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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Международен детски театрален фестивал 
"Вълшебната завеса" и "Дни на големия 
театър в малкия град" с подкрепата на 
ОББ 

Търговище 
Драматичен театър 
 
  

1 май - 15 юни   
 
 
 

Двете инициативи се организират ежегодно 
една след  друга от "Драматичен театър 
Търговище" и се ползват с голяма популярност 
и посещаемост. 

Магазин за подаръци „Рипни“ организира 
благотворителен великденски базар, като 
част от приходите ще бъдат предоставени 
на Фондация „Светът на Мария“. 
Средствата са предназначени за 
подпомагане на изграждането на Дневен 
център за обучение в трудови умения на 
хора с интелектуални затруднения. В него 
хората с интелектуални затруднения ще 
могат да се обучават в придобиване на 
умения за приготвяне на храна, 
изработване на ръчни свещи и сапуни, 
както и други креативни продукти и 
сувенири. 

Базарът ще се проведе 
в пространството пред 
магазин „Рипни“ на 
адрес: гр. София ул. 
„Крум Попов“ № 69. 

Всеки ден до 4 май 
(включително), 
от 11:00ч. до 19:00ч. 

За да закупите ръчно изработени подаръци и 
великденска украса и така да подкрепите 
създаването на Дневния център, който се 
намира в гр София, кв. Гоце Делчев, ул. 
Риккардо Ваккарини № 8. В него хората с 
интелектуални затруднения ще развиват 
своите таланти и ще реализират част от 
мечтите си. Те ще усвояват ежедневни умения 
и ще имат възможността да извършват 
дейности извън центъра и да развиват своите 
социални умения. 

Празници на културата посветени на 6-ти 
май - Ден на град Пещера с подкрепата на 
ОББ 
 

Пещера 
 
 
 

6 май 
 
 
 

Традиционно събитие, което се организира от 
Община Пещера, като се подготвя богата 
културна програма в периода 10.04 - 
06.05.2013г. 

http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://mariasworld.org/bg/main
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
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Фондация „Българска Памет“ организира 
честване на Деня на храбростта 6 май на 
българското военно гробище в Ново село, 
Р. Македония за шеста поредна година, по 
традиция  с любезното съдействие на 
македонските домакини – Струмишкия 
митрополит Наум и кмета на община Ново 
село. Официални гости: д-р Андрей 
Ковачев, зам. председател на Комисията 
по външни работи  в Европейския 
парламент, Иван Петков, извънреден и 
пълномощен посланик на Р. България в Р. 
Македония, Тодор Чобанов, зам. - кмет по 
култура и образование в Ощина София. 
 
 
  
 

Българско военно 
гробище в Ново село,  
Р. Македония 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 май 
11:00 (CET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инициативата се радва на подкрепата на 
местната власт и македонската църква и цели 
създаване на традиция за съвместно 
празнуване на значими дати от празничния 
календар на двата съседски народа в духа и 
перспективата на общото европейско  бъдеще. 
Поклонението започва с тържествени 
православни химни, възлагане на венци и 
цветя и отдаване на почит към паметта на 
падналите за националните идеали герои. В 
поклонението ще участват почетен звод 
гвардейци от Националната гвардейска част, 
детски и духов оркестър на Национално 
музикално училище „Л. Пипков“, вокална 
формация „Юлангело“, близо сто ученици от 
Югозападна България, гости на фондацията от 
България, Македония и Западните 
покрайнини. 

Празник на град Петрич с подкрепата на 
ОББ 
 

Петрич 
 
 

6 май 
 
 

Традиционно събитие. Под ръководството на 
Общината се подготвя богата културна 
програма. 

VIVACOM е домакин на поредното 
издание на инициативата „Рецепти за 
успех“, с партньори фондация "Заедно в 
час" и сдружение "Тук-там". Специален 
гост на събитието ще бъде Хуан Карлос 
Пералехо, Изпълнителен директор на 
Нестле България. 

