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Новини за общността на БДФ 

 

 

Безплатни профилактични прегледи в Специализираната болница за активно лечение по 

онкология – София  

Доктор | 25.02.2017  

Безплатни профилактични прегледи за рак на белия дроб и на простатата стартират от 6 

март 2017 г. в Специализираната болница за активно лечение по онкология - София. 

Проектът е финансиран от дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да 

помогнеш".За профилактичните прегледи за рак на белия дроб, които ще се извършват чрез 

използване на диагностичния метод бронхоскопия, е необходимо желаещите да се явяват с 

рентгенова снимка на гръден кош и пълна кръвна картина, както и всякаква налична 

здравна документация. Тези прегледи ще бъдат осъществени от д-р Михаил Шиндов. 

За прегледите за рак на простата не са необходими предварителни изследвания. Те ще 

бъдат осъществени от проф. Красимир Нейков и под негово непосредствено ръководство. 

Записване за преглед можете да направите на тел. 02/8076299 във времето от 8 до 14 часа. 

 

Fibank дари компютърна техника на „Националния център по трансфузионна хематология" 

(НЦТХ) 

www.bulgaria.rep.bg | 28.02.2017  

/КРОСС/Fibank (Първа инвестиционна банка) направи дарение на компютърна техника за 

нуждите на „Националния център по трансфузионна хематология" (НЦТХ). 
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През миналата година „Националният център по трансфузионна хематология" (НЦТХ), 

съвместно с Fibank и Българската национална телевизия (БНТ), стартираха кампания за 

безвъзмездно и доброволно кръводаряване. 

Целта на кампанията бе да подпомогне дейността на НЦТХ и да популяризира акта на 

доброволно кръводаряване, който е жизненоважен за спасяването на хиляди човешки 

животи в България. 

Инициативата бе подкрепена и от редица известни личности, сред които Радослав Янков, 

Сани Жекова, Христо Мутафчиев, Митко Кърнев, Ути Бъчваров, Любо Киров, Аделина Радева 

и Спас Кьосев. 

„Изключително сме признателни на Първа инвестиционна банка за помощта и 

съдействието, които ни оказва", заяви д-р Николай Андреев, директор на НЦТХ. 

Ивайло Александров, директор „Корпоративни комуникации"на Fibank сподели 

възхищението си от всекидневната работа и отдаденост на служителите от Националния 

център по трансфузионна хематология, които полагат неимоверни усилия за спасяването на 

човешки живот в България. 

Всеки желаещ може да помогне на НЦТХ, като дари кръв в център по трансфузионна 

хематология: http://ncth.bg/contacts. 

 

КонтурГлобал Марица Изток 3 пожела „Късмет и берекет“ на местни граждански 

организации 

www.novini.stara-zagora.org | 28.02.2017  

По случай предстоящите мартенски празници КонтурГлобал Марица Изток 3 организира 

благотворителен базар „Късмет и берекет“, с цел да запознае и ангажира своите и 

служителите на доставчиците си с дейността на 10 неправителствени организации, които са 

дългосрочни партньори на компанията. Благотворителната инициатива се проведе на 23 и 

24 февруари едновременно в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и в софийския офис на 

компанията, информираха от ръководството. Посетителите можеха да избират между 

разнообразни ръчно изработени сувенири: мартеници, картички, хартиени цветя, ръчно 

рисувани чаши, бижута, тематични магнити, свещи, домашен мед и др. Междувременно, 

всяка неправителствена организация представи неформално своята благотворителна кауза. 

Събраните над 2100 лева ще подпомогнат дейността на организациите-участници в базара: 

Фондация „За Нашите Деца“, Фондация „Светът на Мария“, Фондация „Конкордия 

България“, „Магнетична България“, Фондация „Дечица“, СНЦ „Самаряни“ (Стара Загора), 

Дневен център за възрастни с ментални увреждания и хронични психични проблеми „Св. Св. 

Козма и Дамян“ (Стара Загора), Народно читалище „Развитие 1921“ (с. Медникарово), 

Пенсионерски клуб „Пейо Пеев“ (гр. Гълъбово), Общинска организация на хората с 

увреждания (гр. Гълъбово). КонтурГлобал Марица Изток 3 има установени партньорства с 

повечето от тях, като е подкрепяла различни техни проекти чрез Програмата си за социални 

инвестиции. Ето и благодарствените слова от Фондация „Конкордия България“: „Благодарим 

Ви, че включихте ателие „Конкордия“ в благотворителния мартенски базар „Късмет и 

берекет“. През последните години ателие „Конкордия“ затвърди позициите си на социално-

предприемаческа инициатива в помощ на млади хора от уязвими групи. Участието ни в 

http://ncth.bg/contacts
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базара ни позволи да достигнем до много Ваши служители в София и Гълъбово и да 

популяризираме каузата на младежите, борещи се за самостоятелност и независим живот. 

Събраните средства ще бъдат използвани по програмата за обучение на пълнолетни 

младежи към реални трудови и комуникационни умения.“ 

 

“Пощенска” подари 14 000 мартеници 

www.paper.standartnews.com | 02.03.2017  

За поредна година Пощенска банка поздрави своите клиенти, партньори и служители с 14 

000 ръчно изработени мартеници с пожелание за здраве, късмет, благополучие и 

дълголетие. И този път мартениците са дело на фондация "Трета възраст" в Русе и 

сдружение "Бъдеще за децата" в Казанлък. Традиционно, като продължение на своята 

активна политика за корпоративна социална отговорност, за изработката на мартениците 

банката си партнира със социалните институции за хора в неравностойно положение. 

Средствата, които Пощенска банка дарява на двете организации, финансират различни 

техни инициативи през годината. За няколко седмици над 50 възрастни дами, които 

посещават Дневния център на фондация "Трета възраст" в Русе, са изработили 

внушителната бройка от 9000 мартеници. 5000 бройки са дело на децата от град Казанлък, 

които всяка година рисуват и коледните картички на банката в специални ателиета, имащи 

важна роля за тяхното развитие. Фондация "Трета възраст" работи в полза на възрастните 

хора от 2001 г., а дневният център е един от най-активните в страната. По случай празника 

Пощенска банка изненада и феновете на фейсбук страницата си, на които предложи 

нестандартен и забавен вариант за направа на мартеница. За целта те трябва само да свалят 

приложения файл и да следват инструкциите. 

 

Операция "Жълти стотинки събра над 92 000 лева зa нов "Дом възможност" 

сп. Журнал за жената | 02.03.2017  

Седмото издание на дарителската кампания Операция "Жълти стотинки" събра 92 629 лева 

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

VIVACOM успя да привлече за каузата над 35 бизнес и медийни партньори, както и личната 

подкрепа на легендарния Йордан Йовчев и певицата Белослава. Събраните средства ще 

бъдат инвестирани за създаване на ново наблюдавано Жилище от програмата "Дом 

възможност" за младежи над 18 години, израснали без семейство. Жилището е от семеен 

тип, наблюдавано е и осигурява на младежите подслон до 2 години, като през това Време 

младите хора се учат на самостоятелен Живот и се адаптират към средата извън 

институцията. Социални работници и психолози подпомагат момичетата и момчетата в 

завършването на образование и търсенето на работа. Благодарение на даренията, събрани 

през 2014 и 2015 години, наблюдаваните Жилища се увеличиха с още едно и Вече са пет. 

Две от тях са в София, останалите са в Габрово, Бургас и Русе. Средствата, събрани от 

кампанията през 2016 година, ще бъдат вложени в създаването на още един "Дом 

възможност" в град Варна. 
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Общи новини 

 

Вечното дерби събра 2658 лева за болно момче 

в. Монитор | 25.02.2017  

На волейболния мач между "Левски" и ЦСКА двете тима се обединиха с благородната кауза 

"Съперници на игрището, заедно в доброто" в помощ на 15-годишния Даниел Сакалиев. За 

момчето, което се нуждае от още 100 000 лв. за трансплантация на костен мозък, в сряда 

вечерта в "Арена Армеец" бяха събрани 2658,21 лева в специалните кутии от дарения на 

зрителите. Отборите на вечните съперници предоставиха по една оригинална фланелка и по 

една топка с автографи на волейболистите, които са с цена по 500 лева за всеки артикул. 

