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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. 
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Новини за общността на БДФ 

 

Детската читалня на колела стартира през пролетта с близо 2000 лв. дарение от 

Райфайзенбанк 

www.azcheta.com | 05.02.2017 Детската читалня на колела стартира през пролетта с близо 

2000 лв. дарение от Райфайзенбанк 

Сдружение „Пътуващите книги на Стара Загора” ще даде през пролетта старт на своята 

инициатива „Детска читалня на колела“, съобщават от организацията на сайта си 

knigiteni.info. Проектът ще бъде реализиран с помощта на дарение от Райфайзенбанк 

България на стойност 1963 лв., набрано чрез кампанията „Избери, за да помогнеш”, и с 

медийната подкрепа на „Аз чета“. 

„Детска читалня на колела“ цели да насърчи четенето сред децата в малките населени 

места, като им представи по атрактивен и забавен начин произведения от класическа и 

съвременна, българска и чуждестранна детска литература. Проектът бе един от 22-та 

отличени от Райфайзенбанк в тазгодишното издание на „Избери, за да помогнеш”. 

„Проектът ни ще подпомогне дейността на малките читалища в област Стара Загора, които 

разполагат с оскъдно финансиране за обогатяване на детския си библиотечен фонд. Всеки 

месец ще организираме четене в различно малко населено място в областта, ще каним 

съвременни български детски писатели на някои от пътуванията ни, за да представят свои 

книги”, разказва председателят на сдружение „Пътуващите книги на Стара Загора” Олга 

Клисурова. 

На всяко събитие ще бъде предоставян награден фонд от книги за децата и читалището (или 

организацията) домакин. Освен четене, интересно интерактивно представяне или 

драматизация на детски книги, срещите ще включват забавна дискусия или конкурс за 

рисунки върху представеното произведение, с които да бъде измерено до каква степен 

децата са възприели и разсъждавали върху посланията на представяната книга. 

 

„Благотворителността през обектива“ предлага нови подходи 

www.sbj-bg.eu | 07.02.2017  

В галерия SYNTHESIS, ФотоСинтезис Арт Център, в София е открита фотографската изложба 

„Благотворителността през обектива“ 2016. Изложбата представя победителите в ежегодния 

конкурс „Благотворителността през обектива“ и трите отличени фотографски проекта в 

единствената у нас грантовата програма за фотография. Чрез изразните средства на 

фотографията се предлага нов, различен поглед към каузи, проекти и хора, свързани с 

благотворителността, и възможностите за промяна на живота около нас. В него участват 

както професионални фотографи, така и любители. Кои са фотопроектите на 2016-а и 

техните автори: „Кучешко сърце“ на Денис Бучел документира дейността на организация 

Animal Rescue Sofia и тяхната „Ферма“ – приют за бездомни кучета и котки, както и 

човешката грижа за тях. Денислав Стойчев с фоторазказа „Православно добротворство“ дава 

поглед към добрите дела във и около храмовете и представя Църквата като общност, която 
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помага. Мирослава Мирчева с проекта си „Начисто“ предлага поглед към живота на 

наркозависимите във фондация „Бетел“ и подкрепата, която те получават, за да живеят 

достойно и сред приятели. Изложбата може да бъде посетена до 12 февруари 2017 г. в 

галерия SYNTHESIS, ФотоСинтезис Арт Център на бул. “Васил Левски” 55 в София. Проектът 

„Благотворителността през обектива“ се реализира от Български дарителски форум и 

фондация BCause. Победителите са избрани от жури в състав: Борис Мисирков, Надежда 

Павлова, Надежда Чипева, Темелко Темелков и представители на двете организации – 

Елица Баракова и Красимира Величкова. Спонсорите на конкурса са Аурубис България, АбВи 

България, КонтурГлобал Марица Изток 3 и Райфайзенбанк, а медийни партньори – Vesti.bg, 

сп.„Обекти“, Мениджър Нюз, Информационен портал за НПО в България. Свързани: 

Фотоизложба разкрива многото лица на добрия човек „Благотворителността през обектива” 

е резултат от конкурс на фондация BCause и Българския дарителски форум, който търси 

доброто през обектива.  

 

Промяната на NOVA с първо признание за 2017 г. 

Участници в най-голямата социално отговорна инициатива на медията са отличени в 

класацията на Дарик радио “40 до 40” 

www.vesti.bg | 08.02.2017  

Най-голямата социално отговорна инициатива на NOVA – ПРОМЯНАТА, която се реализира 

съвместно с фондация „Промяната”, част от Reach for Change получи и първото си признание 

за 2017 г. 

Сред отличените в класацията на Дарик радио „40 до 40” тази година са лидерите на четири 

проекта, подкрепени и станали част от ПРОМЯНАТА. Журито на “40 до 40” реализира своята 

селекция сред над 150 разнородни номинации с представители от сферите на науката, 

изкуството, бизнеса, социалното предприемачество, IT сектора и спорта. 

Проектът “40 до 40, която има за цел да представи успешно реализирали се млади българи 

до 40 години, които създават малки или големи, но изключително важни за обществото ни 

проекти. Участниците, подкрепени от социално отговорната инициатива на NOVA - 

ПРОМЯНАТА, избрани на закритата дискусионна сесия на журито на проекта„40 до 40" са: 

Емилиян Кадийски, Теодор Константинов, Илиян Димов, основатели на “Враца Софтуер 

Общество” - победители в ПРОМЯНАТА 2014/2015. Те са отличени за това, че предоставят 

безплатни курсове по програмиране и допълнителни събития за ученици и възрастни. 

Николета Попкостадинова, журналист и създател на единствената в България платформа за 

сексуално и здравно образование за тийнейджъри Loveguide.bg - финалист в ПРОМЯНАТА 

2014/2015. 

Янита Кирова и Ива Лапатова, актриси, създатели на „Смешната лечебница на д-р Куку и д-р 

Пипи“ и полуфиналисти в ПРОМЯНАТА 2016/2017. Ива и Янита се превъплъщават в 

"медицински клоуни" и посещават детските отделения в болниците в страната като чрез 

средствата на театъра и смехотерапията създават една по-благоприятна среда и помагат за 

по-бързото оздравяване на дечицата. 



  

 

 БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ   
5
 

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     

Калин Василев, доктор на науките по генно инженерство и създател на TarnovoRuns - 

сдружение за безплатни тренировки, йога, бягане, здраве и общностно развитие. Калин e 

участник в Акселератора на ПРОМЯНАТА 2016/2017. 

Сред отличените е и Даниел Стефанов, ръководител на софтуерна компания, един от 

специалистите, разработващи иновативната платформа за равен достъп за глухите и 

слабочуващите хора в България на фондация “Заслушай се” - победител в ПРОМЯНАТА 

2015/2016. 

 

Служители даряват средства в името на добра кауза 

www.bgonair.bg | 09.02.2017  

Вече пет години дарителството е навик в една на пръв поглед обикновена софтуерна 

компания със 160 служители. Повече от половината работещи във фирмата отделят част от 

заплатата си в името на добра кауза. А събраните суми и изборът на каузи е в ръцете на 

самите служители. Темата беше коментирана и в предаването "България сутрин". В студиото 

на Лора Инджова и Симеон Белев директорът на Дарителски програми на фондация 

"Bcause" Яна Рупева обясни, че повече от 15 години предлагат възможност на компаниите 

да въвеждат програми за ангажиране на служителите с добри каузи. "Тази година е 

шестнадесетата, в която предлагаме дарителство по ведомост като механизъм, който 

компаниите да използват във вътрешните си програми и да даряват редовно за важните за 

тях каузи", сподели тя. Радина Ралчева, която е член на Управителния съвет на Българското 

дружество за връзки с обществеността, подчерта, че това е правата фондация, която въведе 

дарителство по ведомост. "Това означава, че ако вие имате компания, в която работят 200 

човека, хора от фондацията идват при вас и ви казват, че имат определен набор от каузи и 

всеки служител може да реши ежемесечно да заделя колкото прецени от заплатата си, 

които автоматично се очисляват и отиват в сметки по кауза, която той си е избрал", обясни 

Ралчева. Тези сметки се управляват от фондацията и в края на всяка година събраните пари 

биват дарявани на съответните организации за чиито каузи са събирани. Рупева посочи, че 

процесът има два аспекта, като единият е свързан с работата на професионалистите в 

компаниите. "Там имам хора, които са комуникатори и се занимават с управлението на 

човешките ресурси. Ако те не вложат знанието и желанието си, тези програми обикновено 

не тръгват добре и много бързо затихват", поясни тя. На въпрос как приемат служителите 

това, Ралчева сподели, че според нейните наблюдения хората, които не взимат най-

високите заплати са едни от най-постоянните и ангажирани дарители - и на доброволчески 

труд и време, и на средства. "Тук е ключово да се видят резултати. Голямата заслуга на 

фондацията е, че успява да покаже връзката между парите, които хората са дарили и 

резултатите от това", коментира още тя пред Bulgaria ON AIR. Очаквайте видео с целия 

разговор! 

Общи новини 

 

Зума дари за болни деца  

в. Телеграф | Ели КРУМОВА | 04.02.2017  
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Получилият остър миокарден инфаркт Христо Бонев - Зума се възстановява изключително 

добре след двата байпаса на сърцето си. За 70-годишния си юбилей вчера легендата на Локо 

(Пд) и българския футбол дари хранителни продукти на болни пловдивчани. Тържеството за 

рождения му ден ще бъде отложено до пълното му възстановяване след тежката операция. 

Все още близките му го пазят от силни емоции и напрежение, тъй като здравето му е крехко. 

