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Новини за общността на БДФ 

 

Доклад на МЗ показва, че има сериозни нарушения в работата на Фонда за лечение на деца 

www.novini.dir.bg | 20.03.2017  

Според доклад на Министерството на здравеопазването (МЗ) има сериозни нарушения в 

работата на Фонда за лечение на деца, аларм... Според доклад на Министерството на 

здравеопазването (МЗ) има сериозни нарушения в работата на Фонда за лечение на деца, 

алармират бивши членове на Обществения съвет. В доклада се съдържа информация за 

подменени решения, неадекватни изисквания в новия правилник, по който Фондът трябва 

да работи. Това е затруднило вземането на решения за лечението на деца. Според 

Красимира Величкова от Българския дарителски форум, бивш член на Обществения съвет, е 

имало забавяне на подадените за лечение заявления: На практика се потвърждават наши 

аргументи, с които напуснахме Обществения съвет тогава, а именно, че се подменя решение 

на Обществения съвет. Има системни административни нарушения, които на практика са и 

причина за забавяне на лечението на деца. Защо след като на пети декември този доклад е 

бил даден на Министерство на здравеопазването, не е сменено ръководството и това е 

довело до допълнителни забавяния. Във връзка с нарушенията в работата на фонда пред 

“Хоризонт“ бившият директор професор Владимир Пилософ заяви: Аз няма от какво да се 
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притеснявам. Правилата трябва да продължат да се променят и актуализират, защото 

практиката показва, че има неща, които затрудняват работата на фонда, но всякакви 

приказки за това, че фондът не работел са, меко казано, преувеличени. Министерството на 

здравеопазването ще излезе със становище по доклада до дни. 

БНР 

 

Конкурсът за каузи, които променят света, избра победителите си  

www.vesti.bg | 21.03.2017  

Награждаването на Репортийн 2016 с обмен на добри идеи и стойностни каузи 

Конкурсът за каузи, които променят света, избра неделния следобед за награждаване на 

победителите в темата на петото издание - „Обичам хейта“.  

Седемте победители и двамата участници с поощрителни награди получиха възможност да 

представят своите проекти пред публика и да споделят решението за подобряване на 

средата, в която живеят и общуват. „Тази година в конкурса участваха 39 видеа. Заложихме 

не само на тези, в които видяхме определено художествено майсторство, но и в огромна 

степен акцентирахме реалистичното осъществяване на тези идеи. В избора ни беше важно 

каузите да могат да променят средата и хората“, разказа екипът на Център за образователни 

инициативи, допълвайки, че най-изявено е присъствието на градовете Карлово и Сандански.  

„Не можах да повярвам, че печелим за втори път. Миналата година каузата ни беше 

свързана с изработка на носии за танцов ансамбъл.  

С наградата успяхме да закупим обувки и всякакви принадлежности, а членовете станаха 35 

души. Имахме възможност да обиколим цяла България!“, разказа Нина Матова, която е 

победител в конкурса за втора поредна година.  

„Тепърва в живота ще се налага да се борите за своите идеи. Нека Репортийн бъде първата 

крачка за вашите упоритост и ентусиазъм“, пожела на участниците Надя Захариева, 

Директор на Програма „Култура и изкуство“ на Фондация „Америка за България“.  

В награждаването се включиха и други представители на експертното жури, сред които 

Мария Силвестър, Петър Кауков, преподавател по режисура в НАТФИЗ и Краси Величкова от 

Български дарителски форум.  

 

Наследството на Рокфелер в България 

www.capital.bg | Капитал | 23.03.2017  

Тази седмица най-възрастният член на филантропската фамилия Рокфелер Дейвид 

Рокфелер почина на 101 години в дома си в Ню Йорк. Според списание Forbes състоянието 

на банкера възлиза на 3.2 млрд. долара. Той е син на петролния магнат Джон Дейвисън 

Рокфелер, който, освен че е патриархът на една от най-мощните икономически и 

политически фамилии в САЩ, в началото на ХХ век създава една от най-големите 

филантропични организации в света - фондация "Рокфелер". Целта, която си поставя 

фондацията, е да увеличи благосъстоянието на хората, независимо къде се намират, като се 

фокусира в области като медицина, експериментална биология и хуманитарни науки. Макар 

този факт да не е много популярен, фамилията Рокфелер е оставила своя важен отпечатък и 

в България. В периода между двете световни войни нейната фондация работи активно с 
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българските институции и инвестира повече от 100 млн. лева в страната ни. На практика 

организацията поставя основите на модерното българското здравеопазване, а днес в София 

има две ключови сгради, наследство от подкрепата на богатата фамилия - Националния 

център по заразни и паразитни болести на ул. "Янко Сакъзов" и Биологическия факултет на 

Софийския университет на бул. "Драган Цанков". А знанието за дейността на фондацията в 

България достига до нас благодарение на онлайн енциклопедията daritelite.bg, зад която 

стоят усилията на Българския дарителски форум (БДФ), две американски фондации и голям 

екип от български учени. Страната ни попада в полезрението на Рокфелеровата фондация 

след Първата световна война като част от програмата й за финансова помощ на страните от 

Югоизточна Европа. Отделно през 1922 г. българското здравно министерство само търси 

нейната подкрепа по две линии - за да стартира стипендиантска програма за млади лекари, 

фармацевти и химици, които да почерпят от опита на други европейски държави, и за да 

събере средства за строеж на институт по епидемиология в София. До Рокфелеровата 

фондация пише и деканът на Медицинския факултет при СУ проф. Васил Моллов, който 

търси финансиране за лабораториите на факултета и студентската библиотека. Така през 

1923 г. фондацията отпуска първата си помощ за България за Медицинския факултет, която 

се изразява в парична помощ за оборудване на лаборатории, за закупуване на научна 

литература и т.н. По късно стартира и стипендиантската програма, в която български медици 

се обучават в лечение и превенция на венерически заболявания, туберкулоза, малария и 

други, а през 30-те години се разширява и към гимназиални учители по обществени и 

търговски науки. През 1933 г. започва изграждането на голям съвместен проект на 

българската държава и фондация "Рокфелер" - Института за народно здраве (днес Център по 

заразни и паразитни болести). Общата инвестиция е около 40 млн. лева, от които 

фондацията осигурява 19 млн. лева. Институтът е замислен като център за специална 

подготовка на лекари и помощен персонал, който да произвежда серуми и други предпазни 

средства против заразните болести. Важен фокус на фондацията в този период е борбата с 

маларията, като България е една от най-засегнатите страни от болестта. С нейната 

финансова помощ се създава Противомаларичната опитна станция в Петрич, където 

процентът на заболеваемост е сред най-високите в Европа. Условието, което тогава поставя 

"Рокфелер", за да инвестира в проекта, е той да се занимава с научни изследвания на 

разпространението на маларията. Държавата построява сградата, фондацията осигурява 

издръжката на станцията за период от три години и тя започва работа през 1928 г. За 

няколко години дейност тя успява да намали смъртността сред населението, да подобри 

битовите условия на живот и да укрепи поминъка на населението в региона. Освен за 

решаването на проблемите на здравеопазването фондацията инвестира и в селското 

стопанство. През 1926 г. "Рокфелер" удовлетворява молбата на ръководството на 

Агрономическия факултет на СУ да им предостави 16 млн. лева за изграждане на сграда на 

факултета. Строежът започва през 1927 г. по проект на немския архитект проф. Херман 

Бухер, който възлага изпълнението на българския архитект Георги Овчаров. Сградата е 

завършена през 1932 г., като на главния й вход стои портретът на Джон Рокфелер-старши. 