Парите от тях също ще отидат за лечение на Дани, който боледува от остра лимфобластна 

левкемия. Желаещите за ги закупят могат да получат повече информация на страниците на 

двата клуба във фейсбук или на тел. 0888956171. Президентът на ВК "Левски" Владимир 

Николов пък потвърди, че следващият мач срещу ЦСКА- за Купата на България на 7 март в 

зала "Универсиада", ще се играе само пред фенове на "сините". Той обаче уточни, че такива, 

като хората, хвърлили пиратки в "Арена Армеец", при което едва не пострада синът му, не са 

желани на трибуните. Междувременно асът на националите ни Цветан Соколов записа 12-а 

поредна и общо 22-а победа със своя тим "Кучине 

Лубе" в Италия - с 3:1 (20,18,-24,17) над шампиона "Азимут" (Модена). Соколов направи 15 

точки (1 ас), а Османи Хуанторена заби 17 (2 блока, 1 ас). 

Тодор Алексиев пък се отчете с 8 т. за победата с 3:0 (19, 23, 19) на своя "Персонал" 

(Боливар) над UPCN (Сан Хуан) в първенството на Аржентина. За UPCN, който е втори в 

класирането, най-резултатен беше Николай Учиков с 16 т. 

Даниел Сакалиев, който се нуждае от трансплантация на костен мозък. 

 

Ученици помагат на ученици да продължат в университета  

Две 18-годишни момичета се посветиха на благотворителна инициатива вместо на 

подготовка за бала 

в. Труд | Теделин ДЕНИНСКА | 26.02.2017  

След дванайсет години обучение всеки зрелостник няма търпение за балната вечер, 

трескавата подготовка на момичетата за избор на официален тоалет, обувки, грим, прическа 

е в стихията си. Но историята на Десислава Манова и Йоана Лазарова не е такава. Двете учат 

в Американския колеж в София, но балът за тях не е приоритет, те са изцяло посветени на 

каузата да помогнат на свои връстници, излизащи от домове, които не могат да си позволят 

да продължат да учат висше образование. 

Американският колеж дава възможността всеки дванайсетокласник да направи зрелостен 

проект, който да е доброволен. Така през май 2016 г. Йоана решава, че ще се впусне в това 

приключение. "Исках да се възползвам от случая, знаех, че искам да е нещо 

благотворително. Поканих  Деси да участва с мен и решихме, че ще е рок фестивал. 

Музиката сплотява, пък и имахме идея да направим ученически концерт, който ще даде и 

поле на изява на млади таланти", разказва Йоана. 
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През цялата подготовка ги мотивира това, че ще допринесат за образованието на хора, 

които го желаят, но нямат финансовата възможност и ще бъдат един слънчев лъч на 

промяна в обществото, в което живеят. Искат да дадат шанс на деца в неравностойно 

положение, като със събраните средства да платят всички семестриални такси за обучението 

им в университета. 

Докато организират фестивала, продават тениски и лотарийни билети за предстоящата 

вечер. Справят се сами, като си поделят задълженията и ангажиментите. Намират си и 

спонсори, имат много партньори, срещат подкрепата на ентусиазирани от начинанието 

техни връстници. Първоначално идеята е за организиране на една вечер, но осъзнават, че тя 

няма да е достатъчна за събиране на средствата, които искат. Пък и желанието да помогнат 

на повече деца ги мотивира да разширят мащаба до три концерта. 

Първото спонсорство идва от колежа. Момичетата правят презентация пред родителско-

учителската асоциация на колежа. Представят проекта, а те ги финансират с 600 лева за 

покриване на разходи. Българо-американската кредитна банка също дарява 1000 лв. за 

каузата. Свързват се и с фондацията "Надежда и домове за деца", занимаваща се с 

извеждането на деца от институции, през която минава целият проект. 

Младежкият музикален фестивал We Can ("Ние можем"), протича на 21, 22 и 23 февруари, 

вземат участие 10 групи от студенти и ученици, а в една от тях участва и преподавател от 

колежа, разказват развълнувано момичетата. За откриване на ученическите банди им 

помагат от Rock School. Третата вечер свирят любимци на публиката, определени чрез 

гласуване при популяризирането на благотворителната идея във фейсбук. 

На въпроса защо са се впуснали в това приключение Йоана и Деси споделят, че те имат 

възможност да учат там, където искат - Десислава кандидатства в Американския 

университет в Благоевград, а Йоана е приета да учи в САЩ. Но осъзнават, че има много деца, 

които няма как да продължат. "Образованието е изключително важно и с диплома в ръка се 

отварят страшно много врати пред теб, имаш възможности и това е шанс, който всеки 

трябва може да получи", коментира Деси. 

Всяка вечер, преди да започнат концертите, се притесняват дали ще дойдат достатъчно 

хора. Групите започват своята трескава подготовка още от обяд. Страшно са щастливи от 

факта, че посещаемостта е голяма и събират над 6000 лв. "Това е страхотно, защото имаме 

възможност да помогнем на двама ученици, искащи да продължат да учат", казват 

момичетата. Фактът, че популяризират и младите групи, е двойна радост за тях. 

Ще се постараят да популяризират идеята "деца да помагат на деца в образованието" в 

колежа и това да стане традиция, реализирана от всеки следващ випуск. 

Деси и Йоана споделят, че понякога е имало трудности, емоции и паника, но в нито един 

момент не са искали да се откажат от започнатото и не съжаляват. 

"Да си кажа отказвам се -никога! Като се захванеш с нещо, особено от такъв характер, трябва 

да се довърши. Разочарова ме, че имаше хора, които не искаха да помогнат и ни 

подминаваха. Но това са единични случаи, по-голямата част откликваха веднага", разказва 

Йоана. 

Момичетата коментират, че благодарение на този проект са се запознали с много хора: 

"Сблъскахме се с много неща, които ще срещнем по-късно в живота. Дори и да не се 
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занимаваме с организация на събития, се научихме по какъв начин да комуникираме с 

хората, как трябва да се подходи при различни ситуации." 

В края на срещата ни коментират, че не са искали да привличат вниманието към тях лично, а 

към благотворителността, към идеята им. Доволни са от постигнатото и от това, че ще 

осигурят образованието на двама свои връстници. 

 

Денислава Ангелова направи поредното си дарение на деца с диабет във Варна 

www.moreto.net | 25.02.2017 | 20:08 

Денислава Ангелова направи поредното си дарение на деца с диабет във Варна 

Вчера, две деца и техните родители бяха посрещнати от баронеса Денислава Ангелова в 

УМБАЛ „Св. Марина“ и получиха дарение от инсулинови помпи и сензорни устройства за 

тях. Те ще спомогнат двете деца, които са съответно на 3 и 8 години да се радват на 

нормален живот, без многократно инжектиране на инсулин през деня и без строг дневен 

режим. 

Дарението се случва благодарение на събраните средства от съвместната национална 

кампания за инсулинова терапия между създадената от баронесата асоциация „Докосни 

дъгата” и първия в страната Център за иновативни терапии и авангардни технологии при 

диабет (ЦИТАТ-Д) в УМБАЛ "Св. Марина" за лечение на пациенти с диабет на възраст от 0 до 

18 г. 

Баронеса Денислава Ангелова изказа специална благодарност за подкрепата на 

ръководството на болницата и лично на проф. д-р Валентин Игнатов – Изпълнителен 

директор на УМБАЛ „Св. Марина“. От своя страна той заяви, че гарантира ефективната 

работа на всички лекарски екипи в болницата в полза на децата и техните семейства. 

Специална благодарност баронеса Ангелова отправи и към Проф. д-р Виолета Йотова – 

ръководител на Центъра за иновативни терапии и авангардни технологии при диабет и 

Началник на Първа детска клиника в болницата. 

Дарителите напомниха, че кампанията продължава да набира средства и обществена 

подкрепа за предстоящия втори национален детски Диабетен лагер „Докосни дъгата“, 

организиран от нейната асоциация и Центъра по иновативни терапии и авангардни 

технологии при диабета (ЦИТАТ-Д) към УМБАЛ “Света Марина”. 

 

Благородна кауза: Варненци предлагат колите си на абитуриенти в нужда 

www.dariknews.bg | 25.02.2017  

Благородна кауза: Варненци предлагат колите си на абитуриенти в нужда 

За целта във Фейсбук бе създадена групата „Да помогнем поне за ден” 

За целта във Фейсбук бе създадена групата „Да помогнем поне за ден” Нова 

благотворителна кауза набира последователи в социалните мрежи. Шофьори предлагат 

автомобилите си на абитуриенти в неравностойно положение, които няма как да си 

позволят превоз за бала. За целта е създадена група във Фейсбук, кръстена „Да помогнем 

поне за ден”. Сред най-активните участници в нея са варненци, които предлагат возилата си 

на абитуриенти в нужда. „Всички разходи са за моя сметка”, уверява собственик на лъскав 
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„Мерцедес”. „Колите ни не са последен модел, но ще свършат работа”, споделя варненец с 

„БМВ”. „Нека да направим бала на някой по добър!”, пише притежател на „Хюндай Купе”. 

