
  

 

 БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ   
1
 

С подкрепата на фондация „Америка за България”   

София 1 124   
Ул.   „ Леонардо да Винчи ”  4 Б, ет. 2   

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

Български дарителски форум обединява големи благотворителни фондации и социално 

отговорни компании в България, които отделят ресурси за благотворителност  

и така променят средата, в която живеем. 

   

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

Теми:  

ДАРИТЕЛСТВО, КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  
  

18 – 24 февруари 2017 

  

  

СЪДЪРЖАНИЕ:  

 

Новини за общността на БДФ ............................................................................................. 3 

Младежката банка набира дарения за финансиране на детски проекти .................3 

Обществен дарителски кръг набира средства за четири младежки проекта ..........3 

Операция "Жълти стотинки" събра 92 хил. за нов "Дом Възможност" .....................4 

Дарявам за моето място сега! ......................................................................................5 

Международна система за възпитание в благотворителност вече се прилага и в 

български училища ......................................................................................................6 

Един урок по финансова култура за деца ...................................................................7 

Общи новини ............................................................................................................................. 9 

Балъков дари фланелка в помощ на деца ..................................................................9 

Студентка вдъхновява с благотворителност ..............................................................9 

Дарители изградиха нов сектор към Детската онкохематология на УМБАЛ „Свети 

Георги“ ..........................................................................................................................9 

Nivea са най-щедрите дарители! .............................................................................. 10 

50 проектни идеи кандидатстват в конкурса на общинската фондация ............... 11 

Читалище „Христо Ботев 1914” в Крумовград благодари на „Дънди Прешъс 

Металс“ за дарените книги ....................................................................................... 11 

Двата клуба помагат на болния Дани от Ардино ..................................................... 11 

1471 лева събраха славейковци за лечението на Божидар ................................... 12 

Десислава Тодорова, БМЧК – Бургас: Между 100 и 1000 лева е сумата, 

предоставяща Фонд „Милосърдие“ .......................................................................... 13 

Ученици от Сливен ще изнесат благотворителен спектакъл за възстановяване на 

войнишки паметник .................................................................................................. 13 



  

 

 БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ   
2
 

С подкрепата на фондация „Америка за България”   

София 1 124   
Ул.   „ Леонардо да Винчи ”  4 Б, ет. 2   

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

84 проекта се състезават за Наградите за отговорен бизнес 2016 ........................ 13 

Международен фотоконкурс на тема "Устойчивост на околната среда"............... 15 

Ново дарение радва читатели и библиотекари ....................................................... 15 

Млада жена страда от коварна болест, трябва й лечение в чужбина ................... 16 

Брезник получи дарение от 50 000 лв от фирмата за златодобив ......................... 17 

Пазарджик помага на Александрина ....................................................................... 18 

BENETTON c дарителска кампания "Love for Humans" ............................................ 18 

Организират благотворителен базар за доизграждането на Дневния център ..... 18 

Неонатологично отделение на МБАЛ Шумен ще получи дарение ......................... 19 

Клубът по предприемачество на МГ "Баба Тонка" се включва в Световната 

седмица на парите ..................................................................................................... 19 

Семейството на Синан дари 41 000 лв. за лечението на Ники ............................... 20 

Млади предприемачи от компания „Пандора” ще реставрират къща край 

паметника на Апостола ............................................................................................. 21 

Неонатология с нов апарат от „Дарявай, докато четеш“ ........................................ 23 

Трупата при ППМГ “Добри Чинтулов” подкрепи кампанията за паметника на 

Шести артилерийски полк в Сливен ........................................................................ 23 

Варна: БЧК ще дари линейка на болница в града ................................................... 24 

Отличието на БТА "Бялата птица" беше връчено на дарителя Борислав Великов 24 

Варненската болница „Света Марина“ получи като дарение линейка от БЧК 

(СНИМКИ) ................................................................................................................... 25 

Утре е благотворителният бал в подкрепа на ДЮШ на БК "Черно море Тича" ..... 26 

Самоковци се обединиха в подкрепа на Александрина Кръстева ......................... 26 

Благотворителната кампания "Дарявай докато четеш" подпомогна недоносени 

деца ............................................................................................................................ 27 

Перник се обедини да спаси Жорко и Никола ......................................................... 29 

Плевен търси 50 000 лв за паметник на Емил Димитров ........................................ 31 

 
Мониторингът се изготвя от БДФ, чрез достъп до информационната платформата на Агенция 

MediaZoom. Материалите са авторски публикации на съответната медия. Възможно е наличието на правописни, 

стилистични или фактологически грешки в оригинала на източника. БДФ не носи отговорност за тях. 

 

  
 

 

 

 



  

 

 БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ   
3
 

С подкрепата на фондация „Америка за България”   

София 1 124   
Ул.   „ Леонардо да Винчи ”  4 Б, ет. 2   

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

Новини за общността на БДФ 

 

 

Младежката банка набира дарения за финансиране на детски проекти 

Народен глас, Ловеч | 21.02.2017 |  

Младежката банка в Ловеч проведе миналата седмица акция за набиране на дарения за 

финансиране на проекти на деца и младежи от общината. Участие в акцията взеха деца от 

ПЕГ "Екзарх Йосиф Първи", Природо- математическа гимназия, ВГВМ "Проф. д-р Димитър 

Димов", сОу " Климент Охридски", ПГИТУ-Ловеч. 

Над 200 балона, 200 валентинки и 200 зарезанки подариха младежите на своите съграждани 

по случай 14 февруари- Ден на любовта и виното. 

Акцията се проведе с цел популяризиране и утвърждаване на младежката организация сред 

общността и донесе много радост на малки и големи, които се заредиха с прекрасно 

настроение по случай двойния празник. Децата и младежите запознаха своите съграждани с 

целите на Младежката банка и с възможностите за подкрепа реализацията на младежки 

проекти в общината. "Всеки, който се чувства съпричастен на нашата кауза - с общи сили да 

подкрепим децата на Ловеч, може да дари средства по време на нашите акции или като се 

свърже с представител на сдружение "Граждански инициативи гр. Ловеч", коментират 

инициаторите. 

Равносметката - това са 240 лева, дарени от нашите съграждани по време на акцията, а 

общо дарени през последните четири месеца - 1492 лв. Целта е да се съберат 4430 лв., с 

които да се финансират не по-малко от 10 младежки проекта. 

Предстои провеждането на дарителски кръг, на който ще се представят конкретни проекти 

пред местни филантропи, театър с кауза, обявяване на конкурс за финансиране на 

младежки проекти. 

 

Обществен дарителски кръг набира средства за четири младежки проекта 

в. Съперник, Перник | Светла ЙОРДАНОВА | 22.02.2017 | Стр. 3 

Екипът на фондация "П.У.Л.С." за втора поредна година организира Обществен дарителски 

кръг. Събитието ще бъде днес- 20 февруари 2017 г. в Малкия салон на Двореца на културата, 

гр. Перник от 18:00 до 20:30. 

Общественият Дарителски кръг ще се проведе в рамките на "Младежка банка", която от 

началото на април 2015 г. се администрира от фондация "П.У.Л.С.", гр. Перник. 

В България моделът "Младежка банка" се разпространява и подкрепя финансово и 

организационно от фондация "Работилница за граждански инициативи", като част от 

програма "Младежка банка" на ФРГИ, осъществяваща се с финансовата подкрепа на 

фондация "Чарлз Стюарт Мот". 

"Младежка банка" е разпространен из цял свят механизъм за изграждане на млади лидери 

и е ресурс, създаден от млади хора за млади хора. Тя подкрепя младежки проекти и 

инициативи, които младежите искат да реализират в полза на общността, в която живеят. 

Целта е да бъдат събрани средства, с които да бъдат подпомогнати идеи на инициативни и 

предприемчиви млади перничани под формата на грантове за малки проекти. 
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Общественият Дарителски кръг представлява коктейлна вечер, на която ще присъстват 

значими представители на местния бизнес, видни общественици и всички останали 

заинтересовани среди. По време на вечерта ще се представят четири младежки проекта 

(презентирани от самите младежи, които са подали проектите към "Младежка банка") - 

тяхната цел, време и място на реализиране и желани резултати. Всеки присъстващ на 

събитието сам решава кой проект да подкрепи и каква сума да дари. 

Тази година екипът на Фондация "П.У.Л.С." избра да финансира следните проекти: 

"Ловци на мигове" - проект на неформална младежка група, с ръководител Емма Динева. 

Проектът е насочен към откриване и развиване на потенциала на младите хора в Перник в 

сферата на фотографията и себеизразяването чрез обектива. 

"Клуб за ООН" - проект на клуба за ООН, към ГПЧЕ "Симеон Радев", с ръководител Симеон 

Игнатов. Проектът е насочен към развиване на отношенията на младежите към обществено 

значими теми, чрез целите за устойчиво развитие. 

Танцов спектакъл "Когато приказката оживее" - проект на хип-хоп група Switch, с 

ръководител Елизабет Еманоилова. Проекът има за цел да върне човешката комуникация 

между хората, чрез приказките и тяхната скрита сила. 

"Младежки сайт за информация и творчество" - проект на Клуб по Журналистика, с 

ръководител Деница Събева. Проектът има за цел да даде онлайн пространство за изява на 

талантите на пернишката младеж. 

Целта на Обществените дарителски кръгове е общността да се сплоти, да изгради 

механизми за себеразвитие и подпомагане на значими идеи за развитието на цялостната 

общност. 

 

Операция "Жълти стотинки" събра 92 хил. за нов "Дом Възможност" 

в. Стандарт | Ирина ИВАНОВА | 22.02.2017  

Седмото издание на дарителската кампания Операция "Жълти стотинки" събра 92 629 лв. и 

96 ст. в помощ на "фондация за социална промяна и включване". Кампанията на VIVACOM 

привлече за каузата над 35 бизнес и медийни партньори, сред които и в. "Стандарт", както и 

личната подкрепа на легендарния гимнастик Йордан Йовчев и на певицата Белослава. 

Събраните средства ще бъдат инвестирани за създаване на ново наблюдавано жилище от 

програмата "Дом Възможност" за младежи над 18 години, израснали без семейство. След 

като навършат пълнолетие, юношите, изживели детството си в институция или приемна 

грижа, трябва да се справят с предизвикателствата на самостоятелния живот и имат нужда 

от нов дом. Такъв им осигурява "фондация за социална промяна и включване" с програмата 

"Дом Възможност". Жилището е от семеен тип, наблюдавано е и осигурява на младежите 

подслон до 2 години. Там младите хора се учат на самостоятелен живот и се адаптират към 

средата извън институцията, а социални работници и психолози им помагат в завършването 

на образование и търсенето на работа. 

Средствата, събрани от Операция "Жълти стотинки" през 2016 г., ще бъдат вложени в 

създаването на още един "Дом Възможност" във Варна. В момента наблюдаваните жилища 

са пет - две в София, Габрово, Бургас и Русе. Около 300 пълнолетни годишно излизат от 

системата и търсят нов дом. 
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Текст под снимка 

Симона Чаръкчиева от Виваком, посланикът на добра воля Йордан Йовчев, изпълнителният 

директор на "фондация за социална промяна и включване" Теодора Колева и младежи, 

включени в програмата "Дом Възможност", с гордост показват чека със събраните дарения 

от Операция "Жълти стотинки". 