Телефонна палата, 
София, ул. „Гурко“ 4 

7 май Инициативата „Рецепти за успех“е поредица 
от срещи с вдъхновяващи лектори, които 
споделят своите рецепти за успех. Сред 
успешните личности, участвали в предишни 
издания, са рали шампионът Димитър Илиев, 
доцент Леандър Литов от ЦЕРН, Соломон Паси, 
Левон Хампарцумян, Калин Врачански, Камен 
Донев, Маги Малеева, Маги Халваджиян и др. 

http://www.bgmf.eu/
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.vivacom.bg/
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Стартира тримесечна StartUP Aкадемия в 
Телефонната палата, която се организира 
от StartUP Foundation с подкрепата на 
VIVACOM.  

Телефонна палата, 
София, ул. „Гурко“ 4 

8 май Курсът е безплатна теоретична и практическа 
подготовка за стартиране на бизнес с 
иновативна идея. 
Повече може да научите тук: 
http://startup.bg/academy/  

Фондация Лале организира първо 
обучение за прилагане на метода на 
Фамилните групови конференции за екипа 
на Сдружение “Съучастие” Варна и 
студенти от Варненския свободен 
университет.  

Варна 8 май  Обучението е продължение на програмата 
“Вяра в семейството”, която се реализира с 
подкрепата на Фондация Уникредит и 
Уникредит Булбанк. 

Откриване на Информационен и кариерен 
център при училищната библиотека на СОУ 
„Бачо Киро”, гр. Павликени по проект на 
Училищно настоятелство „Заедно за 
децата”. Проектът се реализира по 
програма „Знания за успех“ на Фондация 
„Работилница за граждански 
инициативи“ (ФРГИ) с финансовата 
подкрепа на SAP Labs България.     

Павликени, 
СОУ „Бачо Киро” 

9 май  
15:00 часа 
 

“Знания за успех” е програма,  разработена и 
реализирана от ФРГИ с финансовата подкрепа 
на SAP Labs България. Програмата е насочена 
към малки населени места с ограничен достъп 
до финансов и образователен ресурс и цели 
мотивирането на младите хора да продължат 
образованието си и да развиват ценни умения 
и компетенции, които да им помогнат в 
бъдещата им професионална реализация.  
Директни бенефициенти на програмата са над 
1900 ученици в горен курс, а индиректно от 
програмата се обогатява цялата местна 
общност. 

Ден на редките видове - царски орел,  
белошипа ветрушка, лешояди – 
организиран от сдружение "Зелени 
Балкани".  Дарителската кампания на 
сдружение "Зелени Балкани" - Стара 
Загора се подкрепя от програмата „Да 

Пловдив, 
МОЛ Галерия 

11 май «Зелени Балкани» ще  представи своите 
проекти за възстановяване на редки и 
изчезнали  видове -  царски орел, белошипа 
ветрушка, черен и  брадат лешояд. 
Посетителите на МОЛ Галерия ще могат да се 
включат в работилнички  и занимални за 

http://www.vivacom.bg/
http://startup.bg/academy/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.tulipfoundation.net/id-783/Trust_in_the_Family_project.html
http://www.tulipfoundation.net/id-783/Trust_in_the_Family_project.html
http://www.unicreditbulbank.bg/bg/index.htm
http://rabotilnicata.bg/
http://rabotilnicata.bg/
http://rabotilnicata.bg/
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

постигнем повече!" на Фондация „Помощ 
за благотворителността в България“, 
финансирана от Фондация „Америка за 
България" Кампанията цели да повиши 
обществения  интерес и внимание към 
опазване на  редките и застрашени видове 
птици в  България. 

малки и големи, ще правим  кукли от парцали, 
ще рисуваме,  оцветяваме, правим оригами и 
фигурки от  пластелин. От благотворителното 
базарче на «Зелени  Балкани и Приятели  
всеки ще намери стоки от електронния 
магазин,  създаден в полза на природата.  Тук  
ще бъде и кутия за събиране на дарения  за 
програмата «Завръщането на  лешоядите в 
България LIFE08 NAT/BG/278». 

Кампанията срещу рак на гърдата „От 
любов към живота” на AVON България ще 
дари ехографска апаратура на болници в 
Стара Загора и Шумен. От началото на 
годината, в рамките на кампанията, са 
направени дарения за болници в Плевен, 
Пловдив и Русе. 