Във Варна каузата се подкрепя и от собственици на „Опел” и „Рено”. Някои от шофьорите 

обещават да осигурят и балони за абитуриентската кола. 

 

ЧЕЗ България поема сметките за електроенергия на SOS детски селища в София и Перник 

www.frognews.bg | 26.02.2017  

ЧЕЗ България поема сметките за електроенергия на SOS детски селища в София и Перник 

ЧЕЗ България стартира партньорство с SOS Детски селища България, в рамките на което 

дружеството дари 10 000 лева, които ще бъдат използвани за покриване на сметките за 

електричество на SOS приемните семейства в София и Перник, както и на центровете за 

обществена подкрепа в двата града. „ЧЕЗ България избра да подкрепи SOS Детски селища 

България, защото каузата повече деца да имат уютен дом е и наша лична кауза, а 

инвестицията в бъдещето на младите хора е във фокуса на корпоративната социална 

отговорност на компанията от дълго време. Искаме да бъдем дългосрочен партньор на тази 

инициатива, затова ще търсим и други форми на сътрудничество с SOS Детски селища“ каза 

Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Целевото дарение на ЧЕЗ 

позиционира Дружеството в ниво Бронзов Партньор на SOS Детски селища България, а 

миналия месец ЧЕЗ България беше отличена и в категорията „Най-значим корпоративен 

партньор“ за 2016 година в рамките на Първите годишни награди на SOS Детски селища 

България. Компаниите от Групата ЧЕЗ в България подпомагат различни сфери на социалния 

и обществен живот в страната, като многократно са инвестирали в подкрепа на младите 

хора и регионите чрез спонсорства, дарения и доброволчески инициативи. 

 

Любчо оцелява, жаден за живот 

Фотоизложба за едно момче, родено от мъртвата си майка 

в. 24 часа | Красимира ВАСИЛЕВА | 26.02.2017  

Любчо е на 14 години, почти на 15. Роден е на 8 март 2002 г. По повод празника на жената, 

бъдещите му родители излезли да го отбележат. На прибиране са пометени и то на тротоара 

от пиян шофьор. Баща му дълги месеци е в будна кома и умира без да излезе от нея. 

Майката Невена е бременна в осмия месец. Непосредствено след катастрофата бебенцето е 

изваден от утробата й и поради скъсана пъпна връв и недостиг на кислород е с тежки 

увреждания. Лекарите не са му дават шанс за оцеляване. Но Любчо се е оказал жаден за 

живот и напук на всички очаквания - оцелява. Слез 38 операции... 

Появата му на този свят е изключително тъжна. 

Не само защото телцето му е деформирано 

Идва на света абсолютно сам. Противно на всеки природен закон, на всяка логика, той се 

ражда, а пък няма родители - изгубена, лутаща се душа... Майка му умира при 

катастрофата... Оттогава досега за него се грижат баба и дядо. Бабата Саня Христова спира 

да работи, не може да се пенсионира, няма пенсия. Дядото е сляп. 
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Но въпреки целия ад, през който преминават, те са посветени на детето безусловно. 

Направо са се вкопчили в него. Може би защото разпознават в него дъщерята, която са 

загубили без време. 

Свидетел съм на борбата им. Непрестанни операции, рехабилитации, упражнения, плуване, 

езда, ресорни учители, училище, присаждане на стволови клетки... няма нещо, което да не е 

оперирано по Любчо. 

Но изненадващо се оказваме диагнозата детска церебрална парализа може да бъде 

надвивана. От силата на целенасочената човешката упоритост, от силата на безграничната 

болка и тъга, от ината да се сломи съдбата и да се промени ходът на живота. 

Защото в момента Любчо, който е най-борбеното, трудолюбиво и упорито дете, което 

познавам, има огромен напредък. 

Струва ми се, че тази постоянна работа с него е развила компесаторни механими в мозъка 

му. Защото от дете без шанс за оцеляване, неподвижно, неговорещо... в момента той ходи, 

говори, разсъждава, има чувство за хумор, инициативен е, социален е. Истинско чудо Тези 

хора Любчо, баба му и дядо му, имат нужда от подкрепа 

Те имат нужда от признание. Но не са само те... През зимата и пролетта на 

2016 г. направих фотоистория за живота на Любчо. Тя проследява борбата му, ежедневието 

му, различния му от обичайния живот. Снимките спечелиха отличия. Една от наградите, 

която спечелих, бе огледално-рефлексен фотоапарат от престижна световна марка. Реших 

да я продам на благотворителен онлайн търг и спечелената сума да бъде предоставена на 

Любчо. За две седмици по време на коледните празници през 2016 г. бе събрана 

колосалната сума от 183 167,38 лв. Този феноменален резултат от една страна доказва 

силата на фотографията като визуално средство за въздействие, а от друга страна възвръща 

вярата в човешкото добро. Дава надежда, неща от което най-много се нуждаят хората в 

беда 

И тъй като проблемите на децата с увреждания продължават да стоят на дневен ред, а в 

началото на годината бяхме свидетели на неприятна ситуация със социалните помощи на 

самия Любчо, изложбата отново бе открита на 22.2. в Клуба на фоторепортера в София. (Тя 

вече няма благотворителен характер, а целта и е да предизвика, да провокира активност и 

социална ангажираност у онези, от които зависят битието и оцеляването на всички деца, 

хора с увреждания в България.) 

Изложбата ще продължи до 5 март 2017 г. и всеки, които има интерес и желае, може да я 

види в Клуба на фоторепортера (е подлеза пред Министерския съвет). 

Райфайзенбанк BG 25RZBB91551000646190 BIC: RZBBBGSF Титуляр: Любомир Ивайлов 

Еленков Paypal: saniahristova@yahoo.com 

 

Младоженци дариха парите от сватбата си на храм 

в. Телеграф | Диана ВАРНИКОВА | 26.02.2017  

Младо семейство от панагюрското село Бъта е дарило пари от сватбата си за осветление на 

църквата "Свети Георги" в селото. 

Това съобщиха техни приятели от ансамбъла за народни песни и танци "Иглика". 

Младоженците Силвия и Ненко Ненкови наскоро сключили граждански брак и решили, 
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вместо да им подаряват цветя, гостите да им дадат пари. Съвсем спонтанно двамата млади 

решили да дарят от събраните средства, за да се направи външно осветление на новата 

камбанария на православния храм в селото. Вече трети месец прожектори я осветяват с 

различна светлина и мощност. В най-скоро време предстои специално осветление и на 

самия кръст, който е изработен и дарен от Благой Елшишки, съобщават от страницата на 

фолклорния ансамбъл в Бъта. 

 

Даритепска кампания "Помним героите си" обяви Община Троян 

в. Зетра, Ловеч | 27.02.2017  

По случай 100 години от Дойранската епопея и героичните боеве на 34-ти пехотен Троянски 

полк Община Троян обяви дарителска кампания за набиране на средства под надслов 

"Помним героите си", съобщи кметът на общината Донка Михайлова. Инициатори са още 

НД "Традиция" - регионален клон "34-ти пехотен Троянски полк" Априлци - Троян и 

Общински съюз на ветераните от войните на България - Троян. 

Събраните средства ще бъдат вложени в обновяване на паметника на загиналите във 

войните и облагородяване на терена, монтиране на нови паметни плочи, както и за 

тържественото отбелязване на годишнината. 

Средства могат да бъдат дарявани както чрез откритата дарителска сметка, така и чрез 

дарителски кутии, поставени в Музея на народните и художествени занаяти в Троян, 

Информационно-културен център-Троян, Център за обслужване на гражданите в Община 

Троян. 