Благородно 

Дарението на храни, което Зума направи на веригата болници "Медлайн - Централ 

Хоспитал", е огромно, потвърдиха от здравното заведение. С продуктите ще бъдат 

почерпени пациентите в детското отделение на веригата болници, ортопедията и 

онкологията. 

Христо Бонев се включи и с лакомства в кампанията "Топъл обяд". Тя се провежда по 

инициатива на председателя на Ортодоксалния орден на хоспиталиерите на свети Йоан д-р 

Невен Енчев и в която на 21 юни м.г. Зума лично участва. Пред д-р Енчев той е заявил, че ще 

подпомага кампанията и занапред. 

Христо Бонев прави тези жестове в знак на благодарност, към българските лекари и 

специално на гениалния кардиохирург проф. Генчо Начев. С тяхна помощ той остана жив, 

като преодоля тежкия инфаркт. Най-ценното нещо в живота са здравето и добротата, смята 

прочутият футболист. 

Зума получи остър миокарден инфаркт рано сутринта на 15 януари т.г. Той оцеля, 

благодарение на бързата и адекватна реакция на лекарите от Спешна помощ и от 

отделението по инвазивна кардиология в УМБАЛ "Св. Георги". За операцията на сърцето му 

от София специално пристигна проф. Генчо Начев. Интервенцията продължи 5 часа и 

половина, а професорът постави на сърцето на Христо Бонев два байпаса и така спаси 

живота му. Десет дни по-късно Зума бе изписан от болницата и се прибра вкъщи, където за 

него се грижи съпругата му Емилия. 

 

Баща на дете в кома спечели 100 000 лв. от лотария  

С парите иска да прави разсадник и да подарява дръвчета на хората 

в. 24 часа | Валентин ХАДЖИЕВ | 04.02.2017  

Баща на 12-годишно момиче от доспатското с. Змейца, което е в будна кома, спечели 100 

000 лева от лотария. 

38годишният Реджеп Газиев обяви късмета си за чудо на фона на мизерията, в която от 

години живее семейството му. 

Детето му е на специална храна и парите за нея обикновено се събират с дарения. 

Газиев купил сутринта билета, но го забравил в колата, без да го изтърка. Сетил се към 

полунощ и видял печелившите числа. "Разплаках се, казах на майка ми и така осъмнах , 

разказва той. На следващия ден по-черпил приятелите си. Чака да му връчат чека и да му 

изплатят печалбата. 

Решил е с парите да направи разсадник и да подарява дръвчета на хората. Освен това ще 

ремонтира сам римския мост край Змейца, който сега е занемарен. 

Реджеп има две дъщери. Голямата Мирела, повече от три години е в будна кома. Малката е 

на 8 г. Съпругата му Магдалена получава пари като личен асистент на дъщеря си за 4 часа. 
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Мирела се нуждае от постоянни грижи. Тя се храни само с фризубин със сонда. На ден са й 

нужни 4 шишета, едното от които струва 3,60 лв. За лекарствата й всеки месец трябват 700 

лв. 

Цяла година в Смолян организираха дарителски кампании за храната на болното момиче. 

Деца от Смолян дори продадоха играчките си в помощ на Мирела. 

"Много е трудно. Майка ми е с удар и от две години е на инсулин. Баща ми се принуди да 

напусне работа, за да я гледа, но не й е асистент, защото не му позволиха. Двамата се 

издържат с една пенсия от 200 лева. Храната на Мирела е специална. Работил съм къде ли 

не, миналата година отидох на гурбет в Германия два месеца, да има пари за детето и майка 

ми", разказва Реджеп. 

Според Газиеви след упорита работа на рехабилитатор от Доспат детето им постепенно си 

възвърнало гълтателния ефект, но го съкратили преди два месеца и половина. А важното е 

да не спират грижите за нея. 

Реджеп е убеден, че печалбата е Божия помощ. По Коледа отец Иван от Нови хан му 

изпратил картичка и 10 шишета храна за Мирела и икона. "Мюсюлманин съм, но не хвърлих 

иконата. Видях знак на самата Коледа на една ябълка. Посегнах да я изям, беше изсъхнала, 

но на нея имаше кръст", казва Реджеп. 

 

Лайънс клуб "Стара Загора-Тракия" с благотворителна инициатива за 8-годишно дете 

в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | Радосвета СТОЯНОВА | 06.02.2017  

Лайънс клуб "Стара Загора-Тракия" ще помогне благотворително с финансови средства за 

възстановяването на зрението на 8-годишното старозагорче Михаил Атанасов Иванов. След 

инцидент на 9 август миналата година детето губи зрението на дясното си око. Според очни 

хирурзи, след оперативна намеса има шанс за възстановяването му. През ноември м.г. е 

направена първата успешна операция в очна клиника във Виена, Австрия. Предстоят още 

две операции през пролетта и лятото на 2017 г. Цената само на очните операции е много 

висока, като в нея не се включват другите съпътстващи разходи. Семейството живее в Стара 

Загора. Майката е на 39 години и работи като медицинска сестра в Центъра за психично 

здраве към УМБАЛ "Проф. о-рСт.Киркович" АД-Стара Загора, а бащата е на 40 години и 

работи като монтьор в "Енергоремонт" АД- Гълъбово. Михаил има по-малка сестра, която е 

на 2,5 г. и посещава детска ясла. Семейството е благодарно за всяка протегната ръка и 

дарена сума за спасяване зрението на тяхното дете. 

Парите за поредната благотворителна кауза са събрани от томболата с награди, която се 

проведе на 28 януари вечерта по време на Третата винарска лайънс среща на 

Старозагорските минерални бани. Над 260-те участници в срещата бяха обединени от 

позитивността, усмивката и приятелството. 

На срещата присъстваха членове на Лайънс клубовете: ЛК Пазарджик, ЛК Пазарджик-Т 

ракия, ЛК Хасково, ЛК Търговище, ЛК Русе, ЛК Габрово, ЛК Пловдив-Евредика, ЛК Пловдив-

флипополис, ЛК София-Св.Иван Рилски, ЛК София-Витоша, ЛК София-Диамант, ЛК София - Св. 

Йоан, ЛК Академика-Варна, ЛК Велинград, ЛК Стара Загора-Тракия и ЛК Стара Загора-

Августа. Сред официалните гости бяха дистрикт говерньорът на Дистрикт 132-Македония 
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Слободан Вукичевич и Елизабет Хедерер, интернешинъл лайънс директор на МАЛК за 

периода 2016-2018 г. от Австрия. 

Участниците се представиха на отделни щандове с домашни вина и ракии, вина от 

реномирани винарски изби, домашни мезета, сланина, туршии, баници, сладкиши и много, 

много други кулинарни изкушения . Домакините от ЛК Стара Загора-Тракия подготвиха три 

прасета за мезета и също представиха домашно вино и ястия. Всекиучастник в срещата 

имаше възможност да оцени най-доброто домашно вино и такова от винарска изба, както и 

най-добрите домашни мезета и гозби. 

Акцент на срещата беше представянето на традиционни български носии от различни 

фолклорни области. Присъстващите имаха възможност да си закупят носии от специално 

изградения за целта щанд. В ранния следобед участниците дефилираха пред всички гости, 

като всеки тоалет беше подробно представян от фолклорния експерт - хореографът Васил 

Герлимов. 

Тържеството завърши с дружното разрязване на двете вкусни торти, специално приготвени 

за събитието и дарени от лъвицата Радослава Минчева от ЛК София-Витоша, собственик на 

сладкарници "Неделя". 

 

Младо семейство подари 14 спални комплекта на Неонатологичното отделение 

Отзвук, Смолян | 06.02.2017  

Неонатологичното отделение на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - Смолян, получи дарение от 

младо семейство от областния град, съобщи началникът на отделението д-р Хризантема 

Георгиева. 

Преди една седмица Красимира Коева и Филип Емилов изненадаха работещите в 

отделението с благороден жест. Младото семейство подари много красиви 14 спални 

комплекта за бебешките легълца. 

"Много родители на нашите малки пациенти са намирали различни начини да изкажат 

своята благодарност за грижите, които сме полагали. За това от името на работещите в 

Неонатологично отделение изказвам най-сърдечна благодарност и дълбока признателност 

за направеното дарение", коментира д-р Георгиева. 

Красимира и Филип са родители на бебе Мартин, роден на 22 декември 2016 година. Още в 

деня на раждането си детето е поставено на командно дишане. След подобряване на 

състоянието Мартин е изписан и радва младите си родители в къщи. 

 

Близо 100 000 лева са постъпили във фонд за лечение на тежкоболни деца и младежи в 

община Ямбол 

www.bta.bg | 06.02.2017  

Близо 100 000 лева са постъпили във фонд за лечение на тежкоболни деца и младежи в 

община Ямбол 

Ямбол, 6 февруари /Владимир Шишков, БТА/ 

Близо 100 000 лева са постъпили във фонда за лечение на тежкоболни деца и младежи по 

време на деветте издания на коледната благотворителна кампания "Подай ръка - спаси 

живот", организирана от община Ямбол. За това съобщиха от обществения съвет на фонда. 
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Със събраните средства досега са подпомогнати 37 деца и младежи, които се нуждаят от 

спешно лечение, което не се заплаща от здравната каса. 

По време на тазгодишната кампания са постъпили около 15 000 лева главно от продажбата 

на специалните поздравителни картички с рисунки на ямболски деца, които бяха отличени в 

общинския конкурс на тема "Коледа". Друга част от постъпленията са от директни дарения 

по сметката на кампанията. 