Шумен  
 
 
 
Стара Загора  
 
 

15 май 
 
 
 
През май 

Благодарение на последователните усилия на 
АVON информираността по темата и 
достъпната профилактика и диагностика на 
рака на гърдата непрестанно нарастват. За 11 
години в рамките на кампанията „От любов 
към живота” освен дарените 1 300 000 лв. са 
осъществени над 23 000 безплатни 
профилактични и диагностични прегледи на 
жени в цялата страна.  

Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ ви кани на Дарителски кръг 
„Развитие“, където дарителството ще 
срещне идеи в областта на културата и 
образованието. Партньор и домакин на 
събитието е VIVACOM. 
Дарителски кръг „Развитие“ е създаден от 
ФРГИ през май 2012 г. по модела на 
Финансиращата мрежа във 
Великобритания (The Funding Network, UK). 
ФРГИ е лицензиран партньор на 
британската организация в 
разпространението на дарителски кръгове 

Телефонна палата в 
София, ул. „Гурко“ 4, 
(входа вляво), ет.5 

15 май  
18:30 часа 

Проектите, които ще очакват вашата подкрепа 
са:  Трети фестивал на алтернативното кино 
„Защитени светове” на НЧ "Марица 2008", с. 
Райново (Димитровград), ще развие и 
популяризира любителското кино. 
Създаденият вече фонд от филми ще се 
предостави за безплатно ползване на детски 
градини, училища, еко-организации. 
„София Прайд Арт Седмица 2013” на 
Организационен комитет на София Прайд, 
иска да се утвърди като ежегодно културно 
събитие, което предхожда София Прайд и 
утвърждава равнопоставеността и приемането 

http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.facebook.com/ot.liubov
https://www.facebook.com/ot.liubov
http://www.avon.bg/PRSuite/home_page.page#/home
http://rabotilnicata.bg/
http://rabotilnicata.bg/
http://wcif-bg.org/pages.php?page=pages&&id=132&menu_show_num=5&cur_menu_id=162&v=3
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

в България. на многообразието. 
„Креативност, творчество, игра“на СНЦ 
„Бъдеще за нас", гр.Лясковец, e проект, целящ 
повишаване умението на децата да четат 
книги и да ги представят чрез средствата на 
изобразителното изкуство и игрови роли в 
детски театър.         
„Заедно сме“ на ОУ "Свети Панталеймон", с. 
Паталеница (Пазарджик), е проект, свързан с 
интеграцията на деца със специални 
образователни потребности чрез средствата 
на театралното изкуство. 

Американска фондация за България 
организира представяне на Енциклопедия 
„Дарителството – Дарителски фондове и 
фондации 1978 – 1951“ за членовете на 
„Харвард клуб – България“, възпитаниците 
на Оксфорд, Кеймбридж и Айви лигата. 

Галерия на Дарителски 
фонд  „13 века 
България“, 
София, ул. „Проф. 
Васил Геров“ №1. 

16 май 
19:00 часа 

Енциклопедията разказва за дарителските 
жестове на известни и не дотам познати 
политици, общественици, предприемачи и 
обикновени граждани, които на практика са 
построили голяма част от съвременна 
България. Историите са толкова различни, 
многобройни и вдъхновяващи, че има смисъл 
да бъдат припомняни и представяни през 
различна призма и гледни точки. 
Енциклопедията е създадена от екип учени от 
БАН и издадена от Български дарителски 
форум със спомоществователството на 
Американска фондация за България. 

XI-ти Дни на Доброволчеството на 
Фондация „Помощ за 
благотворителността в България“ (ФПББ)  
и Американската търговска камара 
(AmCham).  
XI-тото издание на Дните на 

Варна, София, Сливен, 
Стара Загора 

18 май Дните на Доброволчеството стартират през 
2008г. Инициативата е специално 
предназначена за фирми и техните служители. 
На този ден служители от български и 
международни компании дават своя принос за 
облагородяването и разкрасяването на 

http://www.afbulgaria.org/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/


София 1124 
ул. «Леонардо Да Винчи» № 4Б,  ет. 2 

тел.: (02) 951 59 78 
www.dfbulgaria.org 

 
 

БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ: КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ  6 

 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Доброволчеството ще бъде посветено на 
архитектурните паметници на София. 
Партньор на инициативата е Асоциация за 
развитие на София. Освен почистването на 
архитектурно историческото наследство в 
София, доброволците ще работят и в 
традиционните вече обекти – музеи, 
дневни центрове, домове. 