 

Дарители сбъдват мечти на абитуриенти с финансови затруднения 

www.novini.dir.bg | 26.02.2017  

Дарители сбъдват мечти на абитуриенти с финансови затруднения 

За една благородна инициатива съобщи в редакцията на Plovdiv24.bg пловдивчанката 

Теодора Сукарева. Ето и нейните редове: Здравейте, аз съм от Пловдив и Ви пиша по повод 

инициатива, която стартирам за втора поредна година. “Дари щастие“ се завръща и аз, 

заедно с дарители от цялата страна имаме възможност да сбъднем мечта на абитуриенти с 

финансови затруднения. През миналата година успяхме да подарим над 10 тоалета на деца 

в различни краища на България. Вярвам, че можехме да постигнем много повече, ако бях 

стартирала каузата по-рано. Поради тази причина днес обявих старта ? отново. Ето и повече 

информация: Официално обявявам начало на “Дари щастие 2017“. Нека миналогодишните 

желаещи да дарят тоалет/грим/фотосесия на абитуриент с финансови затруднения се 

свържат с мен в най-кратък срок, моля. Ако има нови желаещи, с отворени обятия ще ви 

поканя да бъдете част от каузата. Онези от вас, които по една или друга причина не могат да 

участват, но искат да подкрепят инициативата, нека споделят това. Предварително 

благодаря. Вие сте част от чудото. Освен това, за съжаление, много хора използват случая да 

си направят реклама. Благотворителността в България се е превърнала в цирк, който заради 

пошлостта си е абсолютно неефективен. Тоест, моля ви, не ми усложнявайте работата 

допълнително, замесвайки ме с чужди имена и организации, защото е тежка и я върша 
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сама. В истинската благотворителност има приятели, а не конкуренти, макар и да работим 

отделно, поради тази причина няма да рискувам. 

 

Плевен: Благотворителна вечер за деца със синдром на Даун организират родители и 

Занаятчийската камара 

www.posoki.com | 26.02.2017  

Благотворителната кампания за деца със синдром на Даун ще премине в Плевен под мотото 

„И аз съм тук”. Част от нея ще бъде благотворителната вечер на 1 март от 18.00 часа в 

ресторант „Централ”. 

Цената на поканата е 10 лева. Организатори са Националното сдружение на родителите на 

деца със синдром на Даун с председател Тони Маринова, Катя Джакомова – от 

Регионалното сдружение на родителите на деца със синдром на Даун в Плевен, майстор-

фризьорът Милена Йотова, Регионалната занаятчийска камара с председател Цветомир 

Йотов. В проявата могат да се включат фирми, организации и граждани, които искат да 

направят дарения. 

 

Благотворителна вечер набира средства за лечение на деца с увреждания чрез хипотерапия 

в. Ловеч Прес | 27.02.2017  

Майки на деца с увреждания и Центърът за работа с доброволци към Регионална 

библиотека "Проф. Беню Цонев" организират благотворителна вечер в Ловеч за набиране на 

средства за лечение на деца с увреждания по специален метод - хипотерапия. За това 

информират от пресцентъра на областния управител Пенка Николова. Тя и екипът й 

подкрепят каузата. Проявата е на 7 март от 17.30 ч. в Художествената галерия. 

Хипотерапията е ефективна лечебна физкултура, при която основно средство е общуването с 

конете и ездата. Методът се използва при нарушения на опорно-двигателния апарат, 

атеросклероза, черепно-мозъчни травми, полиомиелит, стомашно чревни заболявания, 

простатит, сколиоза, умствена изостаналост. Общуването с конете дава устойчив 

положителен фон, който сам по себе си е целебен. Важно в лечението е и усещането за 

щастие, което конете даряват на децата. 

На благотворителната вечер са поканени всички, които имат сърце и чувствителност към 

проблемите на родителите на деца с увреждания. На срещата присъстващите ще научат 

повече за метода хипотерапия, ще се срещнат с родители и специалисти, от които ще научат 

повече за въздействието на този вид лечение върху децата. Всеки ще може да си купи и 

сувенири, изработени от хора с увреждания и близките им. Входът е скромните 10 лв., а 

ползата, ако се съберат достатъчно средства - огромна. 

"Аз съм част от този свят! Аз мога! Повярвайте в мен!" е мотото на вечерта. Тогава ще бъде 

обявена и банкова сметка, на която ще се събират средствата за каузата. 

 

Пенсионер от Вършец дари пари за 4 болни деца 

в. 24 часа | Камелия АЛЕКСАНДРОВА | 27.02.2017  

71-годишният Георги Атанасов от Вършец дари 4000 лева за лечение на четири дечица с 

тежки заболявания. Преди година той сам потърсил съвет от старшата сестра Сабина 
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Мечкова в детското отделение на монтанската болница кои са малките пациенти, нуждаещи 

се от операции и лечение. Запознал се с майките и бил трогнат от мъките. 

"Прозвуча ми невероятно. Дори не повярвах за какво ме моли този човек. После установих, 

че има сериозни намерения. Имам 30-годишен стаж, но за първи път ми се случва такова 

нещо. Знае се, че старите хора получават мизерни пенсии, и този уникален жест ме трогна", 

сподели сестрата. 

Четирите момчета са на възраст от 1 до 15 г. Едно от момчетата е със сърдечно заболяване, 

другите имат двигателни и генетични проблеми. Бай Георги превел на всяко от тях по 1000 

лева. 

"Надявам се успешното лечение на тези малки слънчица да подобри живота им много. 

Отправям апел към всички добри и благородни хора да дарят каквото могат. Всички заедно 

сме по-силни, по-можещи и ще постигнем по-добри резултати", заяви Атанасов. 

Едно от момчетата е на лечение в София, останалите продължават битката си в Монтана. 

Деница Александрова и Десислава Валериева, майки на две от децата, които вече се 

подобряват, споделят, че са трогнати. 

"Обадиха ми се, дойдоха при мен с децата. Бяха усмихнати и тази радост именно ме крепи. 

Прегръщаха ме и ме целуваха. Майките казват, че съм направил чудо. Аз смятам това просто 

за помощ", отрича дядо Георги. 

Той е електротехник по професия, пенсията му е 280 лв., но казва, че му стига, за да живее 

спокойно. Атанасов има две деца и четирима внуци, съпругата му е починала преди 20 г. 

"Когато годините ми напреднаха, реших да си направя равносметка на живота - постигнал 

ли съм нещо значимо, оставям ли следа", разказва бай Георги. Разпределил спестяванията 

си на децата и внуците, заделил пари и за дарение. 

"Искам да знам, че не съм живял напразно! Надявам се и други хора да направят като мен - 

каза бившият елтехник. - Реших да даря тези пари на болни деца, понеже съм преценил 

сериозността на тяхното положение", споделя дядо Георги. 

Жена от Поморие предложила на пенсионера безплатна стая, защото той никога не е 

виждал морето. Смирено отказал. 

"Парите не ме блазнят, аз не съм сребролюбец, не съм вещоман. Ако имам възможност, ще 

повторя и ще потретя жеста. Дано живея още много години, за да направя добро за още 

много дечица", пожелава си той. 

"Трябва да сме по-умни и по-зрели, човечни и да имаме съчувствието да помогнем на 

другите, пострадали в беда", казва Георги. 

 

Двойно повече е похарчил фондът за лечение на деца 

Отказите са 8 на сто, а одобрените деца - 1376 

в. Сега | Янина ЗДРАВКОВА | 27.02.2017  

Почти двойно е увеличението на похарчените от фонда за лечение на деца средства през 

2016 г. - и спрямо бюджета му, и спрямо предходната година. Това сочи отчетът за 

дейността на структурата за миналата година. През м.г. фондът е взел решения за 

финансиране на лечение у нас и в чужбина за над 21 млн. лв., а бюджетът му е 12 млн. лв. За 

малко под 13 млн. лв. са били и решенията за лечение през 2015 г. 
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От фонда обясняват драстичния ръст с голям брой финансирани костномозъчни 

трансплантации в чужбина. През 2016 г. са отпуснати близо 7 млн. лв. на 12 такива 

трансплантации зад граница. През 2015 г. обаче броят им е още по-голям - 15, за разлика от 

предишните години, когато в чужбина за подобно лечение са пращани по 2-3 деца. 

Причината е спирането на тази дейност у нас - тя се прави в детската онкохематология и 

спря, защото ниските възнаграждения оставиха отделението без медицински сестри. От 

фонда отбелязват, че през м.г. все пак е възобновена дейността на клиниката у нас. 

"Не така стои въпросът за бъбречната трансплантация при малки деца. Програмата в тази 

насока в "Пирогов" от няколко години е преустановена", пише в отчета. Той е публикуван 

преди скандала с трансплантацията на 9-годишното момче, което първоначално беше 

спряно от лечение в Германия, но след това операцията му все пак беше разрешена. През 

2016 г. фондът е финансирал 2 трансплантации при деца извън костномозъчните. През 2015 

г. те са били 3. 