*Повече по темата можете да прочетете в онлайн енциклопедията "Дарителството" 

(daritelite.bg) 
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№1 в 20-ата "Данониада" отива в САЩ, децата и от финалиста с билети за мача на Бербатов 

в. 24 часа | 24.03.2017  

Солиден стимул за записване в тазгодишната "Данониада" имат всички детски отбори. 

Единственият по рода си турнир за малчугани до 12 г. ще се проведе за 20-и юбилеен път у 

нас, а наградата за крайния победител е изкушаваща. По традиция той си осигурява участие 

в международна купа "Данон". 

Единственият турнир за деца от тази възраст с признанието на ФИФА тази година ще се 

проведе в Ню Йорк. Идеята за неофициалното световно първенство е взета от българската 

"Данониада". 

Победителят в 20-ото й издание ще има още един бонус освен пътуването до САЩ. Децата 

от шампиона, както и тези от отбора финалист ще получат билети за звездния 

благотворителен мач на 14 юни в София, който се организира от фондациите на Димитър 

Бербатов и португалската легенда Луиш Фиго. Тази на българина за 9-а година поред ще 

бъде партньор на "Данониада", а Бербатов - посланик. 

На danoniada.bg може да се правят онлайн записвания за участие. Срокът е ден преди 

провеждането на регионалните турнири. Те ще са в Пловдив, Плевен, София и Варна. 

Първият е в Пловдив на 22 април. 

 

Броят на дарителските кампании расте, има и фалшиви 

www.clinica.bg | 21.03.2017  

Скандалите във финансирането на лечението на болни хора стават все по-чести и вече 

излязоха извън полето на Фонда за деца. Последното доказателство за това е случаят 

на Ахмед. Защо се увеличават те, има ли фалшиви кампании, каква трябва да е съдбата 

на Фонда за деца, попитахме Красимира Величкова, директор на Български дарителски 

форум (БДФ) 

През миналата година се повиши броя на кампаниите, но не всички минават през 

платформата на DMS. Когато случаите са спешни, родителите предпочитат да ползват други 

начини за събиране на средства – не чрез смс, а чрез кутии или банкови сметки. По наши 

данни, за миналата година сме имали около 20 извънредни кампании за деца, за които са 

събрани над 3.5 млн. лв. Това автоматично води след себе си и въпроса за легитмността им. 

Когато сме правили DMS-кампания, винаги сме искали да има дарителска сметка, защото тя 

е под условие, от нея не може да се тегли в брой, а да се плаща само по банков път и то след 

показване на разходо-оправдателни документи, свързани с лечението на един човек. Сред 

тях са разходи за път, медицински процедури, изследвания лекарства. Един вид банката се 

явява страна гарант между дарителя и получателя на дарението, която проследява тези 

разходи. Но нашите наблюдения показват, че масово не се откриват дарителски сметки, а 

разплащателни. Най-простият начин, по който хората могат да ги отличат, е дали сметката е 

на името на детето Ако е , тя е защитена, защото за всяко плащане съдът дава разрешение, 

след като родителите представят нужните документи. Банката също контролира процеса. 

Всички онези кампании, които са на имена на родители, се правят, за да е по-лесно 

оперирането със средствата и да се прескочи съда, но в крайна сметка това има своите 
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рискове, защото тези сметки няма как да се контролират. Не казвам, че родителите 

злоупотребяват, но е имало случаи, когато е липсвал отчет при използването на такива 

сметки.  

Другото нещо, до което води тази масовост на кампаниите, е стартирането на напълно 

фалшиви инициативи. Появяват се кампании с фалшива снимка на дете или болен възрастен 

човек. Когато видим такива, сезираме ГДБОП. Последната подобна, за която разбрахме, 

беше със снимка на дете на наш познат. Но в интернет вече може да се прави проверка кой 

е бил първоизточникът и да се види къде е била публикувана снимката за първи път. 

Истината е, че в България няма регулация за набиране на средства Ние сравнихме 

положението с други страни от Централна и Източна Европа – там има такава, в Полша и в 

Чехия това е Законът за публично набиране на средства. Там е заложено кой и как може да 

набира средства, както и на кого се отчита. Тук обаче кампаниите за физически  лица не 

дължат отчет пред нито една институция, въпреки че в платформата на DMS ние имаме 

много строги правила. Дори, когато имаме промяна в обстоятелствата на някой човек и той 

се е излекувал, събрал е повече средства или е починал, той или близките му се задължават 

да предарят средствата, които е събрал. Но средата е такава, че отвъд нашите правила, няма 

други. В Чехия и Полша физически лица дори нямат право да събират средства, кампаниите 

трябва да минат през пациентски или други организации, за да могат да се отчетат, както и 

да работят на ниво политики, така че да не се налагат подобни след време. У нас на няколко 

месеца се появява по една фалшива. Когато тя се разкрие и около нея се разшуми, това 

руши доверието във всички останали.  

Случаят с Ахмед е малко извън нашия поглед, но бих казала, че медиите също носят своята 

отговорност. Той е много фрапантен в това, че оголено показва недостатъците на системата. 

Често ни се случва родители, които нямат търпение, да отиват при медиите, преди да са 

изчакали решението на институциите дали могат или не могат да им помогнат, което не е 

правилно. Колкото до Фонда за деца, Министерство на здравеопазването (МЗ) го вижда 

като външно тяло, защото проблемите в него ги има при всеки министър В момента екипът в 

него е нов, не е обучен, правилникът е променен и то не за добро, конфронтацията между 

лекари и нелекари, между тях самите продължава. Затова смятам, че вместо да се прави 

опит да се създава системата отново, е по-добре да се направи истински анализ кои са 

основните заболявания, които се финансират. Тогава ще се види, че за повечето се издава 

формуляр S2 и се плащат от касата. На фонда е останало да финансира трансплантации и 

медицински изделия, ако и те се поемат от касата, ще има реален контрол и финансиране. 

Затова за мен решението е да няма фонд и всичко да мине към здравната каса. 

 

Деца отговорят кои са професиите, които помагат 

Мъдрите отговори на третокласниците от 126-то училище в София са в час от програмата 

„Научи се да даряваш“ 

„Пожарникар“, „лекар“,„ветеринар“, „архитект“, „адвокат“, „психолог“ са възможните 

отговори, които децата дават на този въпрос. 

Защото „Адвокатът защитава правата на хората, пожарникарят може да спаси нечий живот, 

архитектът – да построи къща. А психологът е лекар на душата“ 
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Мъдрите отговори на третокласниците от 126-то училище в София са в час от програмата 

„Научи се да даряваш“ – проект на Български дарителски форум, който предвижда децата от 

1 до 12 клас да се обучават в различни житейски теми, които да им помогнат да бъдат по-

активни, да правя съзнателни избори и в крайна сметка – да бъдат по-подготвени за живота. 