 

Двигателната култура на деца аутисти ще се развива в специална сензорна стая 

www.bnr.bg | 06.02.2017  

Двигателната култура на деца аутисти ще се развива в специална сензорна стая. Това ще 

стане възможно благодарение на средствата, събрани по време на благотворителния бал на 

Българския форум на бизнес лидерите. Още миналата седмица БНР съобщи, че са събрани 

48 000 лева за две каузи – превенция на рака на гърдата и за деца аутисти. Основателят на 

центъра "Аутизъм днес" – Мина Ламбовски каза, че според световната статистика всяко 48-о 

дете на планетата е с диагноза аутизъм: В сензорната стая ще се изградят специални 

устройства, за които се закачат специфични люлки други висящи устройства. Тези 

съоръжения могат да се използват до късна възраст, при нас имаме деца до 6-7-годишна 

възраст. Тези устройства помагат на грубата им моторика да се развие, подобряваме 

мускулатурата, подобрява се концентрацията. Центърът разполага със специално обучени 

специалисти. В звуковия файл можете да чуете цялото интервю. 

 

5години от опустошителното наводнение в село Бисер 

www.dir.bg | БГНЕС | 06.02.2017  

На 6 февруари се връщаме отново в трагичната 2012 година, когато на този ден водната 

стихия заля село Бисер и коства живота на 11 наши сънародници. На 6 февруари се връщаме 

отново в трагичната 2012 година, когато на този ден водната стихия заля село Бисер и коства 

живота на 11 наши сънародници. 

На 6 февруари се навършват пет години от потопа, взел 11 жертви при наводненията в Южна 

България, четирима от които от село Бисер. Сутринта на 6 февруари 2012 година се скъса 

стената на язовир Иваново, няколкометрова вълна заля Бисер, което се намира на около 10 

километра надолу по течението на изтичащата от язовира река Бисерска. В резултат на това 

десетки домове бяха наводнени, много домашни животни се удавиха, а 11 души загинаха. 

По-късно от разкритията в медиите става ясно, че по стената на яз.“Иваново“е имало 

пукнатини още през 2006 г., но не са предприети мерки заради спорове относно 

собствеността на язовира и прехвърляне на отговорност между Министерството на 

отбраната, община Харманли и областната администрация в Хасковско. Но най-тежко бе 

положението в село Бисер. 

След трагедията бяха организирани редица благотворителни кампании и събития за 

набиране на средства, с които да се подпомогнат пострадалите. В банковата сметка на 

Българския Червен кръст (БЧК) постъпиха общо 2 320 715 лева, като 1000 000 лева от тях са 

дарение от ПП ГЕРБ, 294 291 лева са набрани от кампанията на Българската национална 

телевизия, а 1 026 424 лева са дарени от корпоративни и индивидуални дарители. 
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БЧК инициира създаването на Обществен съвет за разпределение на даренията, в който 

участваха представители на държавните институции, министерствата, местната власт, 

медиите и мобилните оператори. Общественият съвет към БЧК за управление на 

финансовите средства взе решение да се построят къщи за най-пострадалите от 

наводнението.На 26 юли 2012 г. бяха изградени първите десет къщи в село Бисер.  

 

Доброволците от БМЧК – Стралджа направиха дарение на деца от града 

www.focus-radio.net | 06.02.2017  

Доброволците от БМЧК – Стралджа направиха дарение на деца от града, предаде 

кореспондентът на Радио „Фокус“ – Сливен. По време на благотворителната кампания на 

„Подари усмивка“ младите доброволци от БМЧК успяха да съберат сумата от 691,19 лв. 

Акцията е реализирана в изпълнение на основните насоки за работа на БМЧК, а именно – 

подпомагане на социално уязвими деца от обществото. В предварителната подготовка на 

коледни картички и сувенири се включиха всичките 24 доброволци от БМЧК –Стралджа , 

свои експонати дариха и децата от ЦОП – Стралджа. Подготвените картички и сувенири бяха 

предложени за разпродажба в СУ “П. Яворов“, в общината и сред жителите на града. 

Събраните средства са за социално уязвими деца от града за лечение и задоволяване на 

техни основни потребности. Дани, Силвия и Мая, като представители на БМЧК, връчиха 

сумата от 500 лв. на Тодорка Пашова, майка на 4-годишния Васил. Изборът на детето е 

направен след направена анкета и пълна подкрепа от целия клуб. Останалите 191,19 лв. 

бяха предоставени на Марияна Пенева, психолог от ЦОП, за 15 деца от центъра за купуване 

на топли ръкавици, шапки, шалове и чорапи. 

 

NIVEA дари 41 836 лв. на SOS детски селища – България 

www.sense4style.com | 06.02.2017  

За втора поредна година марка № 1 в грижата за кожата Nivea 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 Crème 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: 

„Тео и Зайо си правят състезание“, „Мая и феята отиват на плаж“, „Тео и Зайо строят къща“ и 

„Мая и феята подреждат стаята“. 

Вдъхновявайки се от вълнуващите приключения на четиримата герои, NIVEA предостави 

възможност на своите приятели да се включат в инициативата, като сами напишат кратка, 

позитивна приказка, посветена на грижата, обичта и семейството. Участниците трябваше да 

публикуват приказките си във Facebook със специално създадения за кампанията хаштаг 

#ПриказнаСиняГрижа. 
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Едни от първите публикувани приказки бяха тези на посланиците на инициативата – Рафи, 

Дивна, Деси Добрева, Играта, Мона Недева, Гери Турийска, Башар Рахал, Силвия Лулчева, 

Василена Винченцо, Rudi Duli Muden MC & KukuSfeff, порасналия възпитаник на SOS Детски 

селища – Пламен Траянов, както и много журналисти и блогъри. Инициативата за написване 

на детска приказка предизвика истински интерес у приятелите на марката – в рамките на 

един месец се включиха над 80 души, а публикуваните приказки надхвърлиха 100. 

След края на кампанията част от приказките бяха публикувани в специално създадена за 

децата от SOS Детски селища България книжка. Тя е озаглавена с името на кампанията – 

„Приказни моменти на грижа“, а илюстрациите са дело на децата от SOS приемните 

семейства в София, Перник и Трявна. Авторите Василена Винченцо и Гери Турийска получиха 

своите книжки лично на специално събитие по повод края на кампанията. 

Цветомира Сарлова, Мениджър звено търговски маркетинг на NIVEA България, обяви 

постигнатите резултати и връчи чек с дарителската сума на г-н Ивайло Гюров – Директор 

фондонабиране и комуникации на SOS Детски селища България. „Изключително сме 

щастливи, че за втора поредна година даряваме на децата от SOS Детски селища България 

грижа, усмивки и приказни моменти. Благодарим за огромната подкрепа, която получихме 

от нашите приятели и се надяваме тази инициатива, превърнала се в традиция, да бележи 

все по-големи успехи”, каза Сарлова. 

Кампанията в подкрепа на сдружение SOS Детски селища България помага на повече 

български деца да имат приказното детство, което заслужават. Това е успешно 

продължение на традицията на NIVEA в отношението към грижата за семейството. 

 

ИКЕА пуска играчка на Мира от София 

в. Стандарт | 07.02.2017  

За първи път българско дете е сред финалистите на "Вълшебният конкурс за деца и техните 

фантастични приятели" на ИКЕА, който за трета поредна година ще превърне рисуваните 

герои на 10 деца от целия свят в лимитирана серия плюшени играчки с кауза. 

Десетгодишната Мира от София е впечатлила международното жури с рисунка на крилатия 

дакел Мури, която беше избрана сред 70 хил. предложения от цял свят. 

"Това куче е фантастично, изглежда сякаш може едновременно да танцува балет и да лети. 

Формата на главата и изражението му са право в десетката", коментира Бодил Фритьофсон, 

продуктов технолог в ИКЕА - Швеция. 

Десетте плюшени героя, сред които има също бухал с форма на яйце, щастлив паяк и синя 

птиценинджа, ще бъдат част от благотворителната инициатива "Време е за игра, време е за 

добри дела" на ИКЕА през 2017 г. 

 

Благотворителна изложба в Художествената галерия 

Събитието е част от фестивала "Изкуство и милосърдие" 

www.dariknews.bg | 07.02.2017  

Събитието е част от фестивала "Изкуство и милосърдие" В Художествена галерия Добрич е 

подредена благотворителна изложба с рисунки на ученици. Тя е поредна проява от 
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програмата на фестивала „Изкуство и Милосърдие”, организиран от Александър Пампоров, 

ученик от ЧПГ „Леонардо да Винчи“, и Петко Нейчев от ПМГ „Иван Вазов”. 

Свои рисунки за изложбата са дарили младите таланти Кристин Недева, Веселин Тодоров, 

Мелиса Янакиева, Мелиса Янакиева, Цветан Койчев, Виктор Желязков, Инанч Неджибова, 

Михаела Колева, Веселин Тодоров, Ралица Николова, Даринка Дончева, Севда Райчева, 

Ертан Хашимоглу, Красимира Колева от СОУ „Климент Охридски”. Включват се с рисувана 

коприна Ружа Тодорова, Тея Миленова, Гергана Станимирова и Полина Василева от 

Общински младежки център „Захари Стоянов”; както и с пет картини в квилинг техника 

потребители на Дневен център за хора с увреждания. Членовете на Ротари клуб Добрич 

дариха 230 лева за благотворителната изложба. Вече за откупени седем картини. Изложбата 

ще продължи до петък, 10 февруари, и може всеки да се включи с дарение за благородната 

кауза. 