На други 7 деца, основно с тумори, са отпуснати над 2 млн. лв., което също е причина за 

увеличените разходи, обясняват от фонда. Общо 14 млн. лв. е струвало пращането на 326 

деца за лечение в чужбина. Лекуваните деца са с 124 повече, отколкото са пратени през 

2015 г. Останалите средства са похарчени за лечение у нас - основно за медицински 

изделия. 

Отказите са 123 при 1426 подадени заявления, или 8.2%. Основната причина е, че 

експертите на фонда са дали отрицателно становище за лечение в чужбина. Броят на 

отказите е по-малък в сравнение с 2015 г. Тогава са постъпили 1575 молби, от които 

неодобрените са 150. 

Даренията във фонда през 2016 г. са за едва 188 хиляди лв. Той беше създаден с идея да се 

финансира от дарения, но с годините все повече разчита на субсидии от бюджета. От фонда 

твърдят, че почти двойното надскачане на бюджета не е проблем, тъй като не всички 

разходи по отпуснатите решения се поемат от неговия бюджет. Част от лечението в чужбина 

се плаща от здравната каса - когато става дума за терапии, които са в нейния пакет, но 

поради липса на специалисти или практика не се извършват у нас, например при деца с 

онкологични заболявания. Това лечение е за сметка на НЗОК, но самата каса открай време 

има огромни дългове към чуждите клиники и още не е платила за децата, лекувани през 

2016 г. Това създава проблеми и много чужди клиники все по-трудно приемат деца от 

България. 

ИЗВОДИ 

"Дейността през 2016 г. е напълно сравнима по обем с предходните години, дори има ръст 

на приетите заявления и броя изпратени за лечение в чужбина деца, противно на 

натрапливите внушения на някои медии и бивши членове на обществения съвет", отбелязва 

в заключение директорът в оставка Владимир Пилософ. Той дойде на поста след ареста на 

предишния директор, който предизвика обществено недоволство. 

 

Отец Иван получи скъпа медицинска апаратура от Хамбург 

Хирургът д-р Христо Алексиев помага за изграждането на здравен център в Якимово 

www.clubz.bg | 27.02.2017  
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Лекарите от „Фахарцт Клиник Хамбург“ дариха скъпа апаратура и оборудване за 

изграждането на медицински център за приюта на отец Иван в монтанското село Якимово. 

Зад проекта стои българският хирург и филантроп д-р Христо Алексиев, който от 10 години 

огранизира благотворителни акции за отец Иван в Германия. 

Дарението включва няколко апарата за диагностика и операции – ортопедични и на 

коремната кухина. Предвидени са и инструменти, материали, дюшеци за болнични легла, 

компютри, съдомиялна, колички, консумативи и всичко необходимо, за да се правят 

операции в Якимово. „С техниката и съоръженията могат да се извършват операции за 

задоволяване на основни здравни потребности в областта на общата хирургия и 

ортопедията: на хернии, разширени вени на долните крайници, проктологични. Може да се 

правят и най-честите операции от хирургията на ръката и стъпалото“, обясни пред „Клуб Z“ 

д-р Алексиев. 

Отец Иван няколко пъти гостува на д-р Алексиев (вдясно) в Хамбург. На снимката отецът се 

радва, че поредният тир с дарения за приюта му потегля от Хамбург. 

Два от апаратите са за даване на пълна упойка, има и ултразвуков апарат за диагностика. С 

четвъртия апарат, който е сложно съоръжение, ще се правят минимално инвазивни 

операции. Осигурени са и инструменти за хирургичната част. 

„Апаратурата не е нова, но е в отлично състояние. Просто в Германия апаратите се сменят 

много често с такива от най-нов клас и последна дума на техниката, а тези от по-ниския клас 

се продават като употребявани. Има широк пазар за употребявана медицинска апаратура, 

най-вече в Германия и Съединените щати, изнася се в цял свят. За нова апаратура за 

Якимово засега не са налични необходимите средства, но тази, която осигурихме, е от 

достатъчно висок клас и ще ни върши чудесна работа“, каза още хирургът. 

От 19 години специалистът работи в Хамбург. Той оперира и е съдружник и член на 

управителния съвет на „Фахарцт Клиник Хамбург“, която е на територията на 

университетските болници в града. Притежава и собствен здравен център с поликлиника и 

хирургична част. Проектът за болница в Якимово е резултат от 10-годишното му приятелство 

с отец Иван, за чийто приют българинът непрекъснато организира благотворителни акции в 

Германия. 

От години хирургът филантроп д-р Христо Алексиев от Хамбург приема делото на отец Иван 

като своя лична кауза. 

Двамата се запознават след една зловеща катастрофа, при която съпругата на д-р Алексиев 

Роза оживява по чудо, а той решава да върне доброто, което му е дадено свише. От брат си 

научава за социалния проект на отец Иван и взема самолета за България. В Нови хан среща 

германския журналист Клаус-Петер Лийкфелд, който прави репортаж. Двамата обединяват 

усилията си в помощ на отеца. Събират кръг от съмишленици от Мюнхен, Берлин и Хамбург 

– българи и германци. През 2015 г. основават дружеството „Ars & Humanitas e. V. Hamburg” 

(„Арс унд Хуманитас“), което организира културни благотворителни мероприятия - изложби, 

концерти, филми в помощ на приюта. 

Междувременно д-р Алексиев научава от отец Иван, че е събрал дарения и е купил къщи в 

монтанското село Якимово, където настанява 200 питомци от приюта си, като им осигурява 

поминък и прехрана. През лятото на 2015 г. д-р Алексиев организира и частично финансира 
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пребиваването на група германски журналисти в Нови хан и Якимово, които заснемат филм 

и правят репортаж за медиите в Германия. Филмът, чиято премиера е в Хамбург, и 

репортажът трогват силно германците и дружеството събира още дарения за Якимово. 

Проектът на д-р Алексиев за здравен център за приюта е от няколко години. Първо той 

решава да го реализира в Нови хан и в него да се лекуват не само хората на отец Иван, но и 

местните жители. Не получават разрешение. През 2015 г. д-р Алексиев води в Якимово 

заедно с журналистите и своя приятел, бизнесмена Волфганг Брийст, за да разберат от какво 

имат нужда хората там. Става ясно, че най-големият им проблем е липсата на медицинска 

помощ и решават там да направят здравния център. 

Отец Иван на гости на отец Кръстин (вдясно) в българския православен храм „Св. Св. Кирил и 

Методий“ в Хамбург, 2015 г. 

„Проектът на отец Иван в Якимово е изключителен! – въодушевява се лекарят. - В най-

бедния район на Европейския съюз, в едно запустяващо село изведнъж отиват 200 млади 

хора – това е като топъл дъжд! Те живеят в прилични къщи, които сами си стягат, отглеждат 

си зеленчуци и животни за прехрана, но трудно си намират работа и не са здравно 

осигурени. Идеята е здравният център да обслужва и региона, защото местните жители 

също страдат от недостиг на лекари.“ 

Доктор Алексиев и съмишлениците му от Германия планират здравният център да прерасне 

в болница. На първия етап, най-късно до септември, ще се организира поликлиника с 4 

кабинета – по обща медицина, гинекология, очни болести и стоматология. „Надяваме се 

местният общопрактикуващ лекар в Якимово да се ангажира с нас. Има и двама 

специалисти от Лом – гинеколог и очен лекар, които заявиха готовност да участват в 

проекта“, обясни д-р Алексиев. 

Отец Иван вече е отделил една от сградите в Якимово, собственост на приюта, за здравния 

център, а д-р Алексиев и съмишлениците му от Хамбург са изпратили средства за ремонт. За 

стоматологичния кабинет вече има осигурено пълно оборудване, дарено от стоматолог от 

Франкфурт на Майн. То от години стои на склад, защото навремето отец Иван не получава 

разрешение за здравен център в Нови хан. 

Д-р Алексиев (вдясно) и съпругата му на прожекцията на германския филм за отец Иван в 

българското църковно настоятелство в Хамбург, 2015 г. 

На втория етап, в рамките на година - година и половина ще се оборудва дневна клиника с 

операционна зала. „Дарената сега апаратура ще ни трябва за тогава, но е добре, че вече сме 

я осигурили, за да планираме по-смело. Когато хирургичната зала е готова, смятам на първо 

време да доведа екип от хирурзи от моята собствена клиника в Хамбург. Ще правим 

операции, които не е имало възможност да бъдат провеждани другаде. Междувременно ще 

търсим други варианти как да идват български хирурзи“, казва хирургът. 