Програмата е с акцент върху дарителството и доброволчеството и уроците често са с 

практическа част и външни лектори. 

Този път гостите в час са Любомира Манчева и Славея Дънева от Психодраматична 

работилница, които имат интересната, но и предизвикателна задача да разкажат пред 

учениците какво точно прави психологът и как той помага на децата (а често и на 

възрастните). 

От лекторите научаваме, че често на пръв поглед незначителни житейски ситуации, също 

могат да доведат до криза и несправяне и съвсем естествено е да потърсим професионална 

помощ. 

От гледна точка на децата това може да са различни случки, в които те попадат – от „ако 

имам тройка по математика“, до „скарах се с най-добрия си приятел“, „обвиниха ми 

несправедливо в нещо, което не съм извършил“. Или далеч по-сложни – „когато родителите 

ти се разделят“, или „ако се чувствам изолиран“. 

Часът протича като непринуден разговор между експертите и учениците, които работят по 

групи и имат задачи да нарисуват различни свои емоции. Постепенно излизат проблеми, 

които вълнуват децата и които те са усещали в реален контекст в ежедневието – „какво 

значи да съм игнориран“ (да, третокласниците знаят тази дума), „мога ли когато показвам 

гняв всъщност да съм тъжен и как често се държим агресивно, когато сме объркани или 

нещастни“. 

Ценното на урока е, че провокира децата да изваждат навън и размишляват над истинските 

си преживявания, да търсят модели за справяне с трудностите и да осъзнават, че техните 

проблеми не са изключителни, а много други деца и възрастни минават през същите 

страхове, колебания, тъги… 

И понеже програмата „Научи се да даряваш“ е с акцент върху доброволчеството и 

дарителството, чрез нашите експерти - доброволци Любомира и Славея, децата стигнаха до 

важен извод: можеш да дариш време и знания и това да е по-ценно дори от финансовата 

помощ. 

Програмата се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“, фондация 

Оук, Сосиете Женерал Експресбанк и Технологика. 

 

Общи новини 

 

УМБАЛ Бургас получи важно дарение за най-малките пациенти 

www.burgasinfo.com | 18.03.2017  

УМБАЛ Бургас получи важно дарение за най-малките пациенти 

Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас получи важно дарение - билирубинметър от 

последно поколение и монитор за проследяване на жизнените функции на новородените. 
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Първият апарат помага за откриване на жълтеница при бебетата, като изследването с него е 

по-щадящо, защото е неинвазивно. Апаратурата бе дарена от Улрих Хеппе, изпълнителен 

директор на летищния оператор „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, както и от 

д-р Артюн Мъгърдичян. „Нашият социален комитет взе решение да помогнем на УМБАЛ 

Бургас. Досега сме дарявали за деца и различни домове, но за нас е важно да обърнем 

внимание и за най-малките жители на област Бургас”, заявиха от летищния оператор. 

Дарението бе прието от председателя на Съвета на директорите на УМБАЛ Бургас д-р 

Вергиния Цанова, директорът на РЗИ Бургас д-р Георги Паздеров, зам.-изпълнителният 

директор на болницата д-р Стелиян Славов, координаторът по хирургични дейности д-р 

Бойко Миразчийски и координаторът по терапевтични дейности д-р Йорданка 

Корудерлиева. „Благодарим Ви за милия жест. Апаратурата ще е много полезна за 

Отделението по неонатология, в което се грижат за най-малките пациенти”, каза д-р Цанова. 

От своя страна Улрих Хеппе сподели, че са се спрели точно на тези апарати, поради няколко 

причини. „Имам дъщеричка на пет месеца. Когато се наложи да й вземат кръв за изследване 

на билирубин тя започна да плаче. Реших, че можем да помогнем този процес да е по-лек за 

бебетата, за да не изпитват болка”, сподели той. Апаратите съвсем скоро ще заработят в 

отделението. 

 

Как децата повярваха в чудесата 

www.dariknews.bg | 19.03.2017  

Читалня за деца „Как децата повярваха в чудесата” ще се проведе на 30 март от 14.00 ч. във 

фоайето на Радио – Стара Загора. Събитието е част от проекта „Детска читалня на колела“ на 

СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора”, който помага на детските книги да пътуват до 

своите малки читатели в различни градове от областта. Проектът получи обществена 

финансова подкрепа чрез националната дарителска кампания „Избери, за да помогнеш“, 

подкрепяща всяка година значими обществени проекти в четири области (здравеопазване, 

социална сфера, култура и образование, опазване на околната среда). Участниците в 

пътуващата читалня ще бъдат разделени на групи, всяка от които ще чете различна история 

от книгата „Приказки от крайните квартали“ на австралийския писател и художник Шон Тан. 

Книгата красиво разказва и илюстрира истории, скрити в крайните потайни квартали на 

съзнанието ни, които докосват и рисуват криле на въображението на читатели от всяка 

възраст. Заедно с възрастен четец, доброволец в кампанията, всяка група ще нарисува и 

формулира посланието на прочетената история чрез свой прочит. 

 

Инвеститори даряват земите си за булевард до "Младост" 

www.segabg.com | 18.03.2017  

Инвеститори даряват земите си за булевард до "Младост" 

Идеята от десетилетия за втора пътна връзка между столичните райони "Дружба" и 

"Младост" започва да изглежда осъществима. Кметът на община "Младост" Десислава 

Иванчева съобщи, че четири чуждестранни компании, собственици на земи в кв. 

"Горубляне", ще дарят терени на Столичната община за изграждане на продължение на бул. 

"Копенхаген". "Става въпрос за изграждане на продължението между бул. "Цариградско 
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шосе" и бул. "Ал. Малинов", написа Иванчева във "Фейсбук". Според нея доизграждането на 

булеварда, който сега стига до автокъщите на "Горубляне", към метростанция "Младост 3", 

ще позволи пренасочване на част от трафика и така ще се сложи край на задръстванията по 

бул. "Александър Малинов". От районната администрация обясниха пред "Сега", че от два 

месеца чужди фирми ударно изкупуват върнатите преди години земи на парче и остават 

още 2-3 неизкупени парцела. Кои са инвеститорите, вчера не стана ясно, но с инициативата 

може да е свързана турската фирма "Гаранти коза", която ще строи комплекса "Гранд 

каньон" в "Младост 3". Така турците могат да решат проблема с трафика в района, който се 

изтъква като пречка пред гигантския проект. Наскоро Иванчева заяви пред "Сега", че е в 

постоянни преговори с "Гаранти коза". "Търсим начини за реализирането на бул. 