Владимир Димитров: Програма "Тенисът за хора в инвалидни колички" е кауза, която си 

заслужава 

www.e-novinar.com | 07.02.2017  

sportal.bgЗа поредна година Българската федерация по тенис продължава да развива 

програмата си "Тенисът за хора в инвалидни колички". През 2017 г. и ММС ще подкрепи 

проекта чрез програмата им за развитие на спорта за хора с увреждания /хора с увреждания 

и деца в риск/, като от съществено значение е и участието на спонсори. Повече за проекта 

разясни г-н Владимир Димитров, член на УС на БФТ и дарител по програмата в интервю за 

предаването "Спорт +" по TV+. - Г-н Димитров, как започна Вашата история за подпомагане 

на хората с увреждания по тенис?- Честно казано, започна съвсем случайно. Съдбата ме 

запозна с един инвалид в Австрия, който ме впечатли с изключително високия си дух и със 

способността си да играе феноменално тенис в количка. След това разбрах, че той е 

европейски шампион. Запознах се с него отблизо и се запалих по тази тема. Връщайки се в 

България, попаднах на Боре Томов, когото познавах от дете. Разбрах неговата съдба и 

оттогава започнахме да подпомагаме тази кауза. - От колко години подпомагате тази кауза?- 

От 15 години се занимаваме с това. Правил съм го в ролята си на физическо лице. Не съм се 

ангажирал с никакви публични изяви досега. Правя го от сърце и от любов към тениса, и от 

съчувствие към инвалидите. Първото нещо бе, че осигурихме колички, макар и на старо. 

След това започнахме, със съдействието на Българска федерация по тенис и на Спортен клуб 

"Левски", да осигуряваме възможности да се играе. Дори стигнахме дотам, че изпратихме 

първите състезатели в чужбина. - Срещнахте ли съмишленици през този период от 15 

години?- Да. Не е имало случай, в който да се заговориш с някого или да го помолиш за 

помощ, и да не е оказвал такава. В това число са и хора несвързани със спорта или с 

инвалидите. Давам пример - когато стана дума, че трябва да ги изпратим в Унгария, имаше 

шестима кандидати, които да ги заведат със собствен превоз. Нашето общество е отворено 

към такива неща. Просто трябва инициатива. Много съм благодарен на Федерацията, която 

отново пое тази инициатива. Трябва да ангажираме колкото се може повече хора. Мисля, че 

това събитие, макар и скромно във финансов мащаб, ще проворира интерес в обществото. И 

ако успеем да превърнем този интерес в конкретно участие, ще бъде прекрасно за нашите 

момчета и момичета. - Лесно ли убедихте австрийската фирма "Blum" да подпомага хората с 
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увреждания в България?- Не беше трудно. Те по начало не се занимават със спонсориране 

на спорта, но спонсорират благородни каузи. По линия на това, че става въпрос за хора, 

които са в доста тежко положение спрямо здравите, успяхме да провокираме интереса в тях 

и дават средства от 2016 г. В програмата за 2017 г. средствата, които са осигурени са три 

пъти повече. Равностойно на "Blum" се включва и "Интериори". Смятам, че около 15 хиляди 

лева ще бъдат осигурени през 2017 г. като минимум. - Усещате ли каква радост е това за 

хората с увреждания? Лагерите, тренировките, всичко, което правите за тях...- Познавам ги 

всичките, често се виждам с тях. Знам какво е, когато срещнеш в лицето на здравите хора 

съчувствие. Знам какво е, когато разговаряш с тях и ги приемаш за абсолютно равностойни. 

А ако поиграеш и малко тенис, им стопляш сърцата. Това е нещо, за което си заслужава 

човек да отдели средства, време и задължително малко сърце. - Вие сте член на 

Управителния съвет на БФТ, как се развива този спорт у нас?- В момента ситуацията е малко 

странна. От една страна, успехите на Григор провокираха изключителен интерес към тениса. 

Бих казал, че основата на пирамидата в момента е много широка. От друга страна, за 

съжаление, на върха на пирамидата нещата не стоят така добре. С изключение на един-

двама млади и отдадени на тениса юноши като Александър Лазаров, Габриел Донев и 

няколко други, след тях не идва конкретно силно поколение. Надяваме се, че следващите 

две-три години ще излязат на сцената състезателите, които сега са на 12-14 години и тогава 

ще "берем плодовете" на тази изключителна популярност на тениса. - Какво си пожелавате 

за 2017 г.?- Пожелаваме си титла от Големия шлем на Григор. 

 

Поредно дарение от Белгия получиха в ЦНСТ в Габрово 

в. 100 вести, Габрово | Надежда ТИХОВА | 08.02.2017  

Поредно голямо дарение от сдружението "Едно карнавално сърце за Габрово" от 

побратимения град Аалст в Белгия получиха в Центъра за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи с увреждания. Членовете на сдружението, част от които са редовни участници в 

габровския карнавал, от години подпомагат социални институции в Габрово чрез 

карнавалиста Слави Бонев и съпругата му Таня Бонева. 

След смъртта на Слави Бонев съпругата му Таня продължава активно да посредничи в 

благотворителната кауза на белгийците. През миналата година и през тази те избраха 

събраните пари да бъдат дадени за някои належащи нужди на двата центъра за настаняване 

от семеен тип в кварталите Борово и Трендафила. 

Дарението тази година е на стабилната сума от 5365 лева. Заедно с екипа, който работи в 

центровете, са избрани и купени необходимите полезни за всекидневието на обитателите 

неща. 

"Бяха купени перална машина, съдомиялна, керамични плотове за вграждане, кухненски 

робот, много консумативи, комплекти чаршафи, протектори за матраци, памперси, перилни 

и почистващи препарати и други, подходящи и нужни ежедневно за потребителите на 

социалната услуга неща - уточни Маринела Лазарова, директор на Центъра за настаняване 

от семеен тип. - С благодарност приемаме дарението. Парите бяха преведени и по наше 

усмотрение с тяхното съгласие закупихме всичко необходимо. Белгийците посетиха Центъра 
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през месец май и явно им е харесал, за да повторят дарението си. Видяха и децата и 

контактуваха доста време с тях." 

Общо 21 деца и младежи с увреждания на възраст от 6 до 28 години се отглеждат в двата 

центъра в Трендафила и Боровото от 2014 година насам. За тях се грижи персонал от общо 

25 човека. Издръжката е от държавно делегирано финансиране към Община Габрово, но 

винаги дарителите, а и доброволците са добре дошли. Поредната придобивка, за която си 

мечтаят тук, е сушилня за дрехи за центъра в квартал Боровото. 

 

Дариха дърва за огрев на болницата в Елена 

в. Борба, Велико Търново | 08.02.2017  

30 кубически метра дърва за огрев ще дари на болницата в гр. Елена "Северноцентрално 

държавно предприятие“ в Габрово. Дървата вече са осигурени от териториалното 

подразделение на предприятието - горско стопанство "Буйновци“. Предстои те да бъдат 

доставени до сградата на МБАЛ "Д-р Димитър Моллов“ в Елена. 

За поредна година Северноцентралното държавно предприятие подкрепя дейността на 

лечебното заведение през студените месеци. В писмо еленският кмет инж. Дилян Млъзев 

благодари на ръководството на фирмата за дарението, което осигурява топлина за хоспис, 

медицински център и центъра за спешна помощ, които се помещават в сградата. 

 

26 хиляди SMS-a делят Илиян от мечтаната трансплантация 

в. Знаме, Пазарджик | Мария ДЪБОВА | 08.02.2017  

ПАЗАРДЖИК. 26 хиляди SMS-a делят 16-годишния Илиян Солтариев от дълго чаканата 

трансплантация на бъбрек. За да се върне момчето към нормалния живот, му трябват още 

точно 26 хиляди лева. Може да му помогнете, като изпратите съобщение с текст DMS ILIAN 

на номер 17 777. 

Илиян страда от бъбречна недостатъчност от раждането. На хемодиализа е от януари 2015-

а. В четвъртък е 17-я му рожден ден и той силно се надява да е последният, които ще 

прекара, "вързан" за живото-подържащата медицинска апаратура Благодарение на добри 

хора в дарителската му сметка вече са събрани 100 хиляди лева. Офертата за 

трансплантация в Беларус обаче е на стойност 126 хиляди лева - сума, непосилна за 

семейството. Всеки ден и дори всеки час е важен за момчето. 

Братчето му Калоян, който е само на 5 годинки, се включи активно в набирането на 

средствата. Трогателните му постове във Фейсбук докоснаха сърцата на хиляди хора - 

познати и непознати. 

Момченцето продължава да плаче, щом види белезите от хемодиализата по ръцете на 

батко си, защото знае, че го боли. 

Страда и когато е сам вкъщи и няма с кого да си играе, защото "бате го няма, бате отново е в 

болницата". А това се случва прекалено често - по 3 пъти в седмицата 

Както "Знаме" писа, вместо подаръци за Коледа Калоян си пожела "бате да оздравее". 

Заедно можем да променим живота на Илиян и Калоян - един SMS струва само левче, но за 

двете момчета е безценна стъпка към нормалния живот. За съжаление, от чужбина не могат 
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да се изпращат дарителски SMS-u. Но пък могат да се превеждат средства чрез PayPal на 

имейл: DesiDeliivanova 1 @gmail.com 

Дарителската сметка, която също може да се ползва, е: 

Банка: Общинска банка АД 

IBAN: BG72 SOMB 9130 1060 5311 01 

BIC: SOMBBGSF 

Титуляр: Илиян Красимиров Солтариев 

- Вие ни върнахте надеждата и ни накарахте да повярваме, че чудесата се случват! - обръща 

се към всички Деси, майката на Илиян. - Близо 100 хиляди лева бяха събрани за моето дете 

и аз не спирам да преглъщам сълзи от радост и благодарност всеки път, когато проверявам 

наличността в дарителската сметка или броя на изпратени SMS-u. Благодаря Ви... благодаря 

Ви, непознати хора! 