 

Дарявам за моето място сега! 

www.ngobg.info | 22.02.2017  

Днес, 21 февруари стартира поредицата от срещи с представители на местни бизнеси и 

активни граждани на тема: „Дарителството като средство за ефективна промяна в 

общността“. По време на срещите ще бъде представен и пътеводителят за малкия бизнес в 

света на дарителството „Дарявам за моето място сега“, създаден от Фондация „Работилница 

за граждански инициативи" (ФРГИ) и Български дарителски форум (БДФ). Инициативата има 

за цел да популяризира добрите дарителски практики, да вдъхнови създаването на нови и 

да мотивира хора и организации да даряват за своята общност. Домакин на първата среща е 

Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“. Близо 40 представители на бизнеса, 

институциите и гражданските организации ще обсъдят какви са ползите за местната 

общност от въвеждането и прилагането на ефективни дарителски практики. Събитието ще 

отговори на въпросите на дарителите – как да изберем кауза, как да започнем и как да 

продължим да я подкрепяме, представени и в пътеводителя „Дарявам за своето място 

сега“. Пътеводителят е създаден с експертизата на Фондация „Работилница за граждански 

инициативи“ и Български дарителски форум. В своята практика двете организации срещат 

реални истории, които с подкрепа сред местната общност (бизнес, местна власт, 

индивидуални дарители) стават устойчиви във времето. Фондация „Работилница за 

граждански инициативи“ подкрепя разпространението на национално ниво на няколко 

модела на местно дарителство. На първо място това са т.нар. „обществени фондации“. Те 

работят на географски принцип и основната им цел е да обединяват местни дарители около 

каузи, които са важни за общността. От 2012 г. насам, в България е разпространен модела 

„дарителски кръгове“, създаден от The Funding Network, Великобритания. Дарителският кръг 

е обединение на индивидуални дарители и дарители от малкия и средния бизнес, които се 

събират веднъж на няколко месеца и пред тях се представят лице-в-лице проекти на НПО, 

които работят в общността. Друг модел на местно дарителство, управляван изцяло от млади 

хора до 25 годишна възраст е моделът „младежка банка“. Той ангажира активните младежи 

на общността, които създават екип за набиране на средства и финансиране на младежки 

идеи. Български дарителски форум работи за развитието на дарителската среда в България. 

Форумът обединява в мрежа големите дарителски фондации и компаниите в страната с 

устойчива политика на корпоративна социална отговорност. Членовете на БДФ подкрепят 

каузи в сферата на социалните дейности, здравеопазването, екологията, културно-

историческото наследство, образованието и зачитане на човешките права. 
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Международна система за възпитание в благотворителност вече се прилага и в български 

училища 

www.dnevnik.bg | От Ангелина Генова | 22.02.2017 | 07:05 

Какво е филантропия и какво е "отровна" благотворителност. Как се прави личен бюджет и 

как от него да се заделят средства за дарения. Как работи една неправителствена 

организация и как всеки гражданин може да се включи в доброволчески инициативи. На 

тези въпроси и на още много други отговаря обучителната система "Научи се да даряваш" 

(Learning to give), която от тази учебна година успешно се прилага и в 10 български училища. 

Системата е преведена и адаптирана за българските условия от Българския дарителски 

форум, а през лятото организацията е обучила първите 13 учители, кандидатствали за 

участие в пилотната за страната ни програма. Системата е разработена от филантропи и 

граждански организации от САЩ и други държави. Тя е отворена и на разположение на 

всички учители, които търсят идеи за обогатяване на учениците си по темите за 

дарителството и гражданското участие вече и на специален сайт на български език. Освен за 

филантропията там има планове на уроци и за опазването на околната среда, за финансова 

култура, изкуството, борбата с бедността и равенството в обществото. Всички уроци по 

всички теми са приспособени за всички класове от първи до дванадесети с подходящ език и 

примери. Програмата е адаптирана както с помощта на представители на 

неправителствения сектор, така и на учители и училищни директори, разказа за "Дневник" 

програмният мениджър на "Научи се да даряваш" Хермина Емирян. Във всички теми има и 

по едно послание за дарителството и ползите от филантропията, и това, че дарителството не 

е свързано само с пари, а с време и мисъл за общността. Накрая на годината класовете, 

които участват в обучението, имат за задача и да създадат и реализират своя кауза. В 

първата година от програмата са се включили 13 учители, като конкурсът е бил за учители, 

не за цели училища, защото от БДФ вярват, че личността е водеща при обучението на деца. 

Трима от учителите са от столичното 104 ОУ "Захари Стоянов", има по един и в още четири 

училища в София, както и по един в Бургас, Сливен, Попово, Златица и Смядово. Успехът на 

системата обаче вече е спечелил последователи сред колегите на първите 13 и все повече 

учители се допитват до платформата, коментира Емирян. Програмата е в рамките на 30 

учебни часа, най-лесно в часа на класа, и учителите имат абсолютна свобода за това кога и в 

какъв ред да преподадат уроците по дарителство. Препоръчително е в тези часове да 

гостуват професионалисти от различни сфери. От дарителския форум съдействат както могат 

- с идеи и контакти за гост-лектори, само че амбицията е програмата да се разраства и без 

тяхна помощ. Учителите вече са открили, че и сами могат да се справят с намирането на най-

различни професионалисти, стига да се обърнат към родителите. "Сякаш досега не са си 

давали сметка какъв ресурс имат в лицето на родителския актив. Въпрос на мобилизиране 

е", казва програмният мениджър. 

"Дневник" гостува в часа на шестокласници в столичното 104 ОУ на един от специалните 

уроци по програмата "Научи се да даряваш". Банкери показаха на децата как да планират 

разходите си за месеца и как, ако заделят съвсем малка част за спестявания, инвестиции и 

дарителство, могат да тръгнат по стъпките на успелите. Класната ръководителка на 6 "Г" 

Екатерина Досева е един от тримата учители в 104 ОУ, посетили обучението на БДФ и 
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прилагащи системата "Научи се да даряваш". Казва, че нейният клас отдавна е активен в 

доброволчеството и благотворителността и решила, че това ще им е полезно, за да 

разширят кръгозора си и да продължат да се развиват в тази посока. "Определено децата 

стават по-креативни, мислят по-мащабно за нещата, по-отворени и толерантни са към 

различните", коментира госпожа Досева и дава пример как, когато били на екскурзия в 

манастир до Кърджали, децата настояли да направят дарение. На гости в часа на класа са 

били хора от Съвета на жените бежанки в България, за да разкажат как се прави 

благотворителност, а по програма остава да си намерят и една популярна личност да им 

сподели как известните се наемат с каузи и кампании. "Аз страшно си харесвам професията, 

от 25 години съм учител. Смятам, че на децата трябва да им е интересно в училище. Трябва 

наистина да учат нещо, не само да заучават сухата материя, а да има нещо по-различно, 

което да им харесва. Защото иначе ги губим. Те имат толкова информация, толкова са 

залети, но им е каша в главата, трябва някак си да ги насочваме и всяка една такава 

инициатива е добре дошла", отговаря госпожа Досева, като я питаме защо се е включила в 

проекта "Научи се да даряваш". Препоръчва програмата и на всички нейни колеги, които 

споделят убежденията й. 

 

Един урок по финансова култура за деца 

www.dnevnik.bg | От Дневник | 23.02.2017  

Ако разделите един лист на две и в ляво напишете всичките си приходи, а в дясно всичките 

си разходи, ще видите, че някак си успявате да харчите повече, отколкото имате. Повярвайте 

- възможно е, обаче не е разумно. Уорън Бъфет, най-богатият човек в света, ще ви каже, че 

не всеки е длъжен да разбира от инвестиции, но всеки е длъжен да има финансова култура 

и да пести. Какво са приходи, разходи, харчене и спестяване? Шестокласниците знаят, но 

има хитрини в боравенето с пари, които тепърва трябва да открият и за това им помагат 

учители и професионалисти. "Дневник" гостува в един урок по финансова култура в 6-ти "Г" 

клас в столичното 104 ОУ "Захари Стоянов", изнесен от регионалния мениджър 

"Индивидуални клиенти" на "Сосиете женерал експресбанк" Венера Томова. Тя проведе 

експеримента с разделянето на листа и разказа на учениците за най-богатия човек в света и 

принципите му. Беше поканена по проекта на Българския дарителски форум "Научи се да 

даряваш". Главният принцип е да харчите малко по-малко от това, с което разполагате. Не 

значи да се лишавате, но значи да сте разумни, каза Венера Томова на шестокласниците. 

Предупреди ги, че колкото повече порасват, толкова повече ще се изкушават да харчат пари, 

които нямат, но вместо това трябва да си определят бюджета и да прогнозират разходите 

си. Ако бюджетът ви за месеца е торта, отрежете три малки парчета и изяжте останалото. 

Трите парчета са за спестявания, инвестиции и дарения, а останалите 75% може да харчите 

спокойно, каза Томова. - 10% от бюджета за спестявания. Шестокласниците изчислиха, че на 

месец като джобни получават по около 60 лева, което по формулата на Уорън Бъфет 

означава да заделят по 6 лева настрани. "Не звучи като много, сигурно си мислите, че нищо 

не са. Затова гледайте за по-голям период. Сега като сте шести клас, до края на седми може 

да спестите 150 лв. от нищото. Като ги разделите на учебните дни, ще видите, че се падат по 

20 стотинки на ден", даде пример банкерът. Със спестеното може да си купите нещо голямо, 
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да имате повече джобни като отидете на почивка или да си имате тези пари, за когато 

потрябват, изброи тя. - 10% за инвестиция. Инвестицията не е като спестяването, поясни 

Томова. Това е нещо, за което в момента ще дадете пари, но в бъдеще ще спечелите много 

от него. "Инвестиция е например вашето образование. Парите, които родителите ви дават за 

уроците ви по чужд език или спорт, ще се възвърнат по-късно от уменията ви", казва тя. 

Затова 10% от парите си децата е добре да инвестират в себе си - в книги, хобита или нещо, 

което ще ги обогати. - последните 5% са за дарение. С бюджет от 60 лева, това са едва по 3 

лв. на месец или 10 стотинки на ден. "Сигурна съм, че не представляват никакъв проблем за 

вас", намигна гостенката. "Не е значителен разход, но пък има много хора, за които тези 3 

лв. на месец ще са огромна помощ. Вие сте 20 деца, а в училището сте 800. Ако всички 

дадете по 3 лева можете да промените битието на толкова много други деца, които ги 

нямат", посочи тя. Освен това не е задължително да се даряват пари. "Помислете и колко 

дрехи, играчки и детски книжки вече не ви трябват, а знаете ли каква радост могат да 

донесат на деца, които имат много по-малко от вас. Може да дарявате всичко, включително 

труда и времето си. Това което ние правим в момента също е вид дарение - да ви разкажем 

и да ви научим на нещо, това е дарение на нашето време", подсказа Томова. Даде пример с 

лошото време през януари, когато много възрастни хора трудно са излизали в поледицата - 

дарение ще е да напазарувате или да отидете до аптеката вместо тях. "Важно е сами да 

можете да се организирате за такива инициативи, защото тогава самото дарение ще има 

много по-големи мащаби. Не е необходимо друг да ви организира - вие сами си решете 

каква кауза искате да подкрепите и го направете, и не си мислете, че всички деца имат това, 

което имате вие", насърчи банкерът. 

Увеличаване на приходите... Колкото повече се увеличават приходите, толкова повече може 

да се отделя и за спестявания, и за инвестиции, и за дарения. "Намерете начин да си 

увеличавате доходите и не разчитайте само на джобните, а разчитайте на труда си. Правете 

неща, за които бихте могли да получите пари - помагайте вкъщи, през ваканциите помагайте 

на бабите и дядовците на село. Те и без друго ви дават, но ако вие замените за труд, това ще 

се оцени, и същото важи и за съседите им. В блока си можете например да разхождате 

кучетата на съседите, или да гледате деца", изреди Томова. ...и намаляване на разходите 

Намаляването на разходите също не е никак трудно, ако се планира добре, но е необходим 

компромис понякога. Трябва да преценявате има ли смисъл от това, което си купувате. 

"Случвало ли ви се е да купите нещо, и след това да ви е яд, че сте си дали парите?", попита 

банкерът и децата неохотно отговориха в един глас "да". "Ето този момент трябва да 

овладеете - първия порив, в който много ви се ще да си го купите, защото ако размислите 

може да се окаже, че не ви трябва". Децата коментираха, че най-големи суми харчат за 

компютърни игри и дрехи, но най-голяма част от джобните им отиват в лавката в училище. 