Следващият етап е осигуряването на рентген. На четвъртата фаза ще се разшири 

хирургичното отделение с повече легла и ще прерасне в болница за активно лечение. 

С дарената апаратура в запустяващото Якимово, където рядко стъпва лекарски крак, ще се 

правят операции.  

Това не е първото дарение от „Фахарцт клиник Хамбург“, където д-р Алексиев оперира и е 

съдружник и член на управителния съвет. „От години разказвам на колегите си за социалния 
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проект на отец Иван, гледаха и филма за него и са във възторг. Включвали са се много пъти с 

лични дарения. Моят проблем сега беше да ги убедя да пренасочат тази апаратура към 

Якимово, а не към някой друг от социалните ни проекти. Бях достатъчно красноречив и ги 

навих“, смее се докторът. 

Той и колегите му от „Фахарцт Клиник Хамбург“ преди 10 години създават 

благотворителното дружество „Михаелис Ферайн“, което подпомага медицински проекти. 

Финансира 2 болници в Индия и Еритрея и изработката на супер модерни протези в Любек. 

Осигурява и стипендии за квалификация на медицински работници. За всяка отделна 

стипендия се подават молби и се решава индивидуално от управителния съвет кой да я 

получи и на каква стойност да бъде подкрепата. „Щастлив съм, че успях да убедя колегите 

ми да включим и проекта Якимово в плановете ни. Апаратурата няма да е последното 

дарение, ще има още много помощи. Гордея се, че имам такива прекрасни колеги, не само 

отлични професионалисти, но и хора с благородни и добри сърца“, радва се българинът. 

Със социалния проект на отец Иван д-р Алексиев е ангажирал и българската православна 

общност в Хамбург. Голяма подкрепа получава и от църковното настоятелство и лично от 

отец Кръстин от българския православен храм в града „Св. Св. Кирил и Методий“. 

„Отец Кръстин е много деен и ерудиран млад мъж, а много от членовете на настоятелството 

са млади хора на по 30-35 години, сърцати, дейни и отговорни. Направиха българско 

училище в Хамбург, сега планират хоспис. Гледат си съвестно работата и са пълни с идеи. 

Драго ми е да общувам с тях. Сега взеха присърце проблемите на отец Иван и много 

помагат. Щом им се обадя, веднага идват, организират камиони. Последно дойдоха да 

товарят дарената апаратура. Те пък действат по друга линия. Осигурили са дарения от „Икеа 

Хамбург“ – нови маси и столове. Събрали са и употребявани кухни, печки, хладилници, 

перални, миялни, които ще транспортират в Якимово. Просто не знам ако не бяха те, как щях 

да се справя. Когато толкова много приятели са ангажирани с каузата ти, това вдъхновява“, 

споделя с възторг д-р Алексиев. 

„За мен лично делото на отец Иван е най-стойностният български социален проект. Затова 

на празненството по случай 3 март в Хамбург, на което ще присъстват и много политици, ще 

направя презентация на делото на отец Иван. Ще поискам помощ и от проф. Герд-Инанд 

Имайер, почетен консул на България в Хамбург. С него имам добри лични отношения от 

години и той лично се е ангажирал в много от благотворителните акции за отец Иван. С 

проф. Имайер дискутираме какви възможности има евентуално проектът за болницата в 

Якимово да бъде подкрепен със средства по европрограми“, казва д-р Алексиев. 

Междувременно създаденото от него и съмишлениците му благотворително дружество 

„Арс унд Хуманитас“ продължава дейността си в подкрепа на приюта на отец Иван. 

Предстои да бъдат организирани 3 концерта през юни, септември и декември. В 

Огледалната зала на Етническия музей в Хамбург ще прозвучат сонати на Бетовен с 

участието на български изпълнители, а средствата отново ще отидат за здравния център в 

Якимово. 

Деца от приюта на отец Иван ще се обучават в Германия 
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Междувременно стана ясно, че в нощта на 23 срещу 24 февруари двама роми на по 17 и 18 

години са подпалили две къщи от приюта на отец Иван в Якимово, оплака се той пред „24 

часа“. На едното място изгорял сайвантът за дърва, а на другото – лятната къща и хамбарът. 

Подпалвачите спокойно се разхождали из селото и се хвалели. Местният полицай ги знаел 

от коя фамилия са, но не смеел да се опълчи на безчинствата им. Злосторниците не 

подбирали време за обирите си. Наскоро отмъкнали лаптоп и 300 лв. от къща, на друго 

място не се посвенили да вземат две тенекии с биволско сирене, което отецът 

собственоръчно си приготвил. Преди това посегнали на къщата, където месят насъщния за 

хората от приюта, като отмъкнали машина за месене на хляб и чували с брашно. 

 

Млад баща само за 11 дена събра 20 000 долара за лечение 

в. Янтра Днес, Велико Търново | 28.02.2017  

36-годишният Христо Славов само за 11 дена събра 20 000 долара за лечение. Младият 

баща, който живее с жена си и двете им малки деца във Велико Търново, има поставена 

диагноза - гръбначно-мозъчна атаксия. Това е неврологично заболяване, което нарушава 

координацията на тялото. 

В България обаче не се предлага лечение на това заболяване, затова Христо е потърсил 

помощ в турската клиника "Liv Hospital", Истанбул, която има практически опит при лечение 

на регенеративна медицина, съобщава на страницата си във facebook семейството. 

Завеждащият на съответното отделение - проф. Ердал арайоз, през януари вече е 

консултирал младия мъж и го е одобрил за терапия със стволови клетки, която дава 

шансове за добри резултати. урсът на лечение обаче струва 36 000 долара и семейството се 

надява благотворителната кампания, която обхвана цялата страна, да продължи. 

Необходими са още 16 000 долара, за да се осъществи лечението. Семейството е много 

благодарно на всички добри хора, които са помогнали и ще помогнат, и Христо, Нора и 

двете им деца се надяват, че скоро ще пишат добри новини от Истанбул. 

Проблемът на Христо се появява отпреди 10 години. На един преглед в "Токуда болница" 

лекарят му казва, че не знае как младият мъж се лекува, но се справя много добре. А Христо 

тренира неуморно в залата, без да пропусне и ден. Сега, след 10 години, очите му са пълни с 

надежда към турската клиника, че отново ще може да кара колело с децата си, ще играят с 

топка и ще бягат. Все прости неща за здравите хора. Семейството твърдо вярва, че стават 

чудеса и таткото ще оздравее. 

А ето и дарителската сметка на Христо Красимиров Славов: 

Банка ДС 

IBAN: BG85STSA93000024196859 BIC: STSABGSF 

 

Благотворителен маратон се проведе в София в помощ на бежанци 

www.dnesplus.bg | 27.02.2017  

Благотворителната инициатива “Баба Марта бързала” се организира за трета поредна 

година. Идеята е да бягам за здраве, а целта е да сме съпричастни към съдбата на 

бежанците. Това каза Меги, една от организаторките на благотворителен маратон за 

бежанците, който се проведе днес в Борисовата градина, предаде репортер на БГНЕС. Две 
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организации стоят зад проекта “Бежанци”. Идеята е забавно бягане по 2-километрово трасе, 

но също така и да обърнем внимание на хората от София и страната за нещата, през които 

преминават бежанците и да сме съпричастни към тях, поясни Маги. През първата година са 

се организирали доброволците от фондонабиране, които са измислили събитието и са 

направили тениски, мартеници и др. В т. нар. маратон участват около 100 човека. Тази 

година обаче са само 100 бежанците, които са поканили, като отделно се надяват и да 

дойдат и столичани. Проект “Бежанци” се случва от 2011 г. в трите приемателни центъра в 

София. Доброволци от организацията работят всеки ден с деца, възрастни и младежи - учат 

ги на български и английски, провеждат се арт занимания. За да стане това, както и за да 

могат да ходят на екскурзии, средствата, събрани от днешния маратон ще отидат всъщност 

за реализирането на тези доброволчески намерения. Около 50 бежанци пристигнаха също 

за маратона като повечето от тях бяха от Конго, Ирак и Афганистан. Сред организаторите на 

маратона имаше и чужденци. Сред доброволците има от португалци, турци, австрийци и 

други. Такава е Катя, която идва от Португалия. Аз съм една от доброволките по проект 

“Бежанци”, обясни тя, като уточни, че днешния маратон е една от многото дейности по 

проекта за бежанците. Според Катя това е добра възможност да работи заедно с бежанците 

като ги извеждат извън бежанските центрове. /БГНЕС Днес+ 

 

Деца водиха плюшените си играчки на лекар  

в. Черно море, Варна | Радослава ХРИСТОВА | 28.02.2017  

Инициативата има за цел най-малките да преодолеят страха си от хората с бели престилки 

"Болница за плюшени мечета" организират за седма поредна година Медицинският 

университет във Варна, студентски организации и алиансът на хората с редки болести. 