градската среда, залесяват, помагат в дневни 
центрове за деца и млади хора с увреждания, 
и много други. Организациите-домакини 
предварително заявяват нуждите си от 
доброволци. ФПББ подготвя онлайн каталог с 
техните предложения и го предлага на 
компаниите. Доброволците избират къде да 
помогнат. Освен че подкрепят желанието на 
своите служители да бъдат доброволци, 
фирмите купуват необходимите материали – 
бои, ръкавици, разсад и др. 

На 18 май вечерта VIVACOM Art Hall ще 
участва в Нощта на музеите и галериите с 
изложбата Нови гледни точки в китайското 
съвременно изкуство.  

Телефонна палата, 
София, ул. „Гурко“ 4 

18 май Изложбата представя 21 от най-успешните 
китайски автори по света в момента. 

VIVACOM е партньор на петото издание на 
празника на семейния спорт 
ФАМИЛАТЛОН. Мероприятието стартира 
от 14:00 ч. в Южния парк в София и ще 
предложи редица спортни преживявания 
на деца и възрастни. 

Южен парк, 
София 

18 май 
14:00 часа 

Всяко семейство може да изпробва различни 
спортове – такива, които се практикуват от 
отбори, такива, за които е нужна екипировка 
или пък само желание.  На сцената ще има 
музика, песни и танци, освен спортните игри 
ще има и такива, които са образователни и 
много възможности да се спечелят подаръци! 

През деня на 18 май във VIVACOM Art Hall 
се провежда петата безплатна лекция от 
тозгодишния цикъл безплатни лекции 
„Въведение в съвременното изкуство“, с 
участието на Правдолюб Иванов на тема 
„САЙТ СПЕЦИФИК АРТ“. 

Телефонна палата, 
София, ул. „Гурко“ 4 

18 май Повече за лекцията може да научите тук: 
https://www.facebook.com/events/4908158876
40962/  

http://www.vivacom.bg/
http://www.vivacom.bg/
http://www.vivacom.bg/
https://www.facebook.com/events/490815887640962/
https://www.facebook.com/events/490815887640962/
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Run'n'Roll Пролет 2013: Благотворителна 
обиколка бегом или с ролери в полза на 
програмата за завръщането на лешоядите 
в България. Инициативата е част от 
Дарителската кампания на сдружение 
"Зелени Балкани" - Стара Загора и се 
подкрепя от програмата „Да постигнем 
повече!" на Фондация „Помощ за 
благотворителността в България“, 
финансирана от Фондация „Америка за 
България". 

Пловдив, 
Гребна база 

19 май Run'n'Roll е неформална организация 
от  спортни ентусиасти, а Run'n'Roll Пролет 
2013 е обиколка (4,8 км) бегом  или на ролери, 
в която  всеки участник, завършил трасето, 
печели  медал, сертификат и фанелка. 
Стартовата такса се използва за 
благотворителност, в полза на програмата за 
завръщането белоглавия лешояд по 
програмата «Завръщането на лешоядите в 
България LIFE08 NAT/BG/278». Тук ще бъде и 
кутията  за  събиране на дарения за 
програмата. 

Благотворителен полумаратон на спортен 
клуб "Бегач", с подкрепата на Фондация 
„Помощ за благотворителността в 
България“. Дистанциите са три: 5 км, 10 км 
и 21.1км (полумаратон). Можете да 
научите повече за каузата от Дарителската 
платформа на ФПББ. 

Езерото Панчарево 
край София 

19 май  
9:00 часа 
 

Каузата е да се съберат пари за терапевтични 
процедури за деца с хронични заболявания. 
Таксата за участие в маратона е 20 лева, като 
50% от нея ще бъдат похарчени за 
благотворителната кауза. можете да се 
регистрирате като член на клуб "Бегач" или да 
се запишете за участие в полумаратона. 

Празник на град Пазарджик с подкрепата 
на ОББ 
 

Пазарджик,               
парк Острова  
 

21 май 
 
 

Община Пазарджик организира в парк 
Острова богата културно - музикална програма 
с водещи състави и изпълнители. 