"Копенхаген", който да бъде директен излаз от "Ал. Малинов" към "Цариградско шосе", 

обясни тя. Стара идея на Столичната община пък е с доизграждането на бул. "Копенхаген" 

да бъде удължено трасето на трамвай 23. Мотрисите ще изпълняват функцията на 

довеждащ транспорт до метростанцията в "Младост 3". Преди 6 месеца зам.-кметът по 

транспорта Евгени Крусев обаче заяви, че предстоят изключително тежки отчуждителни 

процедури на терените, отредени за доизграждането на булеварда. Вчера от "Московска" 

33 съобщиха, че въпреки даренията, за изграждането на пътя ще е необходимо и 

отчуждаване на земите, през които ще минава той. Проектът за изграждането на 

трамвайната линия пък ще бъде представен на обществено обсъждане, едва след като 

общината придобие цялата площ под бъдещия булевард. 

 

Ученици от Гимназията по туризъм се включиха в дарителска кампания в помощ на 

осмокласничка 

www.dariknews.bg | 20.03.2017  

Ученици от Гимназията по туризъм се включиха в благотворителна кампания в помощ на 

осмокласничка от Ямбол. Добринка Колева е на 15 години, ученичка в 8 клас на ПГПЧЕ 

„Васил Карагьозов”, Ямбол и се нуждае от спешно лечение в чужбина. В знак на 

съпричастност и подкрепа учениците от Гимназията по туризъм се включиха в дарителската 

кампания като представители на клуб "Щедоростта живее в сърцата" при Гимназията 

връчиха документите за дарена сума на Мая Стойкова, помощник директор на ПГПЧЕ "В. 

Карагьозов", Ямбол и в присъствието на Владимир Колев, управител на КЛЕТ България и 

член на управителния съвет на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Добрите 

сърца на бероновци предизвикаха адмирациите на участниците в Общото събрание на 

Асоциацията. 15-годишното момиче от Ямбол от 6 месеца е на лечение в Клиника за детска 

клинична хематология и онкология УМБАЛ "ЦАрица Йоана - ИСУЛ" - София. Ученичката е с 

остра лимфобластна левкемия. Лечението й трябва да продължи в Германия, за което са 

нужни 250 000 евро - средства непосилни за семейството й. ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ХОРА, 

КОИТО МОГАТ ДА ПОМОГНАТ ЗА НАБИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 

ЛЕЧЕНИЕТО НА ДОБРИНКА, ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА АКЦИЯ, апелират от 

Великотърновското училище. РОДИТЕЛИТЕ НА ДОБРИНКА СА РЕГИСТРИРАЛИ НАБИРАТЕЛНА 

СМЕТКА: BIC: STSABGSF IBAN:BG61STSA93000011784104, БАНКА ДСК – ЕАД, ТИТУЛЯР НА 

СМЕТКАТА: НИКОЛАЙ РАДЕВ КОЛЕВ 
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Родители търсят помощ, за да заведат дъщеричката си за операция в САЩ 

www.plovdiv24.bg | 20.03.2017  

Източник: Plovdiv24.bg Родители търсят помощ, за да могат да заведат малката си дъщеря за 

операция в САЩ. Случаят с малката Александра, която е родена с диагноза Фибуларна 

хемимелия на десния крак, разказа Нова тв. Поводът беше открадната кутия с дарения. За 

операцията на детето са нужни 230 905 долара, а до момента са събрани 200 000 лева. След 

като от Фонда за лечение на деца в чужбина им отказват помощ, родителите започват 

дарителска кампания. "Когато я започнахме, бяхме убедени, че единствената алтернатива за 

лечение на Александра е клиника във Виена - да, казаха ни, че детето ще е до края на 

живота си с ортези, но беше по-добре от ампутация или опити за лечение в България (за 

което не успяхме да намерим никаква информация за успешно извършени операции на 

такива случаи на фибуларна хемимелия)", пишат родителите във Facebook. Тогава с тях се 

свързали родители на друго дете със същата диагноза. Разказали им, че съществува 

цялостно лечение на заболяването, след което детето може да ходи нормално и да 

използва крака си като всички други хора. Операцията се прави във Флорида, САЩ. "Дадоха 

ни името и координатите на д-р Дрор Пейли, САЩ (Институт Пейли, Флорида, Уест Палм 

Бийч), който преди 20 години е измислил и патентовал сложна операция (SUPERankle), с 

която Фибуларната хемимелия се лекува и след няколко последващи удължения на крака, 

се получава почти пълно възстановяване", разказват родителите. Те се свързали с доктора и 

след дълга кореспонденция получили оферта за лечението на дъщеря си - 230 905,35 

долара. За съжаление, тази сума е абсолютно непосилна за родителите на Александра. Това 

според тях обаче е единственият начин да се избегне ампутация на крачето. "С този метод 

на лечение се правят няколко от операциите наведнъж, както и първото удължаване на 

крака, което ще спести на детето няколко упойки и стреса от всяка следваща операция. 

Препоръчителната възраст за операцията е 18-24 месеца. Посъветвахме се и с някои от най-

добрите български ортопеди - д-р Живков и д-р Кацаров, които също са категорични, че 

лечението трябва да се извърши там", пишат родителите. "Заедно с минимални разходи за 

престой на придружаващ родител за поне три месеца, са ни нужни 250 000 долара, които 

трябва да съберем до една година", пишат още родителите във Facebook. Ако искате да 

помогнете, може да го направите по банков път: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА BIC: 

CECBBGSF IBAN: BG40CECB979040G7448700 ТИТУЛЯР:АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА 

КРЪСТЯНИНА гр.ВАРНА veni_sun@abv.bg титуляр:Венета Кръстянина(майка) ДАРИТЕЛСКИ 

SMS с текст на латиница DMS ALEXANDRA на номер 17 777 

 

Божидар Спасов се нуждае от помощ за лечение в чужбина 

www.bnr.bg | 21.03.2017  

Божидар Спасов страда от рядко заболяване и се нуждае от нашата помощ. Момчето е на 11 

години, а майка му Полина Божилова се грижи сама за него. БНР разказа за детето в края на 

миналата година, когато той беше подпомотнат от инициативата "Българската Коледа". 

Божидар се ражда с детска церебрална парализа, но впоследствие развива и епилепсия, 

разказва майка му. Тя каза, че са се обръщали за помощ и към Фонда за лечение на деца в 
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чужбина, но са получили отказ, предложение обаче е дошло от турска клиника: Защото 

вливането на стволови клетки се води експериментално лечение, и за съжаление, имаме 

отказ.Предложението е от турска клиника в лицето на проф. Ердал Карагьоз, който прави 

вливания от пъпна връв на новородени бебенца. Неговото предложение е да се направят 

три последователни вливания в рамките на един месец, като през цялото това време той ще 

бъде под лекарско наблюдение и ще извършваме рехабилитация. Стойността на тези 

вливания е 38 хиляди долара. Дарителската сметка на Божидар Георгиев Спасов е BG 81 

UNCR 70 00 15 21 37 34 81 Още можете да чуете в звуковия файл. 

 

Благородна кауза в помощ на онкоболни 

www.bgonair.bg | 20.03.2017 |  

Жени даряват косите си за перуки за онкоболни жени, а други ги изработват безплатно и 

даряват безвъзмездно. Благородната кауза обединява фризьори, терапевти и перукери. 

Цените на перуките са между 150 и 1500 лева и не всеки може да си ги позволи, изправен 

пред тежкото изпитание на болестта. Сред тях е и 52-годишната Светлана Младенова. 