"Може да спестите, като си носите храна от вкъщи", предложи веднага Томова. "Знаете ли 

колко много харчите за това - ако давате по 3 лева на ден при 189 дни в учебната година, 

това са 567 лв. само за закуски. А ако започнете да харчите с 50 стотинки по-малко на ден, 

ще спестите 95 лв.", пресметна тя. Точно от там могат да дойдат големите спестявания в 

бюджета - "достатъчно е да си вземете храна само два дни в месеца за да спестите първите 

10%, а ако си носите по един ден всяка седмица, ще спестите почти всичките 25%", посочи 
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мениджърът. И по другите пера ще трябват компромиси - вместо по 20 лева за игри, 

опитайте да намерите за 10, или пък се въздръжте от купуването на нова блуза, ако имате 

вече подобна, предложи тя. Финансовата култура не е нещо сложно, но изисква мисъл. 

Накрая банкерът посъветва децата да опитат да си разпределят бюджета за един месец и да 

набележат местата, от където могат да спечелят допълнително и разходите, от които могат 

да спестят. "Ако е успешен, ще видите резултатът бързо и ще сте доволни, и 

междувременно ще сте тръгнали по стъпките на богатите", усмихна им се тя. 

Общи новини 

 

Балъков дари фланелка в помощ на деца 

в. 24 часа | 18.02.2017  

Легендата на българския национален отбор, португалския "Спортинг" (Лисабон) и немския 

"Щутгарт" Красимир Балъков дари своя фланелка от екипа на "швабите" за благотворителен 

търг в Германия, който набира средства за деца в неравностойно положение. 

Настоящият треньор сложи автограф върху своя екип и позира с фланелката. 

Балъков изигра 236 мача за "Щутгарт", в които отбеляза 54 гола. Той беше и основна част от 

незабравимия "магически" триъгълник заедно със своите съотборници при "швабите" 

Джоване Елбер и Фреди Бобич. В анкета на феновете пък бившият №10 бе избран за играч 

№1 на "Щутгарт" за всички времена. 

"За нас е огромна чест да приветстваме Красимир Балъков - футболист от световна класа, 

който подари своя фланелка за търга "Децата се смеят", написаха организаторите на 

благотворителния аукцион. 

 

Студентка вдъхновява с благотворителност  

в. България днес | Теодора ПАВЛОВА |  

Впечатляващата сума от 20 000 лева за благотворителност успя да събере студентката 

Лиляна Дерибанова (19 г.). 

Момичето от Сандански по собствена инициатива е подкрепило редица кампании в родния 

си град - помощ на деца с увреждания, изрисуването на 100-метрово българско знаме на 

училищната стена, обновяването на трафопост в града и почистването на парка. 

"Организирахме благотворителни киновечери. Направихме и два концерта в Летния театър 

на Сандански, в които участие взеха звезди от "X фактор" и "Гласът на България". Включи се 

и българският параолимпиец Михаил Христов, който беше поканен като наш официален 

гост. Събитията бяха много успешни", разказа пред "България Днес" Дерибанова. 

Лилия е избрана от Европейската комисия за българския победител в инициативата за избор 

на вдъхновяваща личност change makers (носител на промяна). На 23 февруари тя заминава 

за Барселона където заедно с екип на европейската инсти туция ще бъде заснет видеоклип. 

Неговата основна задача е да популяризира добрите дела на студентката. 

 

Дарители изградиха нов сектор към Детската онкохематология на УМБАЛ „Свети Георги“ 

www.monitor.bg | 19.02.2017  
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Дарители изградиха нов сектор към Детската онкохематология на УМБАЛ „Свети Георги“ 

Нов сектор за лечение на вродени хемолитични анемии, коагулопатии и дневна 

химиотерапия бе открит в Звено „Детска онкохематология“ на УМБАЛ „Свети Георги“. В него 

има 10 специални легла за извършване на кръвопреливане и кратки вливания на 

цитостатици. На малките онкопациенти ще се провежда дневна химиотерапия без болничен 

престой, разказа завеждащата звеното доц. д-р Мария Спасова. Тя обясни, че целта на този 

нов сектор e да бъде дневен, без хоспитализиране, и да приема деца с онкологични 

заболявания, които се чувстват по-добре в определени стадии от болестта си и от етапа на 

лечението си. 

Секторът бе обособен в неизползвано помещение на територията на Клиниката по 

педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги“, в която се намира и звено 

„Детска онкохематология“. Изградени са чакалня, кабинет за прегледи, стая за регистрация 

на постъпващите пациенти, зали за провеждане на лечението, санитарно помещение и стая 

за персонала. Обзавеждането и оборудването са съобразени с предназначението на новия 

сектор и с разположението на помещенията в него. 

Ремонтът и оборудването са на стойност 80 хил. лева, а средствата са събрани от дарения на 

хора от цялата страна и от българи в чужбина. Инициатор е група във facebook, която 

миналата година вече веднъж е правила дарение за звеното на стойност 68 хил. лева. Със 

средставата са закупени 16 инфузомата – инфузионни помпи за прецизно вливане на 

медикаменти, и 8 стойки за тях. 

На официалното откриване на новите помещения на сектора присъстваха част от 

дарителите, сред които и Варта Шербечян, на чието име е била дарителската сметка. През 

звено „Детска онкохематология“ на УМБАЛ „Свети Георги“ ежегодно минават около 200 

деца. То е единственото за цяла Южна България. Екипът начело с доц. д-р Мария Спасова, 

както и началникът на Клиниката по педиатрия и генетични заболявания проф. д-р Иван 

Иванов изказват своята сърдечна благодарност и признателност към всички хора с добри 

сърца, които са се включили в събирането на средствата за изграждане на новия дневен 

сектор. 

 

Nivea са най-щедрите дарители! 

www.svejo.net | 19.02.2017  

За втора поредна година марка №1 в грижата за кожата проведе благотворителната 

кампания „Приказни моменти на грижа“ в подкрепа на сдружение SOS Детски селища 

България, чиято мисия е да подпомага развитието и израстването на деца, лишени от 

родителска грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. Козметичният 

бранд даряваше на организацията по 30 стотинки от всеки закупен продукт от лимитираната 

серия. В рамките на тазгодишната кампания бяха събрани 41 836, 20 лв., значително 

надхвърлящи средствата, събрани през миналата година. 

Лимитираната серия на NIVEA Creme с вече познатите приказни герои – Тео, Мая, Зайо и 

Феята, отново донесе много усмивки и приятни емоции на малки и големи. Към любимия 

крем в синя кутийка в търговската мрежа се предлагаше и комплект от книжки с приказки: 
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„Тео и Зайо си правят състезание“, „Мая и феята отиват на плаж“, „Тео и Зайо строят къща“ и 

„Мая и феята подреждат стаята“. 

 

50 проектни идеи кандидатстват в конкурса на общинската фондация 

в. Утро, Русе | Нели ПИГУЛЕВА | 18.02.2017  

50 са идеите, с които различни организации кандидатстват в обявения в самия край на 

миналата година конкурс за проекти па общинската фондация "Русе - град на свободния 

дух". Това съобщи вчера на пресконференция председателят на фондацията и зам.-кмет 

Страхил Карайчански. 21 от разработките са в сферата на културата и изкуството, а 29 - по 

фонд "Знание и растеж", стартирал миналата година в партньорство с един от основните 

спонсори на фондацията 

- фирма "Еконт". Интересът към конкурса с голям, до 28 февруари ше обявим резултатите, 

увери Карапчански. 

Той представи отчета на фондацията за 2016 година. Както "Утро" писа, бюджетът за 

миналата година е бил 492 290 ллева, от които 160 976 лв. са дошли от частно финансиране. 

Една от емблематичните кампании е била "Талант без граници", благодарение на която е 

осигурено финансиране за подмяна на механиката на 25 пиана в Националното училише по 

изкуствата, а фондация "Америка за 

България" купи и дари чисто нов роял "Стейнуей". Голяма част от инициативите, които 

фондацията подкрепя, продължават своя живот, подчерта Карапчански. Такива са 

фестивалите на пясъчните и ледените фигури и ретропарадътна стари автомобили - тази 

година той ще се състои на 24 юни. 

Отчетът на фондацията и бюджетът за 2017 г" който се планира да бъде около 640 000 лева, 

предстои да бъдат гласувани на предстоящото заседание на общинския съвет. 

 

Читалище „Христо Ботев 1914” в Крумовград благодари на „Дънди Прешъс Металс“ за 

дарените книги 

www.novjivot.info | 20.02.2017  

Читалище „Христо Ботев 1914” в Крумовград изразява благодарност към „Дънди Прешъс 

Металс Крумовград“ ЕАД за направеното дарение от книги за обогатяване на читалищната 

библиотека. Съществувало столетия, дарителството придобива всенароден характер в 

първата половина на XIX век и осигурява националното българско възраждане, пишат от 

читалищното настоятелство до дружеството. 

Благодарим ви за вярата ви в нас и в нашата мисия – съхраняването на писаното слово и 

духовнос, казват още читалищните деятели. 

 

Двата клуба помагат на болния Дани от Ардино 

в. Тема спорт | 21.02.2017 | 

Вечните съперници Левски и ЦСКА демонстрираха завиден феърплей преди утрешното 

дерби. Освен в стремежа да напълнят "Арена Армеец" сини и червени се обединиха 8 

благородната кауза да подкрепят болния от лимфобластна левкемия Даниел Сакалиев. 15-

годишният Дани се нуждае от 300 000 лева за спешна трансплантация на костен мозък, като 
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операцията трябва да бъде извършена в Германия през месец април или май. Донор ще 

бъде братът на Дани, а до момента са събрани около 200 000 лв. Преди две седмици 

президентът на сините Владо Николов е потърсен от близки и приятели на болното момче 

от Ардино с молба за съдействие и помощ. Ето защо утре в залата ще има кутии за дарения, 

а на специален търг ще бъдат предоставени по един екип на Левски и ЦСКА с автографи на 

играчите, както и волейболна топка, също подписана от състезателите на двата отбора. 

Цената на всеки артикул ще бъде с начална цена 500 лв. 

Онези, които няма да могат да присъстват на волейболния мач, но искат да помогнат, могат 

да го направят на специалната банкова сметка. 

Банка: ДСК Име: Даниел Ясенов Сакалиев IBAN: 

BG24STSA93000024150136 BIC: STSABGSF 

 

1471 лева събраха славейковци за лечението на Божидар 

в. Добруджанска трибуна, Добрич | 21.02.2017  

1 471 лева бяха събрани от благотворителните концерти в Средно училище "Петко Р. 

Славейков", за лечението на Божидар Георгиев - абитуриент във Финансово-стопанската 

гимназия "Васил Левски", в паралелка с профил "Търговия". До седми клас Божидар е учил в 

училище "П. Р. Славейков" и неговите бивши съученици, в момента също 

дванадесетокласници, бяха основните организатори и участници в концертите. "Днешният 

благотворителен концерт е посветен на Надеждата. Всеки човек я има у себе си. Тя е 

очакване за нещо добро, за нещо, което ще преобърне живота ни, нещо, което ще го 

направи по-смислен. Искаме да вярваме, че винаги има надежда и тя трябва да ни крепи в 

трудните моменти", бяха думите на Светлозара. "Щипка традиция, шепа таланти и огромни 

дози приятелство сме събрали днес, за да помогнем на едно момче като нас, наш приятел - 

Божидар, защото гой се нуждае от приятелско рамо", подкрепи я и Мартин. Талантливите 

славейковци пяха и танцуваха с настроение за своя приятел и му пожелаха от сърце винаги 

да има до себе си ангел, който да го пази. Събраните средства са преведени в банковата 

сметка на Божидар. 

През август миналата година на Божидар е поставена диагноза "хемангиоперицитом на 

максиларния синус" в УМБАЛ "Царица Йоана" в София туморът е отстранен, но се появява 

отново. Момчето е оперирано за втори път, в същата софийска болница. До края на 

седмицата ще се правят изследвания, за да се определи с точност качеството на тумора. 