Благодаря Ви, че отворихте сърцето си за моето дете и приехте нашата болка за своя... 

Благодаря Ви, че сте до нас! 

Вярвам, че ще успеем да съберем и останалата сума! Вярвам, че ще се случи така мечтаната 

от нас бъбречна трансплантация и Илиян отново ще бъде усмихнатото и жизнерадостно 

дете, каквото беше преди! Бъдете благословени! И не забравяйте, че Вие сте ангели за мен 

и моето дете! 

През 2006-а Илиян Солтариев бе едно от децата В четвъртото издание на най-популярната 

благотворителна инициатива у нас "Българската Коледа". Тогава бе едва 6-годишен. 

 

Благоевград: В града ще се проведе благотворителен базар в помощ на младежи, изведени 

от социални домове 

www.focus-radio.net | 08.02.2017  

Благоевград. Благотворителен базар в помощ на младежи, изведени от социални 

институции, ще се проведе в заведение в Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на 

Община Благоевград. Той ще бъде открит тази събота, 11 февруари, в 11.00 часа, и ще 

продължи през целия ден. Средства ще бъдат предназначени за стипендии на младежи, 

излезли от институции за деца, лишени от родителски грижи. Събраните пари от базара ще 

бъдат дарени на НПО „1 % промяна“, която има за цел да насърчи хората да поемат 

дългосрочен ангажимент, а не еднократно даряване за различни каузи. 

Инициатива е на управителя на заведението, с подкрепата на Община Благоевград. По 

време на базара ще се предлагат домашни храни, ръчно изработени изделия, стари, но 

запазени дрехи, чанти и играчки, книги, музика. Всеки може да продава, да купува и да 

определи какъв процент от средствата ще дари за каузата. Идеята на организаторите е 

инициативата да се превърне в традиционна. 

 

Правят базар в помощ на младежи, изведени от социални институции 

Събраните пари от базара ще бъдат дарени на НПО "1% промяна“ 

www.blagoevgrad.utre.bg | 08.02.2017  

Благотворителен базар в помощ на младежи, изведени от социални институции, ще се 

проведе в Bar82 в Благоевград. Той ще бъде открит тази събота в 11:00 часа и ще продължи 
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през целия ден. Средствата ще бъдат предназначени за стипендии на младежи, излезли от 

институции за деца, лишени от родителски грижи. Събраните пари от базара ще бъдат 

дарени на НПО „1% промяна“, която има за цел да насърчи хората да поемат дългосрочен 

ангажимент, а не еднократно даряване за различни каузи. Инициатива е на управителя на 

Bar82, с подкрепата на Община Благоевград. По време на базара ще се предлагат домашни 

храни, ръчно изработени изделия, стари, но запазени дрехи, чанти и играчки, книги, музика. 

Всеки може да продава, да купува и да определи какъв % от средствата ще дари за каузата. 

Идеята на организаторите е инициативата да се превърне в традиционна. 

 

Ренета Венева, НАРД: Около 7-8 % от българските граждани заявяват, че са доброволци и се 

опитват системно да участват в различни каузи  

www.focus-radio.net | 08.02.2017  

Ренета Венева, председател на Управителния съвет на Националния алианс за работа с 

доброволци (НАРД), в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за нивото на доброволческата 

култура в България, както и за мотивите на хората да се превърнат в активни доброволци.  

Фокус: Г-жо Венева, имаме ли желание да бъдем доброволци, да участваме безвъзмездно в 

различни благотворителни инициативи? Какво е като цяло нивото на доброволческата 

култура в България?  

Ренета Венева: Най-лесно ще разберем каква е промяната и каква е динамиката, ако 

сравним развитието на доброволчеството през 2016 година с това през 2007-2008 година. 

През последните десет години доброволчеството нарасна три пъти като процент от 

граждани, които се включват безвъзмездно в доброволчески инициативи за своите 

общности. В момента официално около 7-8 % от българските граждани заявяват, че се 

опитват системно да участват в различни инициативи, свързани с екологията, със 

социалните дейности, с различни каузи и форми на добротворство в своите общности. 

Другото, което е много важно като промяна е, че в първите години след 1989-та заговорихме 

за организирано доброволчество и интерес сред младите хора в големите населени места, 

като София и Пловдив. През изминалата 2016 година на картата на доброволчеството в 

България се появиха много села, в които се развиват системно доброволчески инициативи. 

Обикновено това става около дейността на читалищата, в библиотеки, които се опитват да 

помагат в доброволчеството, също и в училища. Друга отчетлива промяна е свързана с 

интереса по отношение на доброволчеството като възраст. България е една от страните в 

Европейския съюз, в които доброволците са изключително млади хора. Възрастовата 

граница на доброволците пада. Вече има 11-годишни и 12-годишни деца, които се заявяват 

в центровете за доброволци или в организации, които работят по различни каузи, с 

желанието си да бъдат доброволци. Това са най-позитивните тенденции, които в 

последните 2-3 години се превръщат в устойчиви.  

Фокус: Какви са мотивите на човек, независимо от неговата възраст, да се занимава с 

доброволческа дейност?  

Ренета Венева: Мотивите са различни, в зависимост от възрастта на хората. Младите хора, 

които са в училищна възраст, искат да бъдат доброволци, защото от една страна училището 

за тях е скучна и консервативна територия, в която се дават знания, но няма никаква 
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възможност да се развиват умения. В училището те биват изпитвани, казват им какво да 

правят, но не им дават възможност да правят нещата заедно със своите съученици. Много 

малко са училищата в България, които развиват устойчиви филантропски или доброволчески 

програми. Тоест, не правят една инициатива в годината, а всяка година стимулират 

класовете, стимулират и насърчават младите хора да мислят за малки доброволчески 

инициативи за своето училище, за своя клас, за дете от класа, за училищния двор или за 

парка в близост до учебното заведение. Насърчават ги редовно да вършат добри дела и да 

поемат инициативи. Съвсем друга е мотивацията на студентите. Студентите, които се завяват 

като доброволци, обикновено търсят през доброволчеството възможност, сфера и практика, 

даваща им възможност да развият свои умения, които в професионалната им сфера ще 

бъдат много важни. Има голям интерес от доброволци от университетските специалности 

педагогика, психология, от IT-сектора, от студентите по социални дейности. Те се опитват да 

практикуват като студенти през доброволчеството онова, което ще работят по-късно. От 

друга страна, когато те практикуват своята бъдеща професия като доброволци, имат 

възможност много по-лесно да намерят работа. Те осъзнават това, че когато отидат при 

работодател и са завършили бакалавърска или магистърска степен, този, който е бил 

доброволец ще каже, че има опит. Тяхната мотивация е да натрупат опит и професионални 

умения. По отношение на пенсионерите, най-малък процент от действащите доброволци в 

България са пенсионерите, защото българският пенсионер традиционно е зает да отглежда 

внуци и да гледа сериали. Въпреки всичко, в България има пенсионери-доброволци. Тяхната 

мотивация е свързана с това да не бъдат сами, да намерят среда и, най-важното, да 

продължават да бъдат значими с това, което правят, защото вече се чувстват много 

изолирани и незабелязани от общностите. Мога да обобщя, че мотивацията наистина е 

различна при различните възрастови групи доброволци.  

Фокус: Казвате, че се открояват положителни тенденции, но какви са очакванията ви за 

следващите няколко години по отношение на развитие на доброволческата култура в 

България? Дали броят на доброволците ще се увеличи?  

Ренета Венева: Ние наблюдаваме тези процеси в динамиката на интереса към 

доброволческата практика, благодарение на това, че имаме повече от 50 доброволчески 

центъра в малки населени места, в големи градове и в столицата. Интерес има, но той ще 

бъде по-сериозен, ако се полагат системни усилия от различните институции да се 

насърчават младите хора да помагат на местните общности. Какво имам предвид? 

Филантропското мислене и поведение е нещо, което ако в семейството не се насърчава, то 

след това много трудно се развива. Ако не се насърчава в училище, след това е много 

трудно изведнъж на 20 или 30 години човек да стане доброволец. Ние се опитваме да 

помагаме на училищните общности и власти да разберат, че ученето през доброволчество и 

допускането на доброволческите програми в училищата е една възможност неформалното 

учене и образование да помагат на формалното такова. Тоест, важно е в училището и в 

университета през доброволчеството младите хора да разпознават още една възможност да 

се учат чрез мястото, на което е основната им заетост. Освен това, ние виждаме 

положителна тенденция в това, че, особено през последните 4-5 години, много фирми, през 

своите програми за социална отговорност, насърчават своите служители поне два-три пъти в 
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годината да работят за различни социални, екологични или други важни каузи. Насърчават 

ги, поощряват ги, оценяват това, че е служителите се занимават с подобни дейности, което е 

нещо ново за България, много добра новина и добра тенденция. Тоест, това ще помогне на 

работещите хора, на тези, които освен грижата около семействата и децата, имат 

възможност през програмите за социална отговорност на фирмите да упражняват 

добротворство и да помагат със своя безвъзмезден труд за решаването на конкретни 

проблеми. Само за миналата година към нас са се обърнали повече от десет фирми, които 

са помолили да осигурим подкрепа към тях, като намерим добри територии, в които 

служителите да бъдат доброволци по няколко часа месечно. Това е наистина добра новина. 