Малко преди да изпрати 2016-та година тя чува най-тежката диагноза – рак на дебелото 

черво. Един от добрите хора, дал надежда на Светлана, е Станка - терапевт в център за 

грижа за пациенти с онкологични заболявания и отскоро самоук перукер. Научила се как да 

изработва перуки с помощта на интернет и много четене. Цените им са непосилни за някои 

от пациентите, затова ги даряват. "Която пациентка дойде имайки нужда от такава, пробва я 

и ако се чувства добре. Тогава съм най-щастлива и виждам пациентката", споделя Станка. За 

благородството да надмогнеш суетата и да помогнеш на напълно непознат – разказва Вяра 

Станева. 

 

80 професионалисти от IT бранша подкрепиха мисията на фондация „Заедно в час“ 

www.ngobg.info | 21.03.2017  

Каузата за равен достъп до качествено образование обедини близо 80 професионалисти от 

IT бранша в първата викторина QuizIT. Благотворителното събитие, което се проведе на 16-и 

март в betahaus Sofia, е организирано от фондация Заедно в час по инициатива и с 

подкрепата на технологичната компания Questers. Oсновната цел на събитието беше да 

събере мотивирани играчи от различни IT компании, които заедно да подкрепят мисията на 

Заедно в час за успеха на всяко дете, докато се забавляват и изпитват знанията си в 

различни тематични области (музика, наука, образование, спорт и др). По време на 

викторината всички присъстващи имаха възможност да научат повече за работата на Заедно 

в час лично от ко-водещия на събитието Емилиян Кадийски, учител от първия випуск по 

програма Заедно в час и създател на Враца Софтуер Общество. Емилиян, който е един от 

българите в престижната класация на Forbes Eвропа “30 под 30” за 2017, разказа истории от 

своята класна стая и защо е важно всички да сме ангажирани с темата за равен достъп до 

качествено образование. “Подкрепата на всеки един дарител и съмишленик за нас е много 

ценна, защото показва лична ангажираност и отношение към мисията, която сме си 

поставили, знак за доверие, че вървим в правилната посока. Щастливи сме, че QuizIT успя да 

привлече много нови приятели, обедини и верни наши партньори. Надяваме се този формат 
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да се превърне традиция, която да помага повече деца да успяват да реализират 

възможностите и потенциала си в България", коментира Анжела Деянска, мениджър 

Развитие и фондонабиране на Заедно в час. Присъстващите събраха 1500 лв. чрез 

благотворителната томбола в рамките на събитието. Към събраните средства от екипа на 

Questers направиха и допълнително дарение от 2000 лв. По този начин общата събрана сума 

от вечерта ще подпомогне финансовия стимул на един учител по програмата за седем 

месеца (500 лв на месец). „Това е пореден жест към кауза, която няма нужда от 

допълнителни разяснения - по-качествено образование за всяко дете в България. Форматът 

беше успешен вътре в компанията и затова предложихме на Заедно в час да го отворим и да 

съберем още приятели и колеги от IT индустрията и да открием повече възможности и 

начини да помагаме“, сподели Александър Дрангажов, изпълнителен директор на Questers. 

Каузата на събитието беше подкрепена и от редица други съмишленици на Заедно в час, 

които осигуриха безплатно наградите за победителите във викторината и благотворителната 

томбола. Голямата награда за най-добре представилият се отбор беше ваучер за 

приключения с Dextrophobia rooms, а късметлиите от томболата си тръгнаха с два билета за 

TED Cinema Experience от PREMIUM Lifestyle, ваучер за вечеря в Umamido, ваучер за бургери 

Skaptoburger, три книги “Иноваторите” на Уолтър Айзъксън от издателство Софтпрес, кутия 

ръчно изработени бонбони от Delifideli, дизайнерски чорапи от Happy Socks и покана за 

двама за наградите на Forbes E-volution Awards. Минерални води “Банкя”, Кока-кола и 

Столично също подкрепиха събитието, като осигуриха напитките за вечерта безплатно. За 

Заедно в час Заедно в час е неправителствена организация, която от 2011 г. работи за 

осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, 

независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му 

произход и социално-икономическото положение на родителите. За тази цел организацията 

привлича и внимателно подбира мотивирани и опитни специалисти с високи постижения от 

различни сфери. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие 

те получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от 

уязвими общности в училища в цялата страна. Организацията изгражда силна общност от 

настоящи, завършили участници и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне 

наистина и дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко дете в България. 

Заедно в час е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка 

за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach 

For All. За Questers Questers e технологичен парк, предоставящ пълен спектър от услуги на 

международни софтуерни и технологични компании, помагайки им да изградят и 

управляват високоефективни екипи чрез осигуряването на подходяща среда и методология 

за работа, квалификация и кариерно развитие на IT професионалисти и консултанти в 

Източна Европа. Списъкът с клиенти на компанията включва имена като William Hill, Ocado 

Technology, Deutche Borse, Funding Circle, Accenture. Questers е предпочитан работодател за 

ИТ професионалисти, които искат да работят в международна и вдъхновяваща среда. През 

2014 компанията е сертифицирана като „Investors in People“ и отличена с наградата „Top ICT 

Employer”. Част от стратегията на компанията е подпомагането на образователни проекти и 

инициативи, спомагащи развитието на индустрията. 
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Сдружение "Маринела" подкрепи деца в неравностойно положение 

www.actualno.com | 21.03.2017  

Първата самостоятелна инициатива на сдружение „Маринела“ бе посветена на 

професионалното развитие на младежи в неравностойно положение. 

Те имаха уникалната възможност да се срещнат с успели лица от различни професионални 

сфери. В продължение на два дни в хотел „Маринела”, младежите се срещнаха с HR-ът и 

автор на книгата „Щом аз мога и ти можеш” Бойко Манев, който акцентира върху тънкостите 

при изготвяне на автобиография за кандидатстване на работа. Как да се подготвят за 

предстоящото интервю, за да бъдат уверени в себе си и кои са най-честите грешки, които се 

допускат в процеса при търсене на работа, тези ценни съвети даде още на младежите Бойко 

Манев. Телевизионната водеща Миглена Ангелова плени участниците със своята прямота, 

ценни житейски съвети, като дори събу обувките си, за да не „стърчи“ пред своите 

слушатели. „Няма друг такъв голям подарък, като този да промениш към добро нечие 

бъдеще”, с тези думи Миглена благодари на сдружението за възможността да бъде част от 

инициативата. Занятията в първия ден завършиха с „изпитване“ на новите знания и срещата 

със Станимира Ковачева и Зорница Димитрова, представители на голяма 

телекомуникационна компания. Бях доста притеснена, защото това е първата ни 

самостоятелна инициатива на нашето сдружение, сподели пред Actualno.com 

Административният директор на сдружение "Маринела" Ангелина Ангелова. Изключително 

близък контакт имахме възможност да осъществим с децата в рамките на тези два дни. Те 

бяха много търпеливи и с изключителен интерес попиваха всичко. 