След това ще се проведе лъчелечение, за да се предотврати появата му отново. Близките на 

Божидар търсят възможности това лечение да стане в Германия и Турция, а необходимите 

средства са непосилни за семейството на момчето. Ето и банковата сметка, ако някой иска 

да помогне: 

SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK 

ВТС: TTBBBG22 IBAN : BG31 ТТВВ 9400 1526 5010 50 

Титуляр по сметка: Божидар Славов Георгиев. 
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Десислава Тодорова, БМЧК – Бургас: Между 100 и 1000 лева е сумата, предоставяща Фонд 

„Милосърдие“ 

www.focus-radio.net | 20.02.2017  

Между 100 и 1000 лева е сумата, предоставяща Фонд „Милосърдие“. Това каза за Радио 

„Фокус“ – Бургас Десислава Тодорова, специалист по младежките дейности в Областен 

съвет на БЧК – Бургас. По думите й този фонд е най-старият към БЧК, създаден още през 

1989 година с министерско постановление и от тогава до днес съществува като финансова 

помощ, насочена към най-нуждаещите се хора със суми, които варират. „Начините за 

събиране на средства са много. Често гражданите сами идват да правят дарение, превеждат 

по банковата сметка на Фонда, като това могат да бъдат както фирми, така и частни лица. 

Всеки е свободен да помогне по всякакъв начин“, уточни Тодорова. Тя подчерта, че помощта 

е насочена към хора в нужда, които търсят помощ от Червенокръстката организация в 

ситуация на безизходица. „Често това са хора без доходи, самотни майки, болни и възрастни 

лица. Предоставянето на парични помощи на покриващите критериите граждани или 

социални институции е еднократно в рамките на една календарна година“, допълни 

Тодорова.  

 

Ученици от Сливен ще изнесат благотворителен спектакъл за възстановяване на войнишки 

паметник  

www.bta.bg | 21.02.2017  

Сливен - ученици - благотворителност Ученици от Сливен ще изнесат благотворителен 

спектакъл за възстановяване на войнишки паметник Сливен, 20 февруари /Велина Василева, 

БТА/ Ученици от Природоматематическата гимназия "Добри Чинтулов" в Сливен ще 

представят постановката "Железният светилник". Това съобщиха от учебното заведение. 

Представлението по Димитър Талев е благотворително и набраните средства ще постъпят в 

сметката за спасяване на паметника на Шести артилерийски полк в града. Представлението 

ще бъде на 22 февруари от 18 часа на сцената на зала "Сливен". Входът е 3 лева. Преди и 

след постановката, могат да бъдат закупени благотворително фотографии и картини. /МХ/ 

 

84 проекта се състезават за Наградите за отговорен бизнес 2016  

www.manager.bg | 21.02.2017  

Най-оспорвана е категорията „Инвеститор в обществото”, привлякла рекордните 30 

номинации  

84 проекта на 57 компании от различни сектори се състезават в най-утвърдения конкурс за 

корпоративна социална отговорност у нас - Годишните награди за отговорен бизнес 2016 на 

Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Най-оспорвана е категорията „Инвеститор в 

обществото”, привлякла рекорден брой номинации – общо 30, съобщиха организаторите.  

Компаниите и организациите, номинирани за Годишните награди за отговорен бизнес 2016, 

са: Алтерко Роботикс, Артекс Инженеринг, АстраЗенека България, Атоменергоремонт, 

Балмед, Бер-Хелла Термоконтрол България, Билла България, БТВ Медиа Груп, Булмедика, 

Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Даскал България, Джей Пойнт Груп, Ди 

Ейч Ел, ДиджиМарк, дм България, Дънди Прешъс Металс Челопеч, Еврофутбол, ЕЙ И ЕС 
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България, Ейвън Козметикс България, Ейч Пи Инк България, Екопак България, Гринуич 

център, ИНГ Банк Н.В., Кинстелар, Кобилдър България, Кока-Кола ХБК България, Колев и 

Колев, Корпорация Развитие, Л’Oреал, Лидл България, Майкрософт България, МЕБЕЛ-СТИЛ, 

Мерк Шарп и Доум България, Мобилтел, Моушън Артс, Нестле България, Новотел София, 

Пейсейф България, Персонал Консулт – Ганчо Попов, Рено Нисан България, Сименс, 

Ситибанк, Солвей Соди, Спиди, Теленор, ТЕЛУС Интернешънъл Юръп, УниКредит Булбанк, 

Филип Морис, Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт, Хилтън София, ЧЕЗ България, ЧЕЗ 

Трейд, Шенкер, BULPROS Consulting, SAP, VIVACOM, VMware.  

Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ се провеждат за 14-а поредна година и 

отличават добрите практики на компаниите в екологията, образованието, развитието на 

служителите, обществото. Те получават заслужено признание и популярност и възможност 

да споделят идеи и опит в областта на корпоративната социална отговорност.  

Тази година за отличията в шестте категории на конкурса се състезават равен брой 

компании-членове на БФБЛ и компании извън общността на Форума – ясен знак както за 

желанието на бизнеса да инвестира в проекти от обществена значимост, така и за доверие 

към организацията и стремежа й да поощрява компаниите, които развиват активна 

социална политика.  

Най-много – рекордните 30 проекта или с 20% повече от предходната година – са 

номинациите в категория „Инвеститор в обществото”. Традиционно оспорвана е и 

категорията „Инвеститор в знанието”, привлякла 17 номинации. Солиден интерес 

предизвика и категорията „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд”, където се 

състезават 16 кандидатури. Осем проекта се борят за „Инвеститор в околната среда”. 

Финалистите в екологичната категория получават бонус – номинация за престижните 

Европейски бизнес награди за околна среда, провеждани на всеки две години. Осем са и 

кандидатурите в категорията „Маркетинг, свързан с кауза”, а пет компании си оспорват 

статуетките за „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие”.  

Една от всички номинации ще получи специалната награда Engage за ангажираност на 

служителите, която се определя от Международния форум на бизнес лидерите. Останалите 

призове се определят от журито на Наградите, в което са включени 14 уважавани 

професионалисти от бизнеса, правителствения и неправителствения сектор, академичните 

среди и медиите. Те оценяват номинираните проекти независимо един от друг, а 

разнообразната им експертиза гарантира безпристрастност на оценките.  

За поредна година председател на журито е Йорданка Фандъкова, кмет на София, а членове 

са Гълъб Донев, министър на труда и социалната политика; чл.-кор. Васил Николов, 

заместник-председател на БАН; Мариета Захариева, директор на Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малки и средни предприятия; Цветан Симеонов, председател на 

Българската търговско-промишлена палата; Васил Велев, председател на Асоциацията на 

индустриалния капитал в България; Мария Хесус Конде, постоянен представител на УНИЦЕФ 

за България; Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в България; Веселина 

Кавръкова, програмен ръководител на WWF България; Елица Баракова, изпълнителен 

директор на BCause; Десислава Тальокова, изпълнителен директор на фондация „Америка 

за България”; Красимира Величкова, изпълнителен директор на Български дарителски 
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форум; Весела Чернева, главен директор „Програми“ и директор на българския офис на 

Европейския съвет за външна политика; и Максим Майер, управител и редакционен 

директор на сп. „Мениджър”.  

Критериите за оценка включват конкретна полза за обществото, работа в партньорство с 

други организации, ангажираност на служителите в осъществяването на проекта, 

продължителност и последователност на инициативата, новаторство и обществено 

признание.  

Победителите ще станат известни по време на тържествената церемония по 

награждаването на 14 март 2017 г. от 18,30 ч. в зала „Роял” на София Хотел Балкан. 

Престижната церемония по традиция привлича многобройни високопоставени гости от 

бизнеса, администрацията, неправителствения сектор, дипломати и медии.  

 

Международен фотоконкурс на тема "Устойчивост на околната среда" 

в. Дума | 21.02.2017  

Най-добрите фотографски интерпретации на тема "Устойчивост на околната среда" търси 

новият международен конкурс на фондация "СМАРТ". Озаглавен "Човекът между днес и 

утре", той е отворен както за професионалисти, така и за любители-фотографи от България и 

Швейцария. За да се включат в състезанието за награден фонд от над 3400 лв., фотографите 

трябва да изпратят своите творби по темата на www.smart-f.eu/contest/ в срок до 23.59 ч. на 

12 март. Кандидатстването е безплатно и авторите запазват изцяло авторските права по 

своите фотографии. "Устойчивостта на околната среда" е тема от жизненоважно значение 

както за България, така и за Швейцария - нашите решения и действия по отношение на 

околната среда днес ще определят живота ни утре, казва Александър Куманов, ръководител 

на проекта. Ето защо с подкрепата на Българо-швейцарската програма за сътрудничество 

решихме да предизвикаме фотографите от двете страни да покажат своя уникален поглед 

към настоящето и бъдещето на околната среда." Селекцията на победителите ще се 

извършва от тричленно жури в състав Стоян Ненов - фотограф на Ройтерс, първият българин 

-носител на награда Пулицър (2016), Красимира Величкова - изпълнителен директор на 

Българския дарителски форум, и Пролет Велкова - журналистка от Дарик радио. Учредено е 

и специално отличие на публиката, което ще отиде при снимката, събрала най-много 

гласове в платформата за гласуване. Победителят ще получи парична награда в размер на 

500 лв. и подкрепа за издаване на собствена фотографска книга на стойност 2000 лв. По 400 

и 300 лв. са наградите съответно за второ и трето място, и 250 лв. ще получи авторът на 

снимката, избрана от публиката. Победителите ще бъдат обявени до 3 април, а най-добрите 

снимки от конкурса ще бъдат показани в три изложби в София и Пловдив през пролетта, 

научи ДУМА от Михаил Стефанов, пиар. 

 

Ново дарение радва читатели и библиотекари 

в. Монт прес, Монтана | Деница ШИВАЧЕВА | 21.02.2017  

Поредното си голямо дарение получи Регионалната библиотека в Монтана. Нови 301 тома 

от различни области на съвременното познание са на разположение на читателите. 
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Екземплярите са на стойност 4 390.90 лева, обяви директорът Кети Костадинова. Голяма част 

от тях са на Университетско издателство "Св. Климент Охридски". Това са изследвания, 

монографии и учебници,разработени от преподаватели на Софийския университет. 

Преобладават книгите по обществените науки - право, икономика и образование, следвани 

от точните науки - физика, химия и геология. Голям е броят на книгите по езикознание и 

литературознание, медицина, история, философски науки, религия и география. Не липсват 

издания и по библиотекознание", съобщи Костадинова. 

Част от книгите са заделени за читалищата в Смоляновци и Доктор Йосифово. Красивата и 

стойностна творба "Песни за Климент", ще бъде подарък за храмовия празник на църквата 

"Св. св. Кирил и Методий" в Монтана. 

Чрез дарението във фонда на РБ "Гео Милев" постъпват общо 186 заглавия. Интересно е да 

се отбележи, че някои от тях са толкова нови, че все още не са депозирани в депозитните 

библиотеки, коментира Костадинова. 

Книгите бяха представени във фоайето на културната институция. 

Там присъства и кметът Златко Живков. 

"Въпреки че не желае да се афишира името му, дарението се осъществява благодарение на 

Димитър Радичков и неговото семейство. Редно е читателите и жителите на Монтана да 

узнаят за този благороден жест", подчерта градоначалникът. Допълнително той дари 

екземпляри от колекцията "Събрани съчинения" на Йордан Радичков, издадени по 

инициатива на Сдружение "Приятелите на Радичков". 

 

Млада жена страда от коварна болест, трябва й лечение в чужбина 

www.novini.bg | 21.02.2017  

34-годишна жена страна от тежко заболяване, което не й позволява да живее нормално. 