Трябва да се говори за тези неща, за да се формира наистина доброволческа култура в 

България и да забелязваме това, което хората правят всеки ден като доброволци, а не само 

когато има пожари и наводнения. В кризисни ситуации българинът показва, че е много 

добър и състрадателен човек, но не само кризисното доброволчество е това, което трябва 

да забелязваме. Важно е да погледнем децата си, да погледнем интересите на студентите, 

да погледнем хората, които около нас вършат тихо, безвъзмездно, мълчаливо, 

незабележимо и ненатрапливо различни доброволчески дейности. Те помагат всички ние да 

живеем по-добре. Наистина трябва да имаме очи да го видим, а не само когато в 

Аспарухово имахме проблем или при софийските пожари по Витоша. Доброволчеството в 

България не се изчерпва само дотук.  

 

Детска читалня ще "завърти колела" в началото на пролетта 

в. Старозагорски Новини | 09.02.2017  

Проект под надслов "Детска читалня на колела" ще стартира през пролетта, информира 

медията ни ангажираната с инициативата Олга Клисурова. Точно 1963 лв. е сумата, която 

проектът, дело на СНЦ "Пътуващите книги на Стара Загора", набра чрез кампанията "Избери, 

за да помогнеш" на Райфайзенбанк България ЕАД. 

В края на миналата седмица на официална церемония бяха връчени символични чекове на 

22-те организации, участва-, ли в кампанията. 

Проектът "Детска читалня на колела" цели да насърчи четенето сред децата в малките 

населени места, като им представи по атрактивен и забавен начин произведения от 

класическа и съвременна, българска и чуждестранна детска литература. Това ще се случи 

под формата на публични четения, гостуване на съвременни български детски автори, 

представяне и обсъждане на популярни детски книги. Проектът ще подпомогне дейността 

на малките читалища в област Стара Загора, които разполагат с оскъдно финансиране за 

обогатяване на детския си библиотечен фонд. 

Всеки месец с "Детска читалня на колела" ще се организира четене в различно малко 

населено място в област Стара Загора. Съвременни български детски писатели ще бъдат 

канени като гости на някои от пътуванията, за да представят свои книги. Освен четене, 

интересна интерактивна презентация или драматизация на детски книги, всяко събитие ще 

включва забавна дискусия или конкурс за рисунки (на хартия или асфалт) върху 

представеното произведение, с които да разберем до каква степен децата са възприели и 

разсъждавали върху посланията на представяната книга. На всяко събитие ще бъде 
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предоставян награден фонд от книги за децата и читалището (или организацията) домакин. 

Книгите ще бъдат закупувани на преференциални цени от издателства, които пожелаят да 

станат партньори по проекта. 

 

Община Перник и ансамбъл "Българе" на Христо Димитров помагат за лечението на Георги 

Валентинов 

в. Вяра, Благоевград | 09.02.2017  

Община Перник и ансамбъл "Българе" на Христо Димитров също се включват в 

благотворителната кауза за лечението на 11-годишния Георги Валентинов. Специални кутии 

ще бъдат поставени за дарения преди зрелищния спектакъл "Осмото чудо", който ще бъде 

на 16 февруари от 19 часа в Двореца на културата. 

Перничани за пореден път ще могат да докажат щедростта на душите си и да помогнат кой с 

каквото може на 11-годишния Жорко. Георги Валентинов страда от тежка болест и 

единствената надежда, която дават на родителите му, е в клиника в Турция, където са в 

момента. Все още няма поставена диагноза, но сумата, нужна за лечението, ще е непосилна 

за семейството. Първоначално се е оплаквал от проблем в очите, а по-късно лекарите 

съобщават за наличието на тумор. 

БАНКОВА СМЕТКА: 

IВАN BG98FINV91501316905961 BIC FINVBGSF Титуляр: Георги Георгиев Валентинов 

09.02.2017 г. 

 

Център ще помага на хора с епилепсия 

Откриването му на 13 февруари е благодарение на дарители 

в. Стандарт | Антония КЮМЮРДЖИЕВА | 09.02.2017  

Около 25 000-30 000 деца у нас страдат от епилепсия, сочи тъжната статистика. Според нея 1 

на всеки 100 души е засегнат от болестта, а 1 от всеки 20 може да получи епилептичен 

пристъп в някакъв момент от живота си. Над 65 милиона души по света и над 70 000 българи 

живеят с тази диагноза. Тя засяга не само физическото им здраве, но и психологическото 

състояние и социалния им живот. В много случаи стигмата и дискриминацията, с които тези 

хора се сблъскват, са много по-трудни за превъзмогване от физическите пристъпи. На 13 

февруари е Международният ден на болните от епилепсия. Той се отбелязва от 2015 г. през 

втория понеделник на месец февруари съгласно решение от 2015 г. на Международното 

бюро за епилепсията (IBE) и Международната лига срещу епилепсията (ILAE). У нас денят се 

отбелязва по инициатива на Асоциацията на родители на деца с епилепсия. 

Оттам съобщиха за "Стандарт", че чрез помощта на дарители на 13 февруари ще отвори 

врати Дневен център в помощ на хора с епилепсия. Той ще се помещава на булевард 

"Сливница". 

За разкриването му от асоциацията се борят от 1998 г. 

Идеята е в центъра, който е първи по рода си, да се полагат грижи за деца и възрастни с най-

тежка форма на епилепсия. "Много добри хора ни подкрепиха - ще ги обявим в деня на 

официалното откриване на центъра", казаха от Асоциацията. Вече са купени и шест нови 
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климатика, тъй като предишните шест са откраднати при нагъл грабеж по време на 

новогодишните празници. В центъра 

ще се полагат целодневни грижи за около 40 деца и младежи 

с тежка форма на болестта. 

Помещението бе предоставено преди две години от Столична община на асоциацията. За да 

се използва по предназначение обаче, то имаше нужда от основен ремонт. Средствата бяха 

непосилни за близките на хората, страдащи от болестта. Финансирането на ремонтните 

дейности бе осигурено отново от дарители. Ако центърът не беше готов, имаше опасност 

помещението да бъде отнето. Тепърва ще се търсят средства, за да се назначават 

специалистите, които са необходими да се грижат целодневно за болните. В центъра ще се 

ползват услугите на психолог, рехабилитатор, социални работници, музикотерапевт и 

медицинско лице. 

Епилепсията е събирателен термин за голяма група от заболявания на мозъка, които се 

характеризират с гърчове. Тя обаче не е присъда. С подходящо лечение, до 70% от хората с 

епилепсия мога да се освободят от епилептични припадъци. Има обаче едни 30-35%, при 

които това не е възможно. Точно за тях се прави и центърът. Той би създал защитена среда 

за децата и младите хора и там те биха научили много неща. Ще се работи и индивидуално с 

всеки по програма. 

 

Над 2.5 млн. лв. е получило МВР от дарения през 2016 г. 

Бедни общини продължават да издържат местната полиция, като плащат за гориво, 

компютри и друга техника 

в. Сега | Самуил Димитров | 09.02.2017  

МВР, което всяка година харчи по над 1 млрд. лв., продължава да разчита на бедни и 

финансово закъсали общини да му даряват гориво, смазочни материали, компютри и друга 

техника. Това става ясно от годишния отчет на даренията, публикуван на сайта на 

ведомството. През миналата година полицията е получила подаръци за над 2.5 млн. лв. 

Част от подаръците идват и от международни организации или други държави. Вътрешното 

министерство на Германия например е подарило 12 джипа за близо 500 хил. лв. на 

граничната полиция. Колите са от марката "Грейт Уол", която се произвежда у нас. Друго 

дарение за граничната полиция за над 142 хил. лв. идва от Департамента на САЩ. МВР е 

отчело и подарените от британското посолство джипове. Те бяха договорени при 

посещението на бившия премиер Дейвид Камерън у нас. Този подарък е на стойност над 

807 хил. лв. 

В масовия случай обаче полицията получава подаръци от малки общини. Единичната им 

стойност е далеч по-малка от тази на даренията по международна линия, но пък за сметка 

на това са доста по-редовни. Полицията във Видин например е дарявана с гориво и пари от 

общините от най-бедния регион на ЕС - Ружинци, Ново село, Грамада и Чупрене. 

Максималният размер на дареното е 700 лв., но тези кметства са се отчитали регулярно два 

пъти в месеца. 

Областната дирекция във Враца е получавала подаръци от общините Борован, Бяла Слатина 

и Козлодуй. Плащани са предимно ремонтите на полицейските коли. Сумите са от порядъка 
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на 400 - 1100 лв. В Силистренско също са се отчели със съответните суми, като тук те са 

малко по-високи и в някои случаи надвишават 2000 лв. Купувани са основно гориво и 

компютри, а в един случай община Силистра е платила и 476.50 лв. за щурмови палки. 

Другите щедри кметства са Тутракан, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа и Ситово. 

Пари и гориво е получавала и полицията в София-област. През септември миналата година 

община Своге е платила и над 5 хил. лв. за домакинско оборудване и телевизор. 

Пловдивската община Раковски пък е платила тестовете за наркотици на тамошното 

районно управление. Цената им е 600 лв. Долна Митрополия е ремонтирала сградата на 

РПУ-то си срещу над 23 хил. лв. По традиция по-големи дарения са правили по-богатите 

морски общини. Доста пари са дадени на бургаската полиция. През юли миналата година 

кметството в Несебър е дало близо 5 хил. лв. за гориво. 