Ангелина Ангелова разказа, че децата са се впечатлили най-силно от появата на Миглена 

Ангелова, защото, по думите й, това е лице, което те са виждали по телевизията. Силно 

вълнение у децата е предизвикала и появата на параолимпиеца ни Михаил Христов, разказа 

още Ангелина Ангелова и изрази благодарности към Български дарителски форум. Тя 

уточни, че със сигурност тази инициатива ще се проведе следващата пролет, а възможна 

опция е и този септември. Ангелова обяви, че част от децата, които са взели участие във 

форума, ще бъдат изпратени с подкрепата на сдружение "Маринела" на обучителни 

кулинарни и хотелиерски курсове за повишаване на квалификацията им. Инициативата на 

сдружение „Маринела” бе подкрепена и от Фондация „Стъпка за България“, които също 

помагат на млади хора в неравностойно положение в тяхното социално и икономическо 

развитие. Ангелина Ангелова поговори с младежите за техните бъдещи планове и кои са 

проблемите, които ги притесняват в професионалната им реализация. Вторият ден на 

професионално развитие младежите се срещнаха с параолимпиеца и трикратен световен 

шампион Михаил Христов. Чрез личната си вдъхновяваща история той успя да мотивира 

участниците в инициативата и да провокира много смели въпроси, които намериха своите 

отговори. Програмистите Екатерина Михайлова и Александър Тодоров изненадаха 

учениците с интересна презентация, която представи тяхната професия по различен и 

достъпен начин. Те предоставиха редица опции, чрез които младежите биха могли да 

поемат по пътя на програмирането и да бъдат успешни в това начинание. „Дни на 

професионално развитие” е първата стъпка която сдружение ”Маринела” прави, за да даде 
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равен старт на всички деца да се развиват в по-добра и успешна среда. Защото 

професионалното развитие на всеки човек е отговорен и дълъг път. „За мен би било голям 

успех, ако дори едно от тези твърде рано пораснали деца повярва малко повече в себе си и 

избере някоя от опциите, които им предоставихме в рамките на тези вълнуващи два дни. 

Видях в очите им интерес, любопитство и жажда да вървят напред. Това бе и целта на 

инициативата. Тези деца го заслужават!“ каза още Ангелина Ангелова. 

 

Хората по цял свят обуват шарени чорапи по случай Деня на хората със синдрома на Даун 

В България годишно се раждат около 100 деца с рядката болест 

www.btvnovinite.bg | 22.03.2017 | 09:01 

Отбелязваме Международният ден на хората със Синдром на Даун. Хората по цял свят 

обуват шарени чорапи в знак на съпричастност. В България годишно се раждат около 100 

деца с рядката болест. Маделин Стюарт – моделът със синдром на Даун, представи 

собствена колекцияТя се нарича „21 причини защо” – заради предстоящия 21-ви рожден 

ден на Маделин и заради 21-вата хромозомна двойка, мутация в която причинява синдрома 

на ДаунОще докато била бременна, Дафина Джелепова разбира от лекарите, че детето ? ще 

бъде различно. Това обаче не я кара да се откаже от него. „Не мога да си представя, че ще 

прекъсна живота на моето собствено дете заради предразсъдъците на хората”, разказва тя. 

Когато хората даряват: Момче със синдрома на Даун вече говори и пише благодарение на 

„Българската Коледа”Със средствата, събрани от благотворителната кампания, малкият 

Ваньо вече ходи редовно на логопедТова е изборът, който прави Ива Кацарска, чиято 

дъщеря също е със синдорма на Даун. „Аз го вярвам с цялото си сърце и душа, че аз съм 

благословена да имам такова дете, защото вярвам, че децата избират родителите си”, 

споделя Ива. И двете майки вярват, че един ден децата им ще бъдат приети в обществото. 

 

Първата благотворителна викторина QuizIT обедини IT специалисти за успеха на всяко дете в 

България 

www.mypr.bg | 22.03.2017  

Каузата за равен достъп до качествено образование обедини близо 80 професионалисти от 

IT бранша в първата викторина QuizIT. Благотворителното събитие, което се проведе на 16-и 

март в betahaus Sofia, е организирано от фондация Заедно в час по инициатива и с 

подкрепата на технологичната компания Questers. Oсновната цел на събитието беше да 

събере мотивирани играчи от различни IT компании, които заедно да подкрепят мисията на 

Заедно в час за успеха на всяко дете, докато се забавляват и изпитват знанията си в 

различни тематични области (музика, наука, образование, спорт и др). По време на 

викторината всички присъстващи имаха възможност да научат повече за работата на Заедно 

в час лично от ко-водещия на събитието Емилиян Кадийски, учител от първия випуск по 

програма Заедно в час и създател на Враца Софтуер Общество. Емилиян, който е един от 

българите в престижната класация на Forbes Eвропа “30 под 30” за 2017, разказа истории от 

своята класна стая и защо е важно всички да сме ангажирани с темата за равен достъп до 

качествено образование. “Подкрепата на всеки един дарител и съмишленик за нас е много 

ценна, защото показва лична ангажираност и отношение към мисията, която сме си 
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поставили, знак за доверие, че вървим в правилната посока. Щастливи сме, че QuizIT успя да 

привлече много нови приятели, обедини и верни наши партньори. Надяваме се този формат 

да се превърне традиция, която да помага повече деца да успяват да реализират 

възможностите и потенциала си в България", коментира Анжела Деянска, мениджър 

Развитие и фондонабиране на Заедно в час. Присъстващите събраха 1500 лв. чрез 

благотворителната томбола в рамките на събитието. Към събраните средства от екипа на 

Questers направиха и допълнително дарение от 2000 лв. По този начин общата събрана сума 

от вечерта ще подпомогне финансовия стимул на един учител по програмата за седем 

месеца (500 лв на месец). „Това е пореден жест към кауза, която няма нужда от 

допълнителни разяснения - по-качествено образование за всяко дете в България. Форматът 

беше успешен вътре в компанията и затова предложихме на Заедно в час да го отворим и да 

съберем още приятели и колеги от IT индустрията и да открием повече възможности и 

начини да помагаме“, сподели Александър Дрангажов, изпълнителен директор на Questers. 

Каузата на събитието беше подкрепена и от редица други съмишленици на Заедно в час, 

които осигуриха безплатно наградите за победителите във викторината и благотворителната 

томбола. Голямата награда за най-добре представилият се отбор беше ваучер за 

приключения с Dextrophobia rooms, а късметлиите от томболата си тръгнаха с два билета за 

TED Cinema Experience от PREMIUM Lifestyle, ваучер за вечеря в Umamido, ваучер за бургери 

Skaptoburger, три книги “Иноваторите” на Уолтър Айзъксън от издателство Софтпрес, кутия 

ръчно изработени бонбони от Delifideli, дизайнерски чорапи от Happy Socks и покана за 

двама за наградите на Forbes E-volution Awards. Минерални води “Банкя”, Кока-кола и 

Столично също подкрепиха събитието, като осигуриха напитките за вечерта безплатно. 