Пациенти бяха плюшените играчки на децата, а "мечешките доктори" - студентите по 

медицина. Последователността на различните процедури отговаря на действителността в 

болницата - от приемането до изписването на "пациентите". В болницата работеше и 

стоматологичен кабинет. Имаше и аптека, в която се предлагаха хапчета - бонбонки. 

Като във всяка болница и тук имаше операционна зала. А хирурзите се погрижиха малките 

им плюшени пациенти да преминат успешно всяка интервенция. 

Лекарските прегледи бяха под формата на игра и децата научиха повече за хигиената, 

здравословното хранене и за това какво се случва в една болница. Инициативата беше и 

благотворителна. Продаваха се мартенички, а със събраните пари ще бъде купена бягаща 

пътечка за децата с неврологични проблеми. 

 

Семейството на починалия от рак Синан дари 160 000 лв. на трима болни и на училище 

Последното желание на 16-годишното момче било с парите да бъдат спасени други хора 

в. 24 часа | Анелия ПЕРЧЕВА | 28.02.2017  

Вижда се, че няма да мога да използвам парите за лечението ми. Дайте ги на други болни, 

поне те да се спасят. 

Това казал на родителите си 16-годишният Синан Мурад от Асеновград дни преди да 

издъхне в ръцете им. Момчето изгуби битката с рака през януари въпреки усилията на 
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толкова много хора да му помогнат. Неговото семейство побърза да изпълни последното му 

желание. 

"Дори и да не беше поискал това, щяхме да дарим средствата - видяхме колко мъка има на 

тоя свят", обяснява бащата Шенол Мурад. Той и жена му Селма са разпределили 160 000 лв., 

събрани за сина им в мащабна благотворителна кампания, на 3-ма онкоболни и на гимназия 

"Цар ИванАсен II" в Асеновград. 

Част от сумата е за Тарик Чинчинов, който е на 11 г. Детето се разболяло от левкемия и по 

време на химиотерапията изпаднало в кома, а след това и в будна кома. Близо 2 г. и 

половина поемало храна и медикаменти със сонда. Състоянието му започнало да се 

подобрява и в момента го хранят с лъжица. Все още е обаче на легло, не може да говори. 

Близките му са решили да опитат лечение със стволови клетки в турска болница. Вече са 

направили първия курс благодарение на родителите на Синан. Парите ще стигнат за още 3 

процедури. 

"Нямам думи. за да изразя признателността си към Шекол и Селма Въпреки че скоро са 

погребали рожба, намират сили да мислят и за чуждата болка", заяви майката на Тарик - 

Надие Чинчинова. Тя не се е познавала досега със съпрузите и била трогната до сълзи от 

жеста им. 

Другият, който също е подпомогнат от семейство Мурад, е Златомир Мацуров от Велинград. 

"Поклон пред добротата на родителите на Синан", написа във Фейсбук Николай Иванов. 

Младият мъж е третият болен, който получава дарение от тях. Асеновградчанинът е 

претърпял общо 6 операции от рак на дебелото черво, както и 24 химиотерапии. 

Лекар от столична болница посъветвал майка му да не се харчи напразно. Тогава фамилията 

на Николай потърсила помощ навън. През 2013 г. В клиника в град Навара му е била 

поставена индивидуална ваксина от дендрилни клетки. Експерименталното лечение 

продължава. 

Испански медици дали надежда и на семейство Мурад, че синът им може да бъде спасен. 

Момчето се разболява преди година и половина. Дотогава е тренирал футбол във ФК 

"Асеновец". 

Когато се оплакал от болка в ръката, родителите му я отдали първоначално на травма. 

Никой не предполагал лошата диагноза. На 19 ноември 2015 г. му направили рентгенова 

снимка в асеновградската болница. Лекарят казал, че има проблем с костта, и насочил 

момчето към консултация с ортопед в Пловдив. 

Биопсията в университетската болница "Св. Георги" потвърдила съмненията за коварната 

болест - остеосарком на лява пред мишница. След няколко химиотерапии Синан бил 

изпратен в специализираното здравно заведение за костни тумори в Горна баня. 

"Молете се ръката да спадне", казали там на родителите му. Тя обаче се подула още повече, 

момчето вдигнало и висока температура. 

"Неизбежно е, трябва да се ампутира ръката", чула Селма Мурад страшните думи от 

лекарите. 

Жената изпаднала в шок. Със съпруга й се сринали психически и започнали да плачат. Не 

знаели как да съобщят на сина си. Синан сам разбрал, че става нещо, като видял сълзите на 

майка си, и директно я попитал. 
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Цялата ръка да ми махнат, но искам да живея, казал Синан 

Бащата Шенол още не може да си обясни откъде синът му е намерил толкова сили у себе си. 

"Даваше ни кураж, беше по мъжкар от нас. Усмивката винаги бе на лицето му. Не слезе 

оттам дори и когато му отрязаха ръката", разказва мъжът. Месец след ампутацията скенерът 

на белите дробове дал добри резултати. Нямало разсейки и лечението продължило с 

химиотерапии. 

До 10 юли м.г. Синан минал през 24 курса. Десет дни по-късно обаче новият скенер показал 

лезии в белите дробове. Същия месец момчето претърпяло в София операция за 

отстраняване на злокачествените образувания, а през август - още една. 

Удар за него и семейството му бил скенерът на 31 октомври м.г. Отново имало метастази. 

Пловдивски лекар изпратил запитване до педиатрична клиника в Барселона заедно с 

медицинските документи на Синан и оттам дошъл обнадеждаващ отговор, че има шанс за 

него.Условието обаче било пялата сума от 81300 евро да е по сметката на испанската 

болница, преди да започне терапията. Специалистите възнамерявали да атакуват рака с 

много силен медикамент, а след това да извършат операция. 

"Искахме да кандидатстваме пред Фонда за лечение на деца у нас, но знаехме, че 

процедурата е бавна. Можеше да отнеме месеци, а лекарите ни казваха, че всеки час е 

ценен", обяснява майката Селма. 

Тя се обърнала към учителката по английски Любомила Ангелова от професионална 

гимназия "Цар Иван-Асен П", където учел Синан. Самата преподавателка успя да надвие 

левкемията и бе спасена от своите ученици, които организираха безпрецедентна акция и 

събраха 168 000 евро за лечението й в немска клиника. 

Там Люси, както я наричат, претърпя успешна трансплантация на костен мозък и се върна в 

клас на 15 септември м.г. Именно Ангелова бе в основата на мащабната благотворителна 

кампания за Синан преди миналата Коледа, в която се включи целият Асеновград. 

"Щастлив съм, като виждам колко много хора са до мен", каза тогава Синан пред "24 часа". 

Необходимите пари за лечението му са събрани и той заминава за Испания, но се оказва, че 

е късно. Болестта е твърде напреднала, за да се направи какво и да било. 

"Моето момче, няма да има живот", директен бил лекарят в испанската клиника. 

"Дайте ми поне 1 % шанс", отговорил Синан. Той се връща в Асеновград и родителите му 

опитват с нетрадиционни методи. Но и те не помагат. 

"Бореше се докрай. Знаеше, че ще умре, и въпреки това се усмихваше. Беше невероятно 

дете", разказва Селма. Тя е изживяла истински ад, тъй като неотлъчно е била до него по 

време на лечението му. 

Семейство Мурад са погребали детето си с протезата на ръката, която е носел. Вярват, че ще 

му послужи на по-доброто място, където е отишъл. На гробищата ще бъдат и на 16 април, 

когато е рожденият му ден. 

"От ден на ден все повече ни липсва 

Опитваме се да се държим, защото имаме и по-голяма дъщеря, омъжена в чужбина, както и 

внуче на годинка и половина", тъгува бащата. Заедно със съпругата си той е изпълнил и 

желанието на сина им да се дарят пари на гимназията, в която не е успял да завърши X клас. 
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По сметка там са постъпили 40 000 лв. Сумата ще бъде използвана за нов 

мултифункционален кабинет. 

"Ще бъде оборудван с интерактивна дъска, монитори, екрани и таблети, на които ще се 

обучават ученици и преподаватели. Ще отделим и специален кът със снимката на Синан, 

каквато е волята на семейството му".  