Отчетът на даренията за пореден път поставя въпроса за това как МВР харчи огромния си 

бюджет. Всяка година ведомството казва, че 90% от него отиват за заплати и същевременно 

вечно не достигат средства за елементарни неща като гориво, консумативи или ремонт на 

сгради. В края на мандата си кабинетът "Борисов-2" реши да отпусне 7 млн. лв. 

допълнително, с част от които трябваше да се купи повече гориво за патрулките. Решението 

бе представено като специализирана акция срещу битовата престъпност, въпреки че по 

същество е осигуряване на що-годе нормални условия за работа. 

Нито един министър досега не събра куража да прекрати трайно порочната практика. След 

скандал в първия мандат на ГЕРБ, по време на който стана ясно, че министерството е 

приемало дарове от хора, които разследва, Цветан Цветанов забрани подаръците от частни 

лица. След това, заобикаляйки собствената си забрана, МВР масово се самодаряваше за 

милиони чрез фирмата си "Безконтактни мултиплексорни вериги" (БМВ). Впоследствие 

дружеството бе пратено в транспортното министерство, а след това върнато обратно. Сега 

отново присъства в списъка, но далеч по-скромно - само с едно дарение от малко над 33 

хил. лв. За кратко практиката бе преустановена от Цветлин Йовчев, но след това подаръците 

отново бяха разрешени. Миналата година Румяна Бъчварова заяви, че даренията са 

допълнителна възможност МВР да си върши добре работата. 

 

„Ротаракт“ и „Интеракт“ дариха на Детската хирургия апарати за вливания на медикаменти 

www.podtepeto.com | 09.02.2017  

Младежите от двете организации за втора поредна година правя дарение в детско 

клинично звено на в УМБАЛ „Свети Георги“ Инфузионни помпи – перфузори и инфузомати, 

за дозирано вливане на медикаменти, на стойност 6800 лева получи днес Клиниката по 

детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“, съобщи нейният началник проф. д-р Пенка 

Стефанова. Тя уточни, че дарението ще се използва в Интензивния сектор на Детската 

хирургия. Високоспециализираните апарати бяха дарени от младежите от „Интеракт 

Пловдив Флипопол“ и „Ротаракт Пловдив Филипопол“, а средствата за закупуването им са 

събрани основно от продажба на коледни сувенири, украса и лакомства. Това разказаха 

младите хора днес при връчване на дарението в клиниката. Своите арт и кулинарни 

произведения членовете на двете младежки структури към Ротари Клуб Пловдив – 

Филиполол са продавали по Коледа на щанд, осигурен им безплатно от Мол „Марково тепе“ 
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в самата сграда на търговския център, и на Немския коледен базар в павилион, също 

безвъзмездно предоставен от Община Пловдив. Към инициативата са се включили и 

Фондация „Движение на българските майки“, сладкарница „Dolce Mela“ и бижутерийният 

магазин „Ice Jewelry“, разказа Радостина Гайдарова от „Ротаракт“. Кристина Иванова от 

„Интеракт“ обясни, че наред с базара, младите хора са организирали и коледно парти за 

набиране на средства за инфузионните помпи. Членовете на „Интеракт Пловдив 

Филипопол“ са тийнейджъри на възраст от 12 до 18 години, а на „Ротаракт Пловдив 

Филиопол“ – млади хора от 18 до 30 години. Акцията им не е първата в полза на малки 

пациенти от УМБАЛ „Свети Георги“. Миналата година, отново след организиране на 

благотворителен базар, двете младежки структури дариха три перфузора на Отделението по 

онкохематология в Клиниката по педиатрия и генетични заболявания. Целта на проектите, 

които „Ротаракт“ и „Интеракт“ реализират, е устойчиво развитие, както и стремеж да се даде 

добър пример на останалите членове от обществото, за да могат повече хора да се 

приобщят към подобни значими инициативи, споделиха младежите. 

 

Благотворителността като ежедневие: Компания с кауза да помага 

www.dir.bg | Dnes.bg | 09.02.2017  

Това е една фирма, в която дарението е корпоративен навик Това на пръв поглед е една 

обикновена софтуерна компания със 160 служители. Различното е, че вече 5 години 

дарителството тук е навик. Повече от половината работещи във фирмата отделят част от 

заплатата си в името на добра кауза. 

“Това е нещо, което наистина чисто емоционално дава някакъв заряд на хората“, обясни 

Любомир Чолаков, управителят на “Екомера“. 

Събраните суми и изборът на каузи са в ръцете на служителите. Ставрос Ставро е част от 

комитета, който разпределя средствата. Разказва, че благотворителността им е насочена в 

няколко основни направления. 

 

Кметът Фандъкова поздрави "Мисия без граници" 

в. Софийски вестник | 09.02.2017  

В продължение на пет години с помощта на доброволци и дарители от фондация "Мисия 

без граници" храна получават бездомни хора, останали на улицата и затруднени да осигурят 

своята прехрана. Топла супа получават около 120 души в София. Те отбелязаха своята 

годишнина освен с осигуряването на традиционната храна за бездомните хора и малък 

подарък. 

Кметът на София Йорданка фандъкова поздрави за социално отговорната дейност фондация 

"Мисия без граници -България", с ръководител Саркис Ованесян. 

Храната се раздава по проект "Милосърдие на улицата", осъществен съвместно със 

Столична община, район Сердика. 

Освен с храна доброволците съдействат на нуждаещите се и за осигуряване и на топли 

дрехи през зимата, обувки, водят ги на лекар. Дават им и надежда като духовната храна, 

която могат да получат, защото вярват в доброто. 
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На място присъстваха и кметът на район Сердика Тодор Кръстев, директора на дирекция 

"Социални дейности " Мина Йовчева. 

 

"Забавляваме се и помагаме" в помощ на две деца - Ани и Алекс 

www.bnr.bg | 09.02.2017  

Благотворителен шоу – концерт под надслов "Забавляваме се и помагаме“ предстои в 

Бургас. Той ще е на 26 февруари в ресторант „La vie Lifestyle Club * Restaurant. Целта на 

проявата е да се съберат средства за лечението на две деца – Ани и Алекс. Ани е от Бургас и 

е на 8 години. Тя страда от вроден Хипотиреоидизъм, Спина Бифида, Сколиоза, Митрален 

пролапс и Атрофия на Лебер. Най-тежкото заболяване е Атрофията на Лебер, от която 

страдат само 1% от населението на планетата. Детето е с остатъчно зрение 10%. Може да и 

помогнете чрез дарение на посочените банкови сметки: Банка ДСК ЕАД IBAN BG 03 STSA 93 

00 00 21 02 10 03 - в лева IBAN BG 33 STSA 93 00 00 11 23 84 01 - в евро BIC: STSABGSF Титуляр: 

Ани Георгиева Михайлова Или на: PayPal account: help_ani@abv.bg Александра е от Варна тя 

е родена на 4 април 2016 година. Тя е с рядката диагноза Фибуларна хемимелия на дясно 

краче – пълна липса на малък пищял и скъсен крак с деформирани глезен и стъпало. 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА BIC: CECBBGSF IBAN: BG40CECB979040G7448700 

ТИТУЛЯР:АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЯНИНА гр.ВАРНА PayPal :veni_sun@abv.bg 

титуляр:Венета Кръстянина (майка) ДАРИТЕЛСКИ SMS с текст на латиница DMS ALEXANDRA В 

благотворителният концерт ще участват групови и индивидуални изпълнители, танцови и 

спортни формации. Освен невероятната шоу програма, ще има БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР, 

на който ще се предлагат уникални подаръци за 8-ми март, сувенири, бижута, картини, 

ръчно изработени картички и мартеници дарени и предоставени за каузата. Ваучери за 

спорт и масаж. От покупката на всеки артикул 100 % от сумата ще бъдат за лечението на Ани 

и Алекс. 

 

Проект на Кристо събра 200 000 евро за благотворителност 

www.manager.bg | 09.02.2017  

Проект на художника с български произход Кристо, изпълнен във Ватикана, е събрал 200 000 

евро на благотворителен търг. Папа Франциск е предоставил средствата на детска болница в 

Банги, Центраноафриканската република. Това съобщи радио Ватикана, цитирано от bTV. 

За проекта на Кристо са били използвани стотици реплики на част от прочутия стенопис. Той 

е бил представен във Ватиканските музеи, в Бергамо и Милано. След това беше обявено, че 

тези "опаковани кутии" с части от фреската ще бъдат продадени на търг, а парите за тях – 

дарени. Така проектът на Ватикана e получил името "Кутията на Кристо, между изкуството и 

милосърдието, дар за Банги". 

Идеята да опакова част от стенописа хрумнала на авангардния творец с български произход, 

докато опаковал информационни DVD дискове за Ватикана, на чиято обложка имало 

репродукции на "Атинската школа". 
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Учениците на асеновградската учителка Люси Ангелова са сред номинираните за Бяла 

лястовица`2016 

www.haskovo.net | 09.02.2017  

Учениците, които организираха различни благотворителни мероприятия, чест от мащабната 

кампания в подкрепа на учителката им Людмила Ангелова, са сред номинираните за Бяла 

лястовица на годината. След като парите за лечението на преподавателката в ПГ "Цар Иван 

Асен II" бяха събрани и тя успя да преодолее тежко онкозалобяване, днес Людмила 

Ангелова отново е в класната стая. В мащабната акция "Подари надежда за Люси" се включи 

цял Асеновград, хиляди бяха и българите от други градове на страна, които подадоха ръка 

на Люси. Сред останалите номинирани за наградата на "Господари на ефира" са учителка, 

волейболист и сноубордист. - Мариана Пенчева от Велико Търново се превръща във втора 

майка за 10 деца от крайно бедни семейства, след като институцията, в която са били 

настанени, затваря врати. Младата учителка им осигурява семеен уют и освен че ги 

отглежда със собствени средства, работи усърдно върху възпитанието им и им помага да 

развият дарбите си. - Владо Николов - през пролетта на 2016-та хиляди фенове на волейбола 

се събраха в арена "Армеец", за да присъстват на бенефисния му мач "Моята игра". Със 

събраните от билетите средства Николовнаправи дарение на стойност 50 000 лв. на 

Детското онкологично отделение към УМБАЛ "Свети Георги". - Радослав Янков - бървият 

българин, спечелил Световната купа в паралелните дисциплини в сноуборда.  