 

Дариха пулсоксиметър на неоантологията в Монтана 

www.24chasa.bg | 22.03.2017  

Нов пулсоксиметър получи отделението по неонатология в Монтана. Апаратът е дарение от 

чл. кореспондент, проф. доктор на историческите науки при БАН Васил Николов. „Не мога да 

кажа колко ценно е това, което държа в ръцете си. Но смятам, че наистина ще ви е полезно”, 

каза археологът, докато предаваше на д-р Антоанета Блажева апарата. Средствата за него 

дарителят събрал на рождения си ден. Помолил приятелите си да не му купуват подаръци, 

със събраните 2 700 лв купил пулсоксиметъра. „Апаратът ще ни помага много за 

непрекъснатото следене пулса и наситеността с кислород на бебетата", обясни д-р Блажева. 

716 бебета, между тях 12 двойки близнаци, са преминали през отделението по 

неонатология в болницата в Монтана миналата година. Част от тях са от съседни региони, но 

родителите им са избрали отделението на д-р Блажева, заради отличната му съвременна 

техника и добри медицински грижи. 

 

Известен хирург направи дарения на две силистренски гимназии 

www.kvorum-silistra.info | 22.03.2017  

Известният хирург проф. д-р Иван Гаврилов от София за пореден път направи дарение на 

силистренските училища ЕГ "Пейо Яворов" и ПМГ "Св. Климент Охридски", след като преди 

месеци удостои по подобен начин с внимание същите гимназии и още две в град Тутракан. 
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От негово име първото от двете дарения, сред което книги и изписана от зографката 

Пламена Ив. Лесидренска от Троян изящна икона на светите братя Кирил и Методий, бе 

връчено на Езиковата гимназия навръх празника й 22 март. За другата гимназия иконата е 

посветена на "Свети седмочисленици", сред които е и св. Климент - патронът на 

математиците в Силистра, а ритуалът по предоставянето й предстои. Зам.-областният 

управител Светлана Великова поздрави учениците и училището с 32-годишна история, което 

повече от две десетилетия има своите символи - награда "Сова", в. "Елит" и сп. "Мечтание", 

както и химн по музика на Хайгашот Агасян. Поздравление от името на община Силистра в 

присъствието на д-р Габриела Миткова - началник на РУО на МОН, поднесе и секретарят на 

община Силистра Ростислав Павлов, който от 9 години е начело на Училищното 

настоятелство. Председател на новоизградения Училищен съвет е Мария Чамурджиева. 

 

Показват ръчно изработени изделия на фест във Флората 

www.burgasnews.com | 22.03.2017  

Шарен фест на ръчно изработените изделия ще се проведе през април във "Флората". 

Организаторите обещават по нещо за всеки - зали, изпълнени с чара и енергията на 

творците - картини, скулптури, мода - мъжка, дамска и детска, аксесоари, декори за дома и 

офиса, свещи, бижута, бебешки дрехи, играчки и много други артикули, външни алеи със 

зони за релакс, хапване и пийване, приятна музика, целодневни работилници и интересни 

мини представления. Фестивалът ще се проведе през трите дни от 14 до 16 април. Той ще 

включва и благотворителна зона, където можете да направите своето парично дарение за 

някоя от каузите в това издание, както и да донесете ваши дрехи, аксесоари и книги. За 

мъжката част от посетителите е подготвено разнообразие от автентични крафт бири, мезета 

- топли и студени, малиново вино и различни коктейли. Зоната за релакс е на разположение 

на всички. За по-активните и готови на предизвикателства посетители, ще има 

импровизирана сцена за караоке, музика и филми. За малките гости организаторите са 

подготвили детски работилници, които ще погълнат вниманието им и ще разгърнат тяхната 

креативност. Фестивалната гостилница ще ви изненада с разнообразие от топли и студени 

напитки с кафе и шоколад - веган млека и рожков, мъфини, курабийки, хляб, торти, 

сладкиши - здравословни и полезни, бургери и пица, хумуси и разядки, скара и местни 

деликатеси, крафт бира и малиново вино, както и коктейли в следобедните часове. Всичко 

това, приготвено на място пред вас от гостуващи майстори. В био зоната фермери и готвачи 

ще ви разкажат за здравословните продукти и тяхното влияние върху нашите тела. Ще 

получите съвети за борба със стреса в ежедневието, за постигане на хармония със себе си и 

околните. Зала 1 на ЕКСПО ЦЕНТЪР ФЛОРА пък ще се превърне в едно приключение за всеки 

посетител - тя ще е пълна с живи цветя и растения за дома и градината. В центъра на 

събитието ще има кутия за томбола. Събитието стартира на 14 април и завършва на 16 април 

- Великден. Това означава, че освен всичко друго, ще има шарени яйца, вкусни козунаци и 

работилници за декориране. 

 

Софтуерната компания ERP.BG направи дарение на Техническия университет в Пловдив 

www.pixelmedia.bg | 22.03.2017 |  
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Софтуерната компания ERP.BG направи дарение на Техническия университет в Пловдив – 

безплатен лиценз за платформата EnterpriseOne®. ERP.BG развива разнообразни дейности в 

подкрепа на благотворителни каузи. Сред тях основен фокус заема дългосрочната политика 

за партньорство с българските университети и развитие на образованието по 

информационни технологии. 

Компанията има мащабна стратегия за сътрудничество с образователните институции и 

научните организации в България, която стартира още през 2007г. Целта й е да гарантира 

обучение с конкурентна подготовка на световно ниво, в действие. Екипът на компанията е 

убеден във важността на обучението в сферата на ERP (Enterprise Resource Planning) у нас. 

Предвид нарастващото значение на този клас решения за бизнеса, познанието за тях вече се 

превръща в ключов елемент от програмата на редица специалности в сферата на 

информационните технологии, бизнес управлението, маркетинга, финансите и икономиката. 

На специално събитие в Пловдив ще бъде представен и иновативния партньорски модел 

NetProject, който е подходящ за стартъпи и дава възможност за развитие в три направления 

– за внедрители и дилъри на системите за управление на бизнеса на ERP.BG, както и за 

външни разработчици на приложения за българската платформа EnterpriseOne®. 

 

Ученици събраха 10 хил. лв. за малката Мария 

в. Приятел, Самоков | 24.03.2017  

Значителната сума от 9 709.68 лв. успяха да съберат в поставените из общината 70 кутии 

учениците от СУ Отец Паисий" заедно с учителките си Ели Георгиева и Силвия Кочова. 

Парите бяха преведени на 22 март по сметката на 6-месечната Мария Златкова, страдаща от 

Синдром на Уест. 

Както е известно, за започване на лечението на малката Мария в Германия са необходими 

минимум 46 хил. евро, като по-голямата част от тях вече е събрана. Към средата на тази 

седмица, след финансовата инжекция от учениците, в банковата сметка на Мария бяха вече 

налице 90 хил. лв. 

Това е втора поредна благотворителна кампания, в която се включват младежите от "Отец 

Паисий". Така те показват, че имат добри сърца и притежават богат арсенал от достойни за 

уважение човешки добродетели. 

Каузата 'Мария Златкова" обедини за пореден път самоковци, показали, че и в трудни 

времена могат да разчитат един на друг. Освен инициативата на младежите от "Отец 

Паисий", кутии бяха разположени и на други места в общината, а дори и извън нея. 553 лв. 