През последните дни състоянието й се е влошило и тя се нуждае от спешно лечение в 

чужбина. Женя Стоенчева страда от переневриални менингиални кисти на Тарлов. Това е 

коварно заболяване, което води до инвалидизация. Днес следобед жената получава добри 

новини, че ще може да се оперира в клиника в Кипър. Въпреки че не е могла да събере 

необходимите средства, а от НЗОК са й отказали финансиране, Женя ще бъде приета от 

чуждестранните специалисти. Продължава събирането на сумата от 37.900 евро, която е 

необходима за цялостното лечение. Близки на Женя молят всеки, който има възможност, да 

помогне. На страницата във фейсбук "Да помогнем на Женя" може да следите 

информацията за нейното състояние. Начините с които можете да дарите средства са: 

Превод по Дарителската сметка в лева - Банка ДСК, сметката е освободена от такси IBAN: 

BG86STSA93000024092469 BIC: STSABGSF Титуляр: Женя Ангелова Стоенчева Превод чрез 

Paypal - jeniastoen4eva@abv.bg Изпращане на SMS с текст на латиница DMS JENYA на номер 

17777. Цената на 1 sms e 1 лв. за абонати на Telenor, Mtel и Vivacom. 

3 740 лева събра благотворителният базар в подкрепа на 7-годишната Йоанка, който беше 

организиран в Пазарджик. Кампания за набирането на средства за малката Йони се проведе 

в цялата страна, а нашият град също се включи в благородната инициатива. 11-годишният 

Кристиян Павлов и през двата дни на базара беше зад щандовете, за да помага. Момчето е 

убедено, че с общи усилия сумата за лечението на малката Йоанка може да бъде събрана. 
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Майки от Пазарджик са се заели с трудната задача да подпомагат каузи, свързани с 

лечението на деца с тежки заболявания. Малката Йоанка е 4-тото детенце, за което групата 

събира средства. На базара, който се проведе в Пазарджик, имаше всякакви сувенири, 

книги, играчки, дрехи – за всекиго по нещо. Посетители не липсваха, въпреки дъждовното 

време. 3740 лева е събраната сума, която вече е преведена в сметката на Йоанка. Жените 

обещаха отново да организират базар – на 3, 4 и 5 март, защото доброто все още се среща у 

всеки от нас! 

 

Брезник получи дарение от 50 000 лв от фирмата за златодобив 

www.mirogled.com | 21.02.2017  

50 000 лв. дарение получи Община Брезник от фирмата, която добива злато в региона. 

Договорът бе подписан днес от кмета Васил Узунов и управителят на мината в града Атанас 

Тасмов. Средствата се предоставят безвъзмездно от „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и с тях ще 

бъдат финансирани инициативи в 5 направления – образование, култура, спорт, история и 

инфраструктура. Конкретните дейности в тези направления ще бъдат предложени от 

местната власт и реализирани в рамките на 2017 г. „Несъмнено това е голямо парично 

дарение, което общината получава от частен инвеститор. Искам от името на гражданите на 

Община Брезник да благодаря за безвъзмездно предоставените средства. Очакванията към 

мината са големи, затова се радвам, че инвеститорът с последователни стъпки изпълнява 

ангажиментите, които поема пред обществото. Смятам, че този жест ще ни позволи да 

реализираме още полезни неща за общината“, заяви Узунов. Договорът предвижда близо 

една пета от сумата да се използва за подготовката на Общинския исторически музей да 

приеме, съхранява и излага археологическите находки, които ще му бъдат предоставени 

след края на разкопките в землището на града. Те започнаха по инициатива и със средства 

на мината през лятото на 2016 г. Разкопките се очаква да бъдат възстановени след няколко 

месеца, когато атмосферните условия позволяват да се работи отново. Други 10 000 лева ще 

са от полза за културния календар на Брезник, а отделно от тях за инициативите на 

училищата и детските градини в общината ще бъдат предоставени близо 11 000 лева. 

Предвидени са пари също за малки инфраструктурни проекти, за спорт и туризъм. В 

договора за дарение изрично е разписано, че в рамките на годината общинската 

администрация се ангажира да изготви цялостна стратегия за превръщането на Брезник в 

привлекателен туристически център и за съхраняване на неговото културно-историческо 

наследство. По този начин предоставяните средства ще бъдат насочени за постигане на 

конкретни резултати. Извън сумата по този договор остават сумите, които фирмата от 

години осигурява за студентски и ученически стипендии, за образователната си програма и 

за благотворителните си инициативи. „Фирмата ни е част от икономиката на общината вече 

една година. Това дарение е нашият начин да отбележим заедно с обществеността 

успешното завършване на първата концесионна година за минно-добивния проект на 

„Асарел“ в Брезник. През изминалите месеци всички натрупахме много опит и впечатления. 

Градът вече ни познава като работодател, като делови партньор и като участник в 

обществените събития. А това е само началото. Едно добро начало“, каза Атанас Тасмов, 
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управител на „Трейс Рисорсиз“, подписал договора за дарение от името на „Асарел-

Инвестмънт“. 

 

Пазарджик помага на Александрина 

Животът на момичето струва 250 хиляди евро 

в. Пазарджишка Марица | Александра МУСИЕВСКА | 22.02.2017 | Стр. 2 

Пазарджик помага на Александрина в борбата с рака. В момента кутии за дарения са 

разположени на няколко места в града, където всеки, кой- 

то желае да помогне на момичето, може да дари средства. 

Александрина Кръстева има нужда от средства, за да прибори рака. Тя е само на 20 години и 

е диагностицирана с остра лимфобластна левкемия. Нуждае се от спешна трансплантация на 

костен мозък в чужбина. Това е единственият й шанс да живее и той струва 250 хиляди евро 

в болница във Великобритания. Тази сума е непосилна за семейството на младото момиче. 

Александрина е доведена дъщеря на златното ни момиче, гимнастичката Юлия Байчева, 

която е носителка на титла от Европейското първенство в Швеция през 1990 г. Тя се бори с 

коварната болест от април 2015-а, когато постъпва за лечение в Университетската 

многопрофилна болница "Царица Иоана-ИСУЛ". Слез 33 дни непрекъсната химиотерапия тя 

успява да влезе в ремисия. Близо две години продължава поддържаща терапия, но за 

съжаление болестта отново се връща. 

 

BENETTON c дарителска кампания "Love for Humans" 

сп. Моето дете | 22.02.2017  

Вмесеца на любовта - февруари, Benetton потърси добри сърца, които да дарят топлина и 

внимание на нуждаещите се: към ближния в нужда, към детето и възрастния човек. В тяхно 

име Benetton организира мащабна дарителска кампания "Love for Humans", като прикани 

всички, които искат да дарят своя дамска, мъжка или детска дреха Benetton & Sisley от 1 до 

14 февруари във всички магазини на Benetton в София, Mall Plovdiv, Burgas Plaza и Mall 

Galleria Бургас. Партньор в дарителската кампания бе и благотворителната организация 

Holiday Heroes, която изпрати събраните дрехи към социално слаби семейства, възрастни 

хора, самотни майки и хора с увреждания. 

По време на кампанията дарителите участваха в томбола за над 100 награди и Голямата 

награда на Benetton - 1000 лв. (ваучер). Срещу всяка дарена дреха дарителите получиха 

талон за участие в томболата. Така се увеличи техният шанс да спечелят в томболата. 

Печелившите бяха изтеглени на 16.02.2017 г. от 11:00 ч в магазин Benetton - Mall of Sofia и 

бяха обявени на Facebook страницата - Benetton Sofia, Bulgaria fan page и Facebook 

страницата на Holiday Heroes. В периода 1-14 февруари, с всяка покупка, направена с талон 

"Love for Humans", Benetton дари no 1 лев за каузата на Holiday Heroes - Дари своя дреха и 

покажи любов към хора в нужда! Тя е безценна за тях! 

 

Организират благотворителен базар за доизграждането на Дневния център 

в. Черноморски фар, Бургас | 22.02.2017  
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На 27 февруари на площад "Св св. Кирил и Методий" ще се проведе Благотворителен базар 

по случай традиционния празник Баба Марта, под надслов "Заедно за специалните деца на 

Бургас". Мероприятието се организира от УС на СУ "Св. св. Кирил и Методий", съвместно със 

Сдружение с нестопанска цел "Равен старт 2009", основано от родители на деца с 

увреждания Бургас и съдействието на Община Бургас. 

Организаторите призовават бургазлии да се присъединят към инициативата чрез 

закупуването на ръчно изработени мартеници,картички и друг вид декорации, свързани с 

празника. 

Събраните средства ще бъдат дарени за доизграждането на Дневен център за деца и 

младежи с увреждания, който се намира в Морската градина както и за наши ученици със 

специални обучителни потребности. 

 

Неонатологично отделение на МБАЛ Шумен ще получи дарение 

www.focus-radio.net | 22.02.2017  

Неонатологично отделение на МБАЛ Шумен ще получи дарение. От 11,00 ч. извършено 

официалното предаване на перфузорът, закупен със средства по проекта “Дарявай, докато 

четеш”, съобщиха дарителите. Инфузионна помпа е апарат, чрез който автоматично и 

безопасно става вливането на разтвори и лечебни вещества на малките пациенти, вместо 

традиционната система за вливания. Уредът позволява бавното и прецизно дозиране на 

изключително малки количества от медикамента в рамките на 4, 6 или повече часове, 

електролитни разтвори и средства за парентерално хранене на бебетата. При новородените 

тази прецизна дозировка, разпределена равномерно в денонощието е от изключително 

значение. Неонатологично отделение годишно се грижи за около 1300 новородени деца. 

 

Клубът по предприемачество на МГ "Баба Тонка" се включва в Световната седмица на 

парите 

Практически съвети как да участвате с видео и селфи, да се включите в инициативите и да 

спечелите награди 

в. Бряг, Русе | 23.02.2017  

Клубът по предприемачество "Успешните хора" към ПМГ "Баба Тонка"-Русе ще се включи в 

Световната седмица на парите (GMW 2017) с редица инициативи, съобщиха от елитното 

русенско училище. Тази година седмицата преминава под мотото "Учи. Спестявай. Печели." 

и ще се проведе от 25 март до 2 април. 

Русенските математици ще участват в Световната седмица на парите с няколко интересни 

инициативи. Първата от тях е открит урок на тема "Пари в банката" с гост лектор от Уни 

редит Булбанк и домакин Startup Factory Русе. Предвиден е иновационен лагер (за ученици 

5-7 клас), с участие на други партньорски училища от града; Ще се проведе иновационен 

лагер (за ученици 11-12 клас), който се организира с подкрепата на РУ "Ангел Кънчев". В 

седмицата са организирани посещения на Българската фондова борса в София, банки и 

други финансови институции. Организаторите съобщават и за предстоящи публикации в 

социалните мрежи и други изненади, които ще станат ясни след стартирането на 

календарните прояви. От ПМГ "Баба Тонка" канят всички желаещи да се включите и в 
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световните състезания на GMW за селфи, видео и снимка със спестовна касичка. Тези 

снимки и видео творения осигуряват правото за участие в националните състезания, 

организирани от Джуниър Ачийвмънт България (JA-Bulgaria). За целта е необходимо само да 

направите публикация в профила си в социалните мрежи Facebo-ok, Twitter, Instagram с 

ВСИЧКИ хаштагове: #GMWJABulgaria - за участие в състезанието на JA България, #GMWSelfie, 

#GMW2017, #GlobalMoneyWeek - за участие в световните състезания. 

Световните предизвикателства на Световната седмица на парите (GMW 2017) предлагат още 

и инициативи като младежки разговори (Youth Talk), посещения във фондови борси (Stock 

Exchanges) и посещения в музеи на парите или музейни сбирки, посветени на парите (Money 

Museums). 

Победителите във всички състезания ще бъдат обявени на Facebook страницата на GMW в 

14:00 ч. (CET) в петък, 7 април 2017 г. Визуалните материали, за които споменахме по-горе, 

ще бъдат споделени по всички канали на CYFI в социалните медии. 

Победителите в националните състезания ще бъдат обявени също в 15:00 ч. (EET) в петък, 7 

април 2017 г. на страницата на JA България. Те ще намерят специално място в доклада за 

България и ще получат награди! Всички регистрирани училища, ученици, учители и 

доброволци ще получат сертификати за участие в Седмицата на парите. 