 

Бургаска фирма с дарение за общината 

www.gramofona.com | Автор : Gramofona.com | 09.02.2017  

Бургаската фирма „Софтуер“ ООД дари техника за нуждите на местната администрация. 25 

принтера са предоставени на Община Бургас, обясни управителят на фирмата Евгени 

Нончев. „Софтуер“ ООД е една от младите компании на пазара. Тя е специализирана в 

разработката на различни видове софтуери, включително и за видеонаблюдение. Предлага 

и широка гама от услуги, свързани с разработването, доставката и поддържането на 

софтуера. Въпреки че компанията и нейните служители са млади, те могат да се похвалят с 

богат опит в сектора и с качествено управление на проектите през различните му фази – от 

задаването на заданието, през дизайна, кодирането, тестването и неговото 

разпространение. 

 

Доброволци от Младежкия дом гостуваха в областната управа  

в. Бряг, Русе | 10.02.2017  

Ден на отворените врати за доброволци от Младежкия дом имаше в областна 

администрация. Посещението на младите хора започна с информационна разходка и 

запознаване с конкретната работна среда. Голямо впечатление им направи експозицията от 

портрети и биографични бележки за областните управители от 1877 година до днес. В 

кабинета на заместник областния управител Валентин Колев учениците разговаряха за 

работата на администрацията. Те се запознаха със структурата и функциите й. Младежите се 

информираха за възможността да проведат ученически стаж или практика в областната 

управа. Посещението бе част от дейностите по проект "ВИА РЕГИЯ 6", финансиран от 
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Националната програма за младежта. Проектът се изпълнява в партньорство между 

сдружение "Вдъхновение", Общински младежки дом Русе, Областна администрация и 

Община Русе. 

 

110 години по-късно откриха първи дарител на музей 

в. Монитор | Христо ХРИСТОВ | 10.02.2017  

Царски офицер, участник в боевете по време на Сръбскобългарската война през 1885 г., е 

бил първият дарител на предмети от античността за създадения точно преди 110 години 

старозагорски исторически музей. 

Личността на родения през 1860 година в Русе майор Петър Ангелов Ханджиев "изплува" 

сред страниците на четиритомника "Офицерският корпус в България 1878-1944". 

По неизвестни причини, когато било вписвано дарението през пролетта на 1907 година, 

тогавашният председател на археологическото дружество "Августа Траяна" Атанас 

Кожухаров го отбелязал само със званието и фамилията. При внимателна съпоставка се 

оказва, че тогава в армията е имало един-единствен офицер с тази фамилия. 47-годишният 

русенец е служил в 24-и пехотен полк в Бургас, но негови поделения имало и в Града на 

липите. Най-вероятно майорът е бил командирован там и по време на полеви занятия 

войниците му са попаднали на артефактите. В книгата са вписани 7 антични предмета. Сред 

тях са първата намерена в този край мраморна оброчна плочка с изобразен на нея 

Тракийски конник и бронзова фигурка на конника. Към тях майор Ханджиев прибавил 

изработена от глина тежест за рибарска мрежа, част от каменнен чук и остриетата на копие 

и стрела. 

Петър Ханджиев фигурира сред учредителите на археологическото дружество редом с 

тогававашния старозагорски митрополит Методий Кусев и писателите Петър Иванов и 

Атанас Илиев. 

От записа в "Офицерският корпус..." става ясно, че е бил участник в 4 войни: 

Сръбскобългарската, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. 

Пенсионирал се е с чин полковник като началник на Второ полково окръжие в родния си 

Русе през 1918 година. 

 

Млад мъж продава колата си благотворително, дарява сумата за болно дете 

www.blagoevgrad24.bg | Източник: Blagoevgrad24.bg | 10.02.2017  

Благородна кауза обедини Перник. Редица хора и институции помагат за събирането на 

средства за болно дете, съобщава Дарик. 12-годишният Георги Валентинов от Перник се 

нуждае от човечността и милосърдието на хората. Преди дни в клиника в Турция скенер и 

ядрено-магнитен резонанс показват наличие на два тумора. Кампанията в помощ на Жорко 

подеха близки и приятели на семейството, информацията се разпространява и в социалните 

мрежи, като съвсем непознати на роднините хора се отзовават.24-годишният Денис 

Александров обяви за продан любимия си автомобил, като получените средства ще дари за 

лечението на Жорко. Две дюнерджийници в Перник обявиха, че два дни ще работят за 12-

годишното момче. Марио Алексов обяви на търг любимата икона на семейството си на Св. 

Георги. Момичета продават балните си рокли, като с това желанието им е да се включат в 
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спасителната кауза. Кутии за набиране на дарения са поставени в магазини, заведения и 

предприятия. Някои от заведенията обявиха и куверт за обедно меню в помощ на момчето. 

Салон за красота също даде заявка за даряване на част от приходите си към сметката за 

лечение. Община Перник и ансамбъл "Българе" също се включват в благотворителната кауза 

за лечението на Георги. Специални кутии ще бъдат поставени за дарения преди зрелищния 

спектакъл "Осмото чудо", който ще бъде на 16 февруари от 19 часа в Двореца на културата. 

Надеждата за Жорко и родителите му е в клиника в Турция, където са в момента. Все още 

няма поставена диагноза, но сумата нужна за лечението ще е непосилна за семейството. 

Няколко седмици преди настоящата благотворителна кампания в помощ на млад 

перничанин, градът се обедини за оздравяването и финансовата подкрепа на 9-годишния 

Симеон Руевски. На 23 декември бе достигната необходимата сума от 50 318 евро за 

черепно-мозъчната интервенция в клиника в Хановер. В подкрепа на Мони имаше два 

благотворителни концерта в пернишкото село Дивотино, откъдето е майката и в Перник, 

организиран от средношколци. Множество кутии из целия град също набираха средства за 

момчето. БАНКОВА СМЕТКА В ПОМОЩ НА ГЕОРГИ: IBAN: BG98FINV91501316905961 BIC 

FINVBGSF Титуляр: Георги Георгиев Валентинов 

 

Продължава набирането на средства в кампанията "Локомат за България" 

www.redmedia.bg | 10.02.2017  

Над 30 000 лв. са събраните средства в кампанията "Локомат за България", обяви нейният 

автор и създател хирургът офталмолог, практикуващ в Австрия, д-р Анелия Хохвартер. 

Инициативата ще продължи у нас под нова форма, като се възползва от сумите, дарени за 

лечението на други пациенти, които те няма да ползват, но са готови да предоставят за 

закупуването на скъпия робот у нас. "На всички тях обещаваме запазено място за терапия в 

първата година, списъкът се подготвя и това ще е условието при конкурса, който ще 

определи къде ще бъде поставен уреда. Предимство ще имат области с най-много 

дарители", поясни още д-р Хохвартер. Стотици анонимни дарители продължават да 

подкрепят кампанията. Уникалният глас от Родопите Нели Андреева и ръководената от нея 

формация "Нуша", със съдействието на ансамбъл "Филип Кутев" са сред най-големите 

дарители на благородната кауза – те дариха всички приходи от новогодишния си концерт. 

Родената в Горна Митрополия д-р Анелия Хохвартер е високо ценен хирург офталмолог във 

Виена. Тя сама финансира своите мисии в Африка. След една от тях пише книгата 

"Пътуването – пътуване към света и към себе си". Лекарката е решила всички приходи от 

книгите, които вече излязоха на български и на немски език (предстои да бъдат отпечатани 

също на английски и руски език) да отидат за закупуването на уникалния робот локомат за 

раздвижване на български пациенти. За всички в България, които искат да закупят книгата, 

могат да го направят чрез поръчки на lokomatzabulgaria@gmail.com и в офиса на „Мирекс 21 

ООД “ ул. „Църковна независимост“ 27, гр. Русе (г-жа Галина Михайлова). Средствата отиват 

изцяло за каузата. Другият вириант за участие е превеждане на средства по дарителската 

сметка на кампанията. Тя е със статут "Всички средства са предназначени за закупуването на 

Lokomat ProV6", уред с два модула за деца и възрастни. Банката гарантира, че използването 

на дарения за текущи разходи по проекта не е възможно. Дарителска сметка: Анелия 
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Петрова ХохвартерIBAN: BG60 UNCR 7000 1522 7289 49 (в Евро)IBAN: BG65 UNCR 7000 1522 

7289 56 (влева)BIC (SWIFT): UNCRBGSF Нуждаещите се от медицинския робот в България са 

над 20 000 души. Лечението и рехабилитацията с локомат се използва при пациенти с 

цялостна или частична загуба на двигателни функции, хора болни от множествена склероза, 

детска церебрална парализа, пациенти, прекарали инсулт или претърпели мозъчна травма, 

както и с болестта на Паркинсон, с цел да им помогне да проходят отново. Повече 

информация можете да откриете на страницата във Фейсбук. 