например са постъпили по сметката от дарения на жители на Панагюрище и на 

панагюрското село По-пинци. 

Ако и вие искате да дарите средства за лечението на малкия ангел Мария, може да го 

направите по банков път: Дарителска банкова сметка: Банка Райфайзен БАНК, IB AN 

BG34RZBB91551007893674 

BIC: RZBBBGSF 

Титуляр - Мария Георгиева Златкова 

PayPal account forest80@abv.bg 

24.03.2017 г. 
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Даряването на освободени от налог храни остава блокирано 

в. Сега | Мила КИСЬОВА | 24.03.2017 |  

Даряването на храни за бедни чрез Българската хранителна банка, без да се дължи ДДС 

върху тях, все още не може да се приложи на практика. Причината е, че три месеца след 

влизане в сила на данъчната промяна продължават да липсват подзаконови уредби. 

Преди ден финансовото министерство се похвали, че необходимите промени в правилника 

за прилагане на Закона за ДДС вече са обнародвани. В тях е разписано как производители и 

търговци трябва да отчитат документално дарените количества при освобождаване от 

облагане. Министерството на земеделието също е готово със списъка на храните, допустими 

за дарение, минималната им трайност и срокове на годност. 

Все още липсва обаче заповедта на социалния министър за хората, които може да получават 

тази помощ. Очакваше се това да са същите около 260 000 бедни домакинства и самотно 

живеещи възрастни, които сега получават енергийни помощи и хранителни пакети по 

европейската програма за подпомагане на най-уязвимите групи от населението. Възможно е 

обаче те да бъдат изключени от подпомагането чрез Българската хранителна банка, защото 

Брюксел може да сметне това за двойно получаване на държавна помощ - веднъж по 

европрограма и втори път от бюджета заради освобождаването от ДДС. Сега социалното 

министерство умува как да излезе от ситуацията, защото вече има горчивия опит с личните 

асистенти. Част от тях бяха отрязани от програмите след значителното повишение на 

помощите за деца с увреждания през миналата година. 

Отпадането на ДДС върху дарената храна ще мотивира производители и търговци да 

даряват нереализираната стока. До момента Българската хранителна банка е успявала да 

спаси едва 290 тона годишно, което е по-малко от 1% от храната, за която се знае, че се 

разхищава. С това количество се подпомагат около 30 хил. души за една година, а 7000 

получават хранителна помощ всяка седмица. В списъка на земеделското министерство на 

храните, които могат да се даряват чрез хранителната банка, фигурират мляко и млечни 

продукти, месо и месни продукти, риба, яйца, масло, зърнени храни, зеленчуци и плодове, 

захар, кафе, безалкохолни напитки. Бързо развалящите се продукти може да бъдат 

дарявани в последната 1/3 от срока им на годност. 

 

BILLA пуска безплатни уроци по народни танци 

На паркингите пред магазините всеки ще може да се научи да играе ръченица 

в. Стандарт | 24.03.2017  

Търговската верига BILLA България започва родолюбиви уроци по народни танци в цялата 

страна. На паркингите пред 25 магазина на BILLA в страната ще бъдат организирани 

безплатни уроци по хора и ръченици от изявени местни школи по места. Те ще се провеждат 

в 20 града всяка събота и неделя от 11 до 12 ч в периода 25 март - 30 април. Единствено на 

15 и 16 април, когато са великденските празници, няма да има уроци. "Благодарение на 

BILLA жителите на 20 града в страната ще имат възможност да се докоснат до магията на 

българския фолклор", каза управителят на BILLA България Бойко Сачански. И допълни, че в 

наши дни именно фолклорните танци са едно от малкото неща, които ни обединяват и ни 
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карат да се хванем за ръце. В рамките на инициативата ще бъде организирано състезание 

между школите, включили се в уроците по народни танци. Всяка танцова група ще може да 

подготви видео със свое изпълнение, а компетентно жури от представители на Национален 

фолклорен ансамбъл "Българе" ще излъчи четирима победители. 

Уроците са част от кампанията "Ние обичаме България", която през тази година събира 

средства за модернизиране на информационния център пред Мадарския конник. На 31 май 

в зала "Армеец" ще се проведе и благотворителен концерт, като парите от билетите ще 

отидат за кампанията. В него ще участват и четиримата победители от съревнованието по 

народни танци, както и цяла плеяда родни звезди. Сред потвърдилите участие в 

благотворителната инициатива са Силвия и Теди Кацарови, D2, 100 кила, Орлин Павлов, 

Панайот Панайотов, 100 каба гайди, ансамбъл "Българе", Преслава, Десислава, Славка 

Калчева и Ивелина Колева. Билетите за концерта са на символична цена от 10 лв. и могат да 

бъдат открити във всички магазини на BILLA в София, както и в мрежата на Тикетпро. 

 

Министерството на финансите е готово с облекчението за дарените храни 
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Министерството на финансите е готово с облекчението за дарените храни 

"В "Държавен вестник" вече са публикувани промените в Правилника за прилагане на 

Закона за данък върху добавената стойност, сред които е и начинът за деклариране и 

отчитане на ДДС за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки“, съобщиха от 

Министерството на финансите. С промените в закона в края на миналата година се даде 

възможност хранителните продукти, които са дарени до 30 дни преди изтичането на срока 

им на годност, да бъдат освободени от ДДС. За да няма злоупотреби, условието е стойността 

на даренията на година да е в такъв размер, че да не се надхвърля 0.5% от общия годишен 

оборот на данъчно задълженото лице. Целта на поправките, направени по предложение на 

тогавашните депутати Петър Славов и Мартин Димитров, бе да мотивират големите 

хранителни вериги да даряват храна, вместо да я изхвърлят. По данни на Българската 

хранителна банка всяка година се унищожават над 670 хил. тона храна. Въпреки че законът 

даде възможност облекчението да заработи от 1 януари 2017 г., то се забави с близо три 

месеца заради изготвянето на подзаконовата нормативна база. На 10 март омбудсманът 

Мая Манолова обеща, че до две седмици ще присъства на първата освободена от ДДС 

доставка на храни и ще проследи начина, по който тя ще стигне до нуждаещите се. Тогава тя 

обясни, че Агенцията по храните изцяло е изпълнила своите ангажименти и е изготвен 

списъкът с храните, които могат да бъдат дарявани и сроковете на годност, в които това 

може да се случи. Манолова посочи, че Министерство на финансите също е готово с 

Правилника за прилагане на Закона за ДДС, а МТСП - със списък на лицата, които могат да 

даряват храни. От Министерството на финансите в четвъртък обявиха още, че с Правилника 

за прилагане на Закона за ДДС се урежда още редът за подаване от наследниците на 

декларация и отчетни регистри при дерегистрация поради смърт на физическо лице или 

физическо лице - едноличен търговец. Обяснени са и разпоредбите за приспадане на 

данъчен кредит, пропорционално на степента на използване на стоки (в т.ч. недвижим 
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имот) за извършване на независима икономическа дейност, които са или биха били 

дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС. 