За регистрация и допълнителни въпроси русенци могат да пишат на Нели Тихомирова, e-

mail: tihomirova.neli@gma-il.com 

 

Семейството на Синан дари 41 000 лв. за лечението на Ники 

www.parvomai.net | 23.02.2017  

Семейството на Синан Мурад, момчето от Асеновград, което не успя да се пребори с тежко 

заболяване, дари останалите от благотворителните каузи в негова подкрепа средства на 

други болни хора от града. Ден преди последната операция, която Николай Иванов 

претърпя в клиника в Навара, Памплона, семейството на Синан и по-точно неговият баща се 

е свързал с Ники, за да каже, че дарява 41 хил. лв. за лечението му. С тези пари младият мъж 

ще успее да покрие значителна част от своите задължения към испанската клиника, заради 

което неговото семейство е изключително признателно на семейство Мурад. Новината бе 

съобщена в групата за подкрепа на Синан в социалната мрежа. "Няма думи, с които да 

изкажа своята благодарност към семейството на Синан. Благодаря ви и поклон пред 

добрината ви", признателен е Николай. 16-годишният ученик в ПГ "Иван Асен II" премина 

през тежки изпитания, борейки коварна болест. Диагнозата му бе остеосарком на лява 

предмишница. Въпреки желанието на испанска клиника да му помогне и бързо събраните 

нужни средства от хора с големи сърца, Синан почина. Николай Иванов се бори вече трета 

година с рак на дебелото черво с експериментално лечение в Испания. Част от него е 

безплатна, но самият престой там е изключително скъп, поради което набирането на 

средства за него продължава. Средства се събират и в ОББ по дарителска сметка: В лева: 

титуляр: Николай Владимиров Иванов BIC UBBS BGSF № BG56 UBBS 8002 1088 4983 30 И във 

евро за Испания: BIC CAIX ESBB № ES71 2100 3693 2120 0050 5550 Източник: asenovgrad.net 

 

mailto:tihomirova.neli@gma-il.com
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Млади предприемачи от компания „Пандора” ще реставрират къща край паметника на 

Апостола 

www.karlovobg.eu | 23.02.2017  

Средношколци от ученическата компания "Пандора" в средно училище "Васил Левски" в 

Карлово стартираха своя инициатива да възстановят една от най-интерeсните сгради на 

площад "Васил Левски", която от години е необитаема и се руши. Къщата е собственост на 

църковното настоятелство към храма „Свети Николай”, реституирана като негова 

собственост в началото на 90-те години. Преди национализацията през 40-те години на 

миналия век тя се е ползвала за църковни нужди. Този площад с негова история и 

съвременен живот е свято място за всички българи и осfбено за карловци, споделят Даяна 

Михайлова, Ива Тонкова, Радослав Найденов и Панайотка Вангелова,които са част 

ученическа компания "Пандора", разказва marica.bg. Къщата е пред очите на Апостола, той 

ни гледа от паметника, допълват младежите. Това място трябва да е красиво, да вдъхва 

респект, да приятно на хората, които всеки ден водят децата си и седят с тях тук по пейките. 

Затова решихме да се заемем с реставрацията на къщата ,разказват учениците.Те имат 

бизнес план и вече действат. Но преди да започнат потърсили архиерейският наместник на 

Карловската духовна околия отец Марко Тодоров като представител на църквата и обсъдили 

с него проекта. Ние също имаме намерение да възстановим тази сграда като приемна на 

архиерейското наместничество. Подготвили сме инженерен проект за нейното укрепване, 

заяви отец Марко Тодоров. Плановете на църквата и на учениците са в една посока, нямаме 

никакви противоречия, напротив. Приветствам ги за инициативата и за смелостта да се 

захванат с толкова трудно дело, допълни той. Архиерейският свещеник на Карловската 

духовна околия вече е предал писмото с предложението на учениците на негово 

високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. Сега се чака неговото 

благословение, след това учениците започват да действат активно. Ние избрахме тази 

сграда, защото се намира на площада с паметника на Апостола. Тя е пред неговия поглед, 

разказва 11-токласничката Ива Тонкова, която в миналата учебна година бе президент на 

ученическата компания "Пандора. Къщата е много стара. Ние не я помним да е била 

обитавана. Проучихме, че и е паметник на културата. А и върху фасадата и стои един плакат 

с думите на Левски.Сега е в много лошо състояние -няма стъкла, подовете на първия етаж са 

разбити, вътре положението е направо трагично. Ние решихме да се заемем с нея, защото 

Левски ни учи, че силата е в нас и че ние можем да променим света към по-добро, заявява 

Ива. Начинаещите предприемачи се надяват да променят нещата около себе си. Искаме да 

предадем на сградата смисъл. А също и хората да обърнат внимание на красотата на града, 

не на това, което му липсва, смята Ива. Според Панайотка Вангелова от 10 клас, която също 

е в учени'eската компания „Пандора” Всички българи, най-вече тези, които са от града на 

Апостола, са длъжни да се грижат за своя град. Смятам, че реализирайки този проект това 

ще помогне на обществото и на нас самите. Като се учим да правим добро ставаме по-добри 

хора, убедена е Панайотка. След като реставрират къщата учениците имат намерение да 

превърнат една от стаите на къщата в място на талантите. Това може да стане ако църквата 

одобри идеята ни и се съгласи, обясняват те. Младежите са вече са я нарекли Стая на 

талантите. Бихме искали учители по изобразително изкуство, по музика, пиано, могат да 
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водят тук децата и да провеждат уроци без да плащат наем на стаята, споделя Даяна 

Михайлова В тази сграда може да се развие и школа по иконопис. Това ще е полезно за 

запазване на християнството и християнските ценности. Когато формулирали точно своята 

идеята младите предприемачи направили анкета сред гражданите на Карлово. Искали да 

проверят как жителите на града я възприемат и дали ще откликнат на поредицата от 

инициативи, които младежите планират. Много от хората казаха, че харесват нашата 

инициатива, че биха помогнали, но искат да видят резултати, а не това а бъде поредната 

инициатива, която е започнала и не е стигнала до никъде, допълва Даяна. Освен това 

очакваме и подкрепа от ръководството на нашето училище, от фондация Джуниър 

Ачийвмънт, с която компания „Пандора” е свързана. Фондацията може да ни помогне с 

изработването на проект, с който да кандидатстваме за финансиране, разкрива момичето. 

От ученическата компания обмислят още да кандидатстват по проект "Издигане". 

Възможността да получат помощ е инициативата да събере половината от парите, които са 

нужни за ремонта на къщата, а проектът да им помогне с останалата част. Планират и 

редица благотворителни инициативи - концерти,изложби, както и да отворят 

благотворителна сметка, на която хората могат да даряват Рамо на младежите дава и 

Киноцентър Бояна, но не с парична сума. Членовете на компания „Пандора” ще направят 

клипчета, които ще качат своята страница във Фейсбук "Пандора Реставрация”. Чрез 

клипчетата ще разпространят информацията за инициативата и ще потърсят помощ. 

Радослав Найденов от 12-ти клас споделил за инициативата със семейството, и с близки и 

приятели. Някои от тях били на мнение, че е много амбициозна. Но и у дома, и приятелите 

ме подкрепиха и казаха, че си заслужава да опитаме, разказва Радослав. В рамките на 

нашия проект ще направим пано, което да показва как ще изглежда сградата отвън, допълва 

момчето. Целта е да можем да привлечем вниманието на нашите съграждани, които да се 

замислят, че нашата идея да реставрираме сградата наистина си струва и да ни помогнат да 

я осъществим. Паното ще е продукт на компютърен софтуер. За него също ще разчитат на 

помощ Киноцентър Бояна. Много ни помага Елена Сандулова, която представя българската 

общност там в Лондон и в същото време работи за киноцентър Бояна, споделя Радослав. Тя 

ще представи някои от клиповете в Лондон, а когато се върне в България ще представи 

видеото и на български език по време на форум на Киноцентъра. За младите предприемачи 

това е първата им съвместна инициатива с църквата. Когато разговаряхме с отец Марко 

разбрахме, че църковното настоятелство също има план за ремонт на къщата и бъдещето и 

използване, разказва Ива. Понеже сме млади хора и силата е в нас, искаме да 

разпространим и тяхната идея. А също и да покажем на обществото, че църквата не толкава 

консервативна институция и може да работим заедно. Ние им благодарим, че ни разбраха, 

позволиха ни да статираме нашата инициатива и ни приеха да работим заедно, споделя 

момичето. Когато отец Марко разбра за нашата идея , много се зарадва, че сме се захванали 

с тази тежка задача, допълва Радослав. Всъщност точно той ни помогна да осъществим 

контакти с Пловдивския митрополит Николай. Според учителката по география Сашка 

Бистрашка, която е ръководител на ученическа компания „Пандора” само за две години 

младите предприемачи са постигнали отлични резултати. Техни проекти за опазване на 

културно-историческото наследство в Карлово спечелили престижни награди за 
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предприемачество, една от които е посещение на Европарламента в Брюксел. Младежите 

вярват, че кампанията за реставрацията на къщата край паметника на Васил Левски ще и 

успешна, споделя Сашка Бистрашка. Аз също вярвам, убедена е тя./marica.bg/. 

 

Неонатология с нов апарат от „Дарявай, докато четеш“ 

www.kmeta.bg | 23.02.2017  

Перфузор (инфузионна помпа) на стойност 1030 лв., събрани по проекта „Дарявай, докато 

четеш“ получи днес началникът на Неонатологично отделение на МБАЛ Шумен д-р 

Севдалина Стойкова. 

Дарението връчиха Катя Александрова – ръководител на проекта “Дарявай, докато четеш”, 

Здравка Йорданова – президент на INNER WHEEL клуб Шумен 2016/2017 г. и главен 

координатор на проекта “Дарявай, докато четеш”. 

„Тази инфузионна помпа ще ни служи за дозиране на медикаменти, за дозиране на 

глюкозо-солеви разтвори, които ние вливаме на дечицата, които не могат да се хранят само 

с майчина кърма или хуманизирано мляко. Помпата веднага ще бъде пусната в употреба. 

Такива помпи имаме за всички пет места, обособени за нивото на нашата болница. Понякога 

се налага на дете да се сложат и повече от една помпа. Това е неща, което бързо се 

амортизира, защото този тип апарати работят денонощно 365 дни в годината“, каза д-р 

Стойкова. 

Целта на проекта “Дарявай, докато четеш” е да запали българските деца да четат книги. Те 

могат да влязат в ролята на дарители като заслужат правото да разпределят паричните 

средства, които са постъпили по обявената благотворителна сметка към каузи, които 

предпочитат. Всеки регистрирал се в сайта ученик, може да спечели кредити, като попълни 

успешно поне един тест по книга от съответната възрастова група. След това може да ги 

насочи към някои от публикуваните в сайта активни каузи. 

Здравка Йорданова обясни, че проектът „Дарявай, докато четеш“ вече се е утвърдил като 

национален. „Регистрират се деца и младежи от цяла България и техният брой непрекъснато 

се увеличава. Това е радостно за нас, защото целта ни е да накараме младите да четат. 

В момента на сайта www.chetidari.bg са публикувани около 90 книги. „Това е едно начало. 

Към сайта ще се прибавят още книги. Радостно е, че още когато се зароди идеята за сайта 

бяхме подкрепени от известни личности, които ни дадоха техни любими книги с послания. 

Сред тях са Поли Генова, Ненчо Балабанов, Явор Гърдев, Йоанна Драгнева, Божана 

Апостолова“, каза при даряването на перфузора Катя Александрова. 

В момента на сайта на проекта е активна друга кауза за закупуване на друг апарат за 

лечение на деца. Това е електрокардиограф. 

 

Трупата при ППМГ “Добри Чинтулов” подкрепи кампанията за паметника на Шести 

артилерийски полк в Сливен 

www.novinata.bg | 23.02.2017  

Театралната трупа при ППМГ “Добри Чинтулов” подкрепи кампанията на Община Сливен за 

спасяване паметника на Шести артилерийски полк в града. Тази вечер възпитаниците на 

гимназията изиграха “Железният светилник” по Димитър Талев в обновената зала “Сливен”. 
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С благотворителното представление те допринесоха за набирането на средства за каузата. 