Заключително събития и дискусия на тема 
„Какво научихме и видяхме в рамките на 
проекта“ „Искам да знам повече“ на СОУ 
„Д-р Петър Берон“, Тополовград.  
Проектът се реализира по програма 
„Знания за успех“ на Фондация 
„Работилница за граждански 
инициативи“ с финансовата подкрепа на 

Тополовград  
СОУ „Д-р Петър Берон“ 

22 май 
15:00 часа 

“Знания за успех” е програма,  разработена и 
реализирана от ФРГИ с финансовата подкрепа 
на SAP Labs България. Тя е насочена към малки 
населени места с ограничен достъп до 
финансов и образователен ресурс и цели 
мотивирането на младите хора да продължат 
образованието си, да развиват ценни умения и 
компетенции, които да им помогнат в 

http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://bcaf.bg/bg/deca-i-vazrastni-s-uvrejdania/241-sport-za-deca-s-hronichni-zaboliavania
http://begach.com/membership
http://begach.com/pancharevo2013
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://rabotilnicata.bg/
http://rabotilnicata.bg/
http://rabotilnicata.bg/


София 1124 
ул. «Леонардо Да Винчи» № 4Б,  ет. 2 

тел.: (02) 951 59 78 
www.dfbulgaria.org 

 
 

БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ: КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ  8 

 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

SAP Labs България.     бъдещата им професионална реализация.  
Директни бенефициенти на програмата са над 
1900 ученици в горен курс, а индиректно от 
програмата се обогатява цялата местна 
общност. 

Фотоконкурс „Благотворителността през 
обектива” – 2013. Организатори са 
Български дарителски форум и Фондация 
„Помощ за благотворителността в 
България“. Партньори на конкурса са 
Българска фотографска акдемия „Янка 
Кюркчиева”, Българско фотографско 
сдружение, Фотофорум, Vivacom. Медийни 
партньори на конкурса са: БНТ, 
Програмата, в. Труд, Информационен 
портал за НПО в България, Teacher.bg, 
Offroad Bulgaria, Vesti.bg. 

Учачастници могат да 
бъдаг хора от цяла 
България. 
Церемонията по 
награждаването на 
победителите ще бъде 
в София. 

Крайният срок за 
изпращане на 
фотографии е 22 
май. Подробности 
вижте на сайта 
Благотворителността 
през обектива 2013. 
 
 
Церемонията по 
награждаването ще е 
на 2 юли 2013 г. 

Фотоконкурсът се провежда за втора поредна 
година и има за цел да популяризира ролята 
на благотворителността в обществото. 
Наградените фотографии ще бъдат показани 
във VIVACOM Art Hall. За победителите ще има 
и награди, осигурени от спонсорите на 
конкурса – Аурубис България, Olympus, Одисея 
Ин, Софарма. 
Повече за фотоконкурс „Благотворителността 
през обектива” може да научите тук: 
www.blagobektiv.org  и на страницата му във 
фейсбук. 

Празник на град Асеновград с подкрепата 
на ОББ 

Асеновград 
 

23 май 
 

Традиционно събитие, което се подкрепя от 
Община Асеновград .  

Фондация „Българска Памет“:  
Откриване на постерна изложба, 
посветена на 1150 години от Моравската 
мисия:  СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И 
ДЪРЖАВАТА НА ДУХА.   
През 2013 Европа чества 1150 години от 
Великоморавската мисия на Св. Св. Кирил 
и Методий.  
 
 

Изложбеното 
пространство  пред 
Народен театър „Иван 
Вазов“, 
София 
 
 
 
 
 

23 май 
11.00 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодарение на мащабната книжовна 
продукция, създадена от учениците на Кирил 
и Методий и техните последователи в 
средновековните  български книжовни 
центрове, се ражда първата национална 
литература през Средновековието. Златния 
век на българската култура завещава  на 
европейската литература имената на Климент 
Охридски, Константин Преславски, Йоан 
Екзарх и Черноризец Храбър, а 

http://www.blagobektiv.org/
http://www.blagobektiv.org/
http://www.dfbulgaria.org/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.blagobektiv.org/uslovia.html
http://www.blagobektiv.org/uslovia.html
http://www.blagobektiv.org/uslovia.html
http://www.blagobektiv.org/
https://www.facebook.com/blagobektiv
https://www.facebook.com/blagobektiv
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.bgmf.eu/
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старобългарският език дава възможност на 
славянските народи да четат, пишат и да се 
молят на говорим, народен език, и да станат 
неотменна част от европейската цивилизация. 
Изложбата се организира, за да се помни и 
знае, че България е люлка на европейската 
култура и заема значимо място в историята на 
европейското семейство. 

