъздадените семейства. Учреденият вчера семеен фонд с 
благотворителна цел е плод на добротворството на Надя Савова-Халауи и Свилен Савов, и е 
в памет на техните родители – д-р Йорданка и Иван Савови. Той ще се управлява от 
Кметството и Обществения съвет по волята на дарителите и в непрекъсната връзка с тях до 
края на мандата. Във фонда са предвидени и две еднократни годишни награди от по 500 лв. 
за ученик или студент от Момчиловци с изявени достижения в сферата на науката, както и за 
достоен момчиловец с изключителен принос в утвърждаването и развитието на вековните 
местни традиции и добродетели”, коментира Суркова. “Не за първи път ще нарека Надя и 
Свилен Савови герои на нашето време. За мен е изключителна чест, че Момчиловци е 
свързано с хора като тях – всеотдайни и родолюбиви, подкрепящи благородни и 
обществени каузи. Миналата година в памет на баща си те осигуриха стипендия за даровито 
дете, включиха се и в дарителската акция за възстановяване на изгорялата преди Коледа 
къща в Момчиловци. Дай Боже хората с големи сърца като тях да стават все повече, а 
семейният фонд, който учредиха да помогне в борбата с демографската криза в обичаното 
ни Момчиловци!”, посочи кметът на село Момчиловци. 
Източник: smolyannews. 

Изграждат нова площадка за кучета в "Тракия" 

www.dariknews.bg | 13.07.2018 |  
Пета площадка за разходка на домашни любимци ще има в район „Тракия“. До момента са 
изградени четири подобни съоръжения, като три от тях са реализирани с помощта на 
дарители. "Даваме възможност на производителите на храни за домашни любимци да се 
рекламират в района именно като изграждат площадки за разходка на кучета. Радвам се, че 
успяхме и този път да договорим спомоществуватели за съоръжението", коментира кметът 
на „Тракия“ Костадин Димитров. Дарител за изграждането на площадката е фирма, 
търгуващи с продукти за домашния любимец. Съоръжението ще е на площ от 230 кв.м. и ще 
бъде разположена в парк „Кан Крум“ на място, предпочитано от стопаните на кучета. 
Площадката ще е оборудвана с всички необходими атрибути – пейки, кошчета и уреди за 
аджилити тренировка на кучета. 
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