Събраната сума от билетите ще бъде преведена по дарителската сметка. 

“За пореден път представяме “Железният светилник”, но емоцията е все така силна. Това 

беше нашият малък принос за спасяване на паметника на Шести артилерийски полк”, каза 

след представлението ръководителят на трупата Веселина Симеонова. 

За своето участие на сцената на зала “Сливен”, Веселина Симеонова и талантите от трупата 

получиха свидетелства за дарение. Те бяха връчени от заместник-кмета на общината Пепа 

Чиликова, която е и председател на Инициативния комитет. 

Пепа Чиликова отбеляза: “Тази вечер е поредната, в която децата на град Сливен са причина 

да ни съберат всички заедно, и всички ние да допринесем за едно изключително 

благородна кауза “Да спасим паметника на Шести артилерийски полк”. Тя благодари на 

всички, които се включиха в инициативата. 

Дарителската сметка на кампанията е: 

ФЦ Сливен – Общинска банка АД 

IBAN: BG03SOMB91308428713744, BIC: SOMBBGSF 

 

Варна: БЧК ще дари линейка на болница в града 

www.focus-news.net | 23.02.2017  

БЧК ще дари линейка на УМБАЛ „Света Марина“ във Варна. Това съобщиха от пресцентъра 

на Областен съвет на Български Червен кръст – Варна. Събитието ще се състои от 11.30 часа 

пред централния вход на болницата. Линейката е дарение на Българския Червен кръст от 

сродната организация Червения Давидов щит чрез Двунационалната Търговска Камара 

България – Израел. На официалната церемония ще присъстват председателя на БЧК Христо 

Григоров, ген. директор проф. Красимир Гигов, представител на Община Варна, президентът 

на Двунацоналната Търговска камара Авиноам Катриели, председателят на БЧК – Варна 

Илия Раев. Дарението ще получи проф. Валентин Игнатов, изпълнителен директор на 

УМБАЛ „Св. Марина. По-късно, от 14.30 часа, ще се проведе събрание на ОС на БЧК – Варна. 

Гости на форума ще бъдат председателят на БЧК Христо Григоров, командващият ВМС 

контраадмирал Митко Петев, НВП митрополит Йоан, областният управител Тодор Йотов, 

кметът на община Варна Иван Портних, ген. директор на БЧК проф. Красимир Гигов, 

директори на институции, партньори, съмишленици и приятели на БЧК – Варна.  

 

Отличието на БТА "Бялата птица" беше връчено на дарителя Борислав Великов 

www.bta.bg | 24.02.2017  

Отличието на БТА "Бялата птица" беше връчено на дарителя Борислав Великов Видин, 23 

февруари /Валери Недялков, БТА/ Генералният директор на БТА Максим Минчев връчи днес 

в Регионалния пресклуб на Агенцията във Видин наградата за значим обществен принос - 

статуетката "Бялата птица", на доцент д-р Борислав Великов. "Наградата отива в 

изключително достойни ръце. Толкова много са добрините, направени от Борислав Великов, 

че не една "Бяла птица", а цяло ято от бели птици трябва да полети към този човек", каза 

при връчването на статуетката генералният директор на БТА Максим Минчев. Доцент д-р 

Борислав Великов е седмият носител на отличието, което му се връчва за неговата 
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благотворителна дейност в сферата на образованието, спорта и културата. Преподавател е в 

Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", бил е председател на 39-то Народно 

събрание (2005 г.) и народен представител три мандата на Монтана. Говори свободно шест 

езика. Като депутат дарява цялата си заплата на бедни и болни хора от област Монтана. 

Помогнал е на повече от 1200 семейства. С лични средства осигурява ежемесечни 

стипендии на 45 студенти и ученици-сираци. Председател е на сдружението "Приятелите на 

Радичков", с чиято помощ са изградени паметници, църкви и манастири в София, Монтана и 

Берковица. Осигурил е издръжка в размер на около половин милион лева за 

възстановяването на футболен клуб " Мария Луиза", както и за развитието на футболния и 

баскетболен отбор в Монтана и клуба по биатлон на европейската шампионка Павлина 

Филипова в Берковица. За изключителната си благотворителна дейност е награден с медал 

"За хората с добри сърца" на престижна фондация, каквито отличия имат Христо Стоичков и 

папата. Носител е на високата награда "Достоен българин на 2006 г.", връчена му от 

министър-председателя на България. Доцент Великов бе награден днес и с медал "Антим 

Първи", по повод 200-годишнината от рождението на първия български екзарх. Наградата 

връчи Белоградчишкият епископ Поликарп. "Голямата ми мечта е благородните каузи да се 

превърнат в щафета на добротата. Много бих искал следващото Народно събрание да 

изготви програма за развитие на Северозападния регион", каза доц.Борислав Великов. 

Сребърната статуетка "Бялата птица" е дело на българския скулптор Александър Пройнов - 

АПЕР. Тя е отличие и признание за значим обществен принос в един от най-красивите 

райони на България - областта на Видин и Монтана. Досега носители на наградата през 

годините са "Лайънс клуб" Видин, "Видахим" в лицето на Борислав Лоринков, негово 

Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, кметът на Монтана Златко Живков, 

игуменът на Троянския манастир - епископ Сионий и дамските Инер Уил клубове - дистрикт 

248 България. На церемонията в регионалния пресклуб на БТА днес присъстваха кметът на 

Видин Огнян Ценков, областният управител на Видин Огнян Асенов, Белоградчишкият 

епископ Поликарп, представители на политически партии, държавни институции, медии и 

граждани. /ММ/ 

 

Варненската болница „Света Марина“ получи като дарение линейка от БЧК (СНИМКИ) 

www.novavarna.net | 24.02.2017  

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна получи линейка, предоставена от Израел чрез Български 

Червен Кръст 

От днес УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна разполага с още една линейка след като г-н Христо 

Григоров, Председател на Български Червен Кръст, официално връчи ключовете на 

Изпълнителния директор на болницата – проф. д-р Валентин Игнатов. 

Реанимобилът е безвъзмездно предоставен от организацията Червен Давидов щит на 

Израел чрез Двунационалната търговска камара България – Израел. 

Официални гости на церемонията по предоставянето бяха още г-н Авиноам Катриели – 

Президент на Двунационалната търговска камара България – Израел, г-н Коста Базитов – 

зам. Кмет на Община Варна, Проф. Красимир Гигов – Генерален директор на Български 

Червен Кръст, г-н Илия Раев – Председател на Български Червен Кръст – Варна, г-н Емил 
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Магрисо – Главен секретар на Двунационалната търговска камара България – Израел, Проф. 

д-р Красимир Методиев – Почетен консул на Израел в България. 

Президентът на Двунационалната търговска камара България-Израел Авиноам Катриели 

припомни, че това е поредната предоставена от тях линейка и сподели: „Това е дарение, 

което се дължи на огромната любов и уважение на израелския народ към България и 

искрено се надявам тя да спасява живот, да е в помощ на Варна и варненци“. 

Г-н Катриели и Председателят на БЧК – акад. Христо Григоров споделиха, че съвместно ще 

осигурят допълнителното оборудване на линейката. 

Проф. д-р Валентин Игнатов благодари от името на ръководството на болница „Св. Марина“ 

– Варна за направения жест и изрази надежда, че благодарение на придобитата линейка, 

ще се подобри бързото транспортиране на пациенти, а също и тежко пострадали хора от 

хеликоптерната площадка до Спешния център на лечебното заведение. 

 

Утре е благотворителният бал в подкрепа на ДЮШ на БК "Черно море Тича" 

www.dariknews.bg | 24.02.2017  

Утре ще се проведе благотворителният бал, който Баскетболен клуб "Черно море Тича" 

организира в подкрепа на детско-юношеската школа на клуба. Събитието е с начачен час 

19.30 и ще е в хотел "Интернационал" в курорта "Златни пясъци". Целта на проявата е да се 

съберат средства, които да бъдат инвестирани за подобряването на зала „Приморец“ в 

комплекс „Черно море“, където децата водят редовен тренировъчен процес и играят. До 

момента „Интерком Груп“ ООД и различни физически и юридически лица са направили 

множество подобрения и инвестиции. Част от тях са безплатни тренировки за децата, 

изграждането на нови съблекални, поемане на разходите по поддръжка на треньори и 

съпътстващ персонал и др. Разходите са големи и клубът има спешна необходимост от още 

средства и помощ и по тази причина е благотворителният бал. Имената на всички дарители, 

които ще вземат участие в това събитие, ще бъдат поставени на гърба на поканата за 

благотворителния бал. Водещ на благотворителното събитие ще бъде Руслан Мъйнов. 

Участие ще вземат Васил Петров, Мария Илиева и Годжи, като всички изпълнители участват 

без да им се заплаща. Балът ще бъде с подкрепата на Областна управа, Община Варна и 

Министерството на труда и социалните грижи. Един от начините за набирането на средства 

за школата е чрез поканите за бала, които са платени. Ще има и аукцион за предмети, част 

от които са със спортна тематика, други са ценни картини и т.н. 

След проявата ръководството на БК "Черно море Тича" ще оповести колко са набраните 

средства от бала. 

 

Самоковци се обединиха в подкрепа на Александрина Кръстева 

в. Приятел, Самоков | Делян ВАСИЛЕВ | 24.02.2017  

Стотици хора с отворени за доброто сърца, изпълнени с чувство за съпричастност и 

взаимопомощ, с чувство за дълг, препълниха читалище-паметник "Отец Паисий" на 22 

февруари, за да окажат своята финансова, но още повече - морална подкрепа, на болната от 

левкемия Александрина Кръстева. 
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19-годишната чаровница, родом от Маджаре, изживява едни от най-тежките си мигове, но, 

ако вярваме на максимата, че когато много хора се обединят в името на дадена кауза, тя 

неизменно ще се развие по желания начин - то чистите мисли на зрителите, позитивността 

на участниците в концерта и цялата акумулирана енергия през този магичен час и половина 

ще бъдат достатъчни, за да напусне коварната болест тялото на крехката девойка. Ако 

приемем пък, че положителната енергия е част от общата съставка - нужна за лечението на 

Алекс, то я има в предостатъчно количество. Сега ни остава да се надяваме лекари, 

апаратура... Бог да довършат останалото. 

Усилия, възможности и компетентности в името на добрата развръзка на каузата 

Александрина Кръстева" обединиха организаторите и водещите Венелина Чешмеджиева, 

Любен Спасов и Христиана Видинова; любимите гласове на самоковската публика Диана 

Чаушева, маргарита Бочева, Елена Несторова, Габриела Даганова и дует "Пирин" /Радостина 

Димова и Румен Иванов/; танцьорите от балет "Фраппе" с ръководител Ралица Стоянова към 

читалището, от формация "Кати денс" с ръководител Катрин Митева, от фолклорните 

състави "Палакарийче" и "Росица" с ръководител Росица Павлова, детско-юношеския състав 

"Рилска магия" с ръководител Стоян Димитров и ученици с ръководители Боряна Спасова, 

Любомира Тинчева и Румяна Павлова от ОУ "Христо Максимов". 

Сполучливо подбраните изпълнения на творците, сценичното им поведение, 

аплодисментите на публиката направиха така, че всеки отделен участник в тази вечерна 

благотворителна човешка симфония да стане по-добър, да се замисли над общочовешките 

ценности и върху духа на съвремието. 

"Днес сме тук заради едно много специално момиче - нашата приятелка от детство Алекс. 