Празник на ПГ"Св.Св. Кирил и Методий" с 
подкрепата на ОББ 
 

Момчилград 
 
 

24 май 
 
 

Традиционно събитие, по време на което 
Общината се подготвя богата културна 
програма. 

Празник на Благоевград - раздаване на 
наградите на "БГ- Радио" с подкрепата на 
ОББ 

Благоевград 
 
 

24 май 
 
 

Традиционно събитие с богата културна 
програма. 
 

Ботеви дни 2013-та година с подкрепата 
на ОББ 
 

Враца 
 
 

27 май – 2 юни 
 
 

Ежегодно събитие с национално значение, под 
патронажа на Президента на България. 

Фондация Лале в сътрудничество с местни 
НПО организира втора „Борса на проекти и 
идеи” в Община Велико Търново. 

Велико Търново, 
Ритуална зала  

28 май 
17:30 часа 

Борсата се реализира с подкрепата на Община 
Велико Търново. Участие ще вземат 
граждански организации от града и региона, 
които са преминала през обучение за 
подготовка на Борсата, както и местни бизнес 
организации. Целта на Борсата е да стимулира 
взаимноизгодно сътрудничество между двата 
сектора, чрез размяна на ресурси. 

Дарителски кръг „За Варна”, по модел на 
Дарителски кръг „Развитие“ на Фондация 
„Работилница за граждански 
инициативи“. 

Варна 28 май Ще бъдат представени три проекта, които 
развиват спорта, като инструмент за социално 
включване на уязвими групи, детско и 
младежко развитие и утвърждаване активния 
здравословен начин на живот. Второто 

http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.tulipfoundation.net/
http://wcif-bg.org/pages.php?page=pages&&id=132&menu_show_num=5&cur_menu_id=162&v=3
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http://rabotilnicata.bg/
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събитие (първото се състоя на 19 декември 
2012) ще се стреми да събере най-малко 2500 
лева за всеки от одобрените с конкурс 
проекти. 

VIVACOM Art Hall представя най-
актуалното азиатско съвременно изкуство 
като част от DOMA Art Festival.  

Телефонна палата, 
София, ул. „Гурко“ 4 

от 30 май до 9 юни За откриването в Телефонната палата ще 
гостува скандалния артист Yozmit със 
специален пърформънс. 

Детски международен фестивал"Лачени 
обувки" с подкрепата на ОББ 

Берковица 

 

31 май – 2 юни 

 

Фестивалът е значима ежегодна проява с 
международно участие. 

Дарителска кампания на ГПАЕ "Гео 
Милев", Бургас, за създаване на зала за 
творчески дейности в училището. 
Дарителската кампания се подкрепя от 
програмата „Да постигнем повече!" на 
Фондация „Помощ за 
благотворителността в България“, 
финансирана от Фондация „Америка за 
България". 

Бургас Май 2013 От 13 до 17 май в Бургаски свободен 
университет се организира базар на 
образованието, на който Английската 
гимназия ще представи дарителската си 
кампания за създаване на зала за творчески 
дейности. Към посетителите на базара ще 
бъде отправена покана за посещение и 
разглеждане на сградата на училището, както 
и за закупуване на материали и картини от 
дарителската кампания. През месец май ще 
продължат изложбите-базари на 
художествени произведения на ученици в 
галерия „ДеАрт“ и РУСО-Бургас. 

130 години Образцово народно читалище 
"Разум" с подкрепата на ОББ 

Монтана,                
Народно читалище 
"Разум" 

Май 2013 

 

Най-значимата културна проява в Монтана за 
годината. 
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