Познаваме я като един много усмихнат и положително настроен към живота човек. Всяко 

лято, когато тя идваше в Маджаре, прекарвахме времето си заедно, и това ни помогна да я 

опознаем, да заобичаме красивия човек зад още по-красивата усмивка. Нашата смела, 

борбена приятелка, е твърдо решена, че болестта няма да й отнеме нищо", сподели силно 

развълнуваната приятелка на Алекс Велина Чешмеджиева. Тя благодари на фирмите 

"Пластимо", "Монтажи-64", "Компир", "Тотал" ООД, "Бул инс", "Хидростроител", "Самел-90 , 

както и на всички, които са се включили в благотворителната кампанията, и допълни, че 

"обединени можем повече". 

Общата сума, събрана по време на концерта, бе 2154.24 лв. За съжаление, това е само малка 

част от необходимите за лечението на Александрина във Великобритания 250 хил. евро. 

Кръстева е с диагноза остра лимфобластна левкемия, преди седмици е открит рецидив на 

болестта и сега девойката има спешна нужда от костно-мозъчна трансплантация. 

Успоредно с благотворителните прояви в Самоков се провежда и национална кампания в 

помощ на нашето момиче. Надеждите са, че общите усилия на хиляди българи ще 

допринесат за благоприятен изход от тежката за Алекс ситуация. 

 

Благотворителната кампания "Дарявай докато четеш" подпомогна недоносени деца 

в. Шуменска заря | Здравка ЙОРДАНОВА | 24.02.2017  
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Инфузионна помпа дариха на неонатологичното отделение в шуменската болница дамите 

от Инер Уил клуб - Шумен. Те са вдъхновителки на кампанията "Дарявай докато четеш". 

Докато децата четат те и даряват. Така подкрепят общественополезни каузи. 

Главният координатор на проекта Здравка Йорданова връчи сертификата за дарение на 

началника на отделението д-р Севдалина Стойкова. "Инфузионната помпа ще ни служи за 

дозиране на медикаменти, за дозиране на глюкозо-солеви разтвори, които ние вливаме на 

дечицата, които не могат да се хранят само с майчина кърма или хуманизирано мляко. 

Помпата веднага ще бъде пусната в употреба. Такива помпи имаме за всички пет места, 

обособени за нивото на нашата болница. 

Понякога се налага на дете да се сложи и повече от една помпа. Това е нещо, което бързо се 

амортизира, защото този тип апарати работят денонощно 365 дни в годината", каза при 

приемане на дарението д-р Севдалина Стойкова. 

Това е втората кауза, която се реализира по проекта. Първата беше класна стая на открито в 

ППМГ "Нанчо Попович" в Шумен. "Четящите деца решават коя кауза първо ще бъде 

изпълнена. Те се превръщат в дарители, като завоюват правото да разпределят средствата, 

които са постъпили по благотворителната сметка", каза главният координатор на проекта 

"Дарявай докато четеш" Здравка Йорданова. Тя обясни, че дамският екип е работил 

прецизно по каузите и популяризацията им в интернет. "Проектът се утвърди като 

национален, регистрират се деца от цяла България, като техният брой непрекъснато се 

увеличава. Това е много радостно за нас, защото целта на самия проект е да запалим 

българските деца да четат", допълни Здравка Йорданова. 

За всяка кауза има текст, който да привлича четящите деца и да възпитава у тях желание да 

помагат. Мотото на каузата "Грижа в първите дни на живота" е написано от д-р Йорданка 

Пенкова, директор на РЗОК - Шумен. Тя също участва в дамската компания, която прави 

възможно каузите да станат реалност. "Най-ценно е децата да се вдъхновяват", обясни д-р 

Пенкова. 

"Животът доказва, че когато имаш хубава цел и желание да работиш, просто всичко става", 

каза друга бизнес дама от екипа - Катя Александрова, за която дарителството е смисъл на 

нейния живот, на семейството и на фирма "Ал и Ко". Александрова припомни, че още със 

старта й кампанията е била подкрепена от известни хора като певиците Поли Генова и 

Йоана Драгнева, от режисьора Явор Гърдев, от издателя и писател Божана Апостолова. Те са 

подарили своите любими книги с желанието да вдъхновят новите си читатели така, както са 

вдъхновили и тях. 

С четенето може да се сътвори чудо. Това направиха децата, които четоха книги, решиха 

правилно теста и насочиха спечелените точки към една от благотворителните каузи в сайта 

"Чети - дари". 

Кампанията започва преди повече от година. Целта е докато се чете да се дарява. 

Инициативата е на Инер Уил клуб - ШУМЕН. Благородните дами са се заели да предадат на 

младите хора любовта към четенето, към откриването на нови светове чрез литературата. 

Така националната интернет кампания "Чети - дари" помага на литературата да се срещне с 

благотворителността чрез четящите деца. 
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Инициативата е много популярна в Чехия, където има над 200 000 последователи и 380 

реализирани каузи. 

 

Перник се обедини да спаси Жорко и Никола 

Търговци даряват оборота си, за да помогнат на болните деца 

в. Стандарт | Руми БОРИСОВА | 24.02.2017  

В края на февруари Жорко ще стане на 12 години. Но вместо да празнува рожден ден така, 

както е мечтал, малкият Георги от Перник преживява първа химиотерапия заради откритите 

в мозъка му два тумора. Нерадостната съдба на детето и спасяването на неговия живот успя 

да обедини Перник, а през социалните мрежи кампанията в негова подкрепя излезе и извън 

границите на страната. Даренията за Жорко се деляха на две, за да има пари и за лечението 

на 3-годишния Никола от Брезник. 

Нещастието в семейството на Жорко дошло много бързо. Детето било слънчево и 

лъчезарно, винаги усмихнато и учтиво и напълно здраво. Изненадващо започнало да го 

измъчва главоболие. Буквално за пет дни Жорко се променил напълно, разказват неговите 

близки. Погледът му помръкнал, започнал да залита и да не може да ходи. Родителите му 

търсели очни лекари, но диагнозата се оказала много по-страшна. В главата на Жорко имало 

два тумора, които причинявали страданието. Детето и семейството вече са в турска клиника 

където лекарите давали надежда 

че Жорко може да се излекува. Оказва се обаче, както често се случва, че спасяването на 

детето ще струва сериозна сума, която семейството няма как да плати. 

Приятелка на майката разказа за нуждата от помощ във Фейсбук. "Трудно е, когато трябва 

да пиша за нещо, от което ме боли. Тежко е да усещаш как приятел страда. С Рени сме 

приятелки над 19 години. Никога не сме си казали лоша дума. Тя е от онези хора, които са с 

усмивка на лицето и винаги готови да помогнат. Когато през 2015 г. ме диагностицираха и й 

казах, тя плака, много. Така ме прегърна, че още помня. Неведнъж по никое време съм й 

звъняла, за всичко. Оставяше болни дечицата си при майка й и идваше да ме кара и прибира 

от химиотерапии. Има прекрасно семейство, любящ съпруг. Две лъчезарни дечица, които 

обичам с цялото ми сърце. В средата на януари Рени започна да търси очен лекар, защото 

Жожи имал проблеми със зрението. Обиколи клиники и болници, но не намираха къде е 

проблемът. В последния януарски ден ми писа, че отиват на скенер, за да разберат какво се 

случва с детето им. Ранният следобед получих смс: "тумор" . Плаках с часове, седмица по-

късно не мога да спя, да се храня . Моля се... Нека Бог бъде милостив и запази Жожи. Всички 

за това се молим." Така разказа кратката по дни история със страданието на детето и 

неговите родители приятелката на майката Биляна Борисова. Седмица след поставянето на 

диагнозата семейството отива в Турция и веднага на Жорко са назначени изследвания. 

Искрената загриженост на близката на семейството веднага трогна много хора. По 

информация от близките само химиотерапията, която лекарите смятат да приложат в 

продължение на 60 дни, ще струва около 100 000 лева, но това няма да са единствените 

разходи за лечението на детето. Лекарите не бързаха да изследват туморите, защото 

процедурата можеше да парализира момчето и точна сума за лечението му нямаше. 

Въпреки рисковете надежда все пак има, казват лекарите. 
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Това се оказа достатъчно за един млад мъж да даде пример за добротворство. Денис е 

приятел на семейството и без да се замисли, 

обяви за продан най-ценното, което притежава - колата си 

С този автомобил той участва в драг състезания и там се запознава с Георги и баща му. 

Един от първите присъединили се към каузата беше и собственикът на дюнерджийница в 

Перник Али. Той обяви, че два дни заведението му ще работи само за Жоро, а оборотът ще 

бъде даден на близките му. 

Последва вълна от съпричастност. От оборота си за ден-два в полза на лечението на Жожи 

се отказаха ресторанти, студия за разкрасяване, фризьорски салони, автомивка, 

тенекеджийница, дискотека. Младежи обявиха, че в Деня на влюбените 14 февруари 

организират благотворителен базар за каузата. Преди спектакъла "Осмото чудо" на 

ансамбъл "Българе" в Перник също имаше специални кутии за дарения. Средствата от 

продадените билети за волейболния мач "Миньор" - "Левски" отидоха за лечението на 

Жорко. Рок групата Перун организира благотворителен концерт за детето. Направена беше 

платформа и за дарения от чужбина. Във Facebook групата "Помощ за Жорко" всеки ден 

десетки потребители публикуват обяви, с които разпродават личните си вещи в името на 

живота на момченцето. Там докладваха със снимка от преводната бележка за дарението си 

и от сурвакарски групи от Пернишко. Детски градини са снимали касичките, с които 

възпитаниците са съпричастни към съдбата на Жорко. За кратко време беше достигната 

сумата от 107 000 хиляди лева. 

Със спестяванията си се раздели и 5-годишният Лъчко. Той събирал за къща на колела 

(кемпер). След като разбрал, че има дечица, нуждаещи се спешно от помощ, насърчен от 

татко си, решил да дари спестяванията си за тяхното лечение. Преброили монетките и те се 

оказали точно 69.20 лв. Разделили ги на две, за да има и за Жорко и 

за друго малко юначе - Никола 

от Нови Искър, но с корени от Брезник, където също имаше благотворителен базар. Като 

Лъчко постъпиха и други деца, които опразниха касичките си. Съучениците на Жорко от 

Основно училище "Св. Иван Рилски" в Перник също направиха дарителска акция. 

В дарителската сметка на Никола се събраха около 100 000 евро и той вече е в Германия за 

лечение с майка си. Месец след като навършва 3 години, му е поставена тежката диагноза 

обструктивна хидроцефалия и туморна формация в IV вентрикул. След няколко оперативни 

интервенции на Никола е поставена клапна система за овладяване на хидроцефалията и 

премахната част от туморната формация. От направено хистологично изследване става ясно, 

че туморът е злокачествен - медулобластом. За лечението на детето дават надежда в 

Германия, затова перничани делят даренията между двете деца. 

*** 

Ако желаете да помогнете, можете да 

преведете пари на следната банкова сметка: 

IBAN:BG98FINV91501316905961 

BIC FINVBGSF 

Георги Георгиев Валентинов и/или 

IBAN:BG91RZBB91551002927703 
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BIC RZBBBGSF 

Титуляр: Цветелина Атанасова Петкова (майка на Никола) 

 

Плевен търси 50 000 лв за паметник на Емил Димитров 

За реализирането на проекта се събират пари чрез различни инициативи 

в. Труд | Веселина АНГЕЛОВА | 24.02.2017 |  

Общинската управа на Плевен инициира издигане на паметник на звездата на българската 

естрада Емил Димитров. За монумента са нужни 50 000 лв. В тази сума влиза и стойността на 

материалите за неговото изграждане. Министерството на отбраната е дарило за паметника 

3 тона гилзи на стойност 15 000 лв. За реализирането на проекта преди година кметското 

ръководство е обявило, че се събират дарения чрез различни инициативи. Към момента в 

дарителската сметка на община Плевен има събрани 36 000 лв. 

На сесията на общинския съвет в петък ще бъде разглеждана схемата за поставяне на 

скулптурата в центъра на Плевен. Теренът представлява озеленена площ - публична 

общинска собственост, разположен в района на сградата на Центъра за работа с деца и 

Военния клуб. Ще бъде разгледано становището на 13-членен експертен съвет, който е 

провел заседание и е изготвил протокол. 