 

Започва национална дарителска кампания за изграждане на парк „България на длан – 

макети на открито“ 

www.focus-news.net | 28.02.2017  

Проектът „България на длан – макети на открито“ е уникален, защото събира в себе си 

елементи от културното и историческо наследство на България. С тези думи министърът на 

туризма доц. д-р Стела Балтова приветства откриването на Национална дарителска 

кампания за изграждане на първия образователен културно-исторически парк, съобщиха от 

пресцентъра на Министерство на туризма. Министър Балтова посочи, че в страната ни е 

открито най-старото обработено злато в света и че България има потенциала да бъде една 

от водещите културно-исторически дестинации не само в региона, но и в Европа. Затова 

всички трябва да обединят усилията си и да развиват проекти, подобни на този, допълни 

министърът. По време на днешното откриване на кампанията авторът на проекта Съни 

Сънински дари на Община Правец терен за изграждане на парка. На събитието присъстваха 

заместник-министрите на туризма и културата Ирена Георгиева и проф. Боряна Христова, 

съветникът на министъра на културата проф. Николай Овчаров, кметът на Община Правец 

Румен Гунински, посланикът на Република Азербайджан Н.Пр. Наргиз Гурбанова, 

председателят проф. Иван Токаджиев и членовете на Инициативния комитет на проекта. 

Лице на дарителската кампания е българският музикант Теодосий Спасов, който е посланик 

на ЮНЕСКО. Първият образователен културно-исторически парк „България на длан – макети 

на открито“ е под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. 

Вече е активен дарителският номер на кампанията - 17 777 за всички мобилни оператори, 

DMS BG DLAN. Повече информация за проекта, може да откриете на: http://minibulgaria.bg/. 

 

Подкрепете борбата на Бориса! 

www.actualno.com | 28.02.2017  

Бориса е бебе на 8 месеца. Тя има нужда от вашата помощ – необходимо е да отиде на 

рехабилитационно лечение в Китай. Тамошните доктори казват, че ще може да ходи и да 

живее пълноценно! Бориса е много желано и чакано бебе. Имаше и по-малка сестричка, но 

тя не успя да се пребори с всички препятствия, с които се сблъска заради преждевременното 

си раждане. Сега тя е звездичка на небето, а Бориса е бебе-боец като за двама. 

Появи се на този свят в 27 г.с. и тежеше едва 850 гр. Пребори се с редица усложнения, с 

които се сблъскват и други недоносени бебета. Но, когато стана на 9 дни, получи тежък 

кръвоизлив в мозъка, поради което той претърпя значителни структурни промени. По-късно 

докторите казаха, че има хидроцефалия и й поставиха клапа (шънт). Тогава беше едва на 3 

месеца и тежеше само 2400 г. Геройски премина и през операцията. 

Да помогнем на Кристиян и семейството му! 

http://minibulgaria.bg/
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Но два месеца по-късно Бориса беше диагностицирана с изоставане в двигателното 

развитие. От тогава ежедневно работи с рехабилитатори, но българските доктори не са 

оптимисти относно качеството й на живот в бъдеще. Специалисти от болница в град Фошан, 

Китай казват, че понеже е още много мъничка, последиците от кръвоизлива могат да бъдат 

компенсирани! Дават надежда, че ще може да ходи и да живее пълноценно! За целта 

трябва да се подложи на лечението възможно най-скоро. За първия курс на рехабилитация, 

който ще трае между 4 и 6 месеца, са нужни 35 000 лв. В тази сума са включени 

необходимите изследвания, медикаменти, процедури, транспорт и престой в Китай. След 

като премине първия етап от лечението, докторите ще могат да преценят от колко още 

курса ще има нужда. Като родители Ви молим – подкрепете борбата на Бориса! Тя е бебе-

боец! Нека получи шанс да проходи, да има безгрижно детство, да играе и да се смее! 

Повече информация за Бориса може да прочетете ТУК В кв. Горна Баня в София на 

масичката на Елия ще се продават мартенички благотворително за Бориса. Дарителска 

банкова сметка: Уникредит Булбанк АД Титуляр: Бориса Досева Досева Основание: Дарение 

IBAN: BG62 UNCR 7000 1522 7449 18 BIC: UNCRBGSF Paypal: nie12@abv.bg dilqna85@abv.bg  

 

Математическата гимназия в Русе получи модерна лаборатория 

www.offnews.bg | 28.02.2017  

Математическата гимназия „Баба Тонка“ в Русе получи в дарение нов биохимичен 

лабораторен център. Лабораторията бе открита по програма „Училища на бъдещето“ на 

Фондация „Америка за България“. Инвестицията в него е над 80 000 лева. Той осигурява на 

талантливите ученици в крайдунавския град достъп до най-новите образователни 

технологии в сферата на природните науки. Изграждането на центъра е отнело 6 месеца, 

като 75% от необходимия бюджет са дарени от фондацията. Русенската гимназия успява да 

набере останалите над 20 000 лв от дарения от родители, училищно настоятелство и бивши 

възпитаници. Новият център позволява цифровизация на данните от всички изследвания и 

проекти и дава възможност за видеовръзка с други училища в страната. Така 

преподавателите и учениците в Русе вече правят планове за общи видеоуроци и съвместни 

проекти в реално време със своите колеги и връстници от Математическата гимназия във 

Варна, където има подобен център по природни науки, създаден по същата програма. 23 са 

училищата в цялата страна, които тази година ще открият високотехнологични кабинети по 

програма „Училища на бъдещето“. 

 

Семейството на Моника призовава за помощ, момичето е прието в болница 

www.offnews.bg | 28.02.2017  

Моника Цветанова е на 23 години, от София. Тя се ражда със сколиоза (изкривяване на 

гръбначния стълб), което постепенно прогресира и води до редица проблеми, тъй като 

оказва влияние на голяма част от вътрешните органи. Вследствие на заболяването е 

установена диастематомиелия, чийто симптоми са слабост в долните крайници, болка ниско 

в гърба. Моника претърпява 4 операции в България за корекция на изкривяването, но 

ефектът от тях е недостатъчен, затова сега се търсят възможности за лечение на момичето в 

чужбина. Анадолу медикъл център в Турция предлагат неврохирургично и ортопедично 
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лечение на обща стойност приблизително 75 000 евро в зависимост от турската лира. Към 

8.11.2016 в дарителската сметка на Моника има около 17 000 лева. Но са необходими още 

133 000 лева. За събиране на средствата близки на момичето организират благотворителен 

концерт с хип-хоп музика в столичния клуб Паспорт в София. Той ще се проведе на 10 

февруари от 20 часа и всеки, който отиде, може да дари сума, която му е по сърце за 

операцията на Моника. Вчера обаче момичето е прието в болница по спешност, затова 

семейството призовава, който има възможност и желание, да помогне. Който иска, може да 

помогне на Моника и с DMS или с превод по банкова сметка. Банкова сметка: Моника 

Борисова Цветанова BG34STSA93000022556925 STSABGSF ДСК DMS Monika 17 777 

 

Даренията на МВР са отвъд морала и закона 

Абсурд е бедни общини да режат от социалните си разходи, за да дават бензин на 

полицията 

www.segabg.com | АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ | 28.02.2017  

Има една необяснима практика в МВР, която от години всяко ръководство инатливо пази 

независимо от очевадното разминаване с морала и преминаването отвъд логиката и 

смисъла на закона. Даренията, които то продължава да получава, бяха силно критикувани 

през годините не само от обществото, но и от Еврокомисията. Въпреки това и през 2016 г. 

вътрешното министерство е получило официално финансова и материална подкрепа, на 

стойност 2.6 млн. лв. И това е напълно незаслужено - става дума за дарения за ведомство, 

което за година харчи над 1 млрд. лв. от държавния бюджет. И защото иде реч за подаръци 

от толкова закъсали общини, които си режат социалните програми От тях полицията 

получава гориво, смазочни материали, компютри и всевъзможна техника. Става дума за 

дарения дори от най-бедните общини от Северозапада. Не по-малко скандално е и 

обстоятелството, че МВР не се отказва от тази практика, независимо че средствата, които 

отчита като дарение, са незначителни в сравнение с гласувания му от парламента бюджет. 

Сякаш МВР иска да докаже за пореден път, че е "държава в държавата". И независимо от 

критиките продължава старата песен. Преди няколко години, по време на първия кабинет 

на ГЕРБ, гръмна големият скандал за масови дарения, включително от физически лица, 

фирми, общини, международни организации. Тогава тази абсурдна практика бе остро 

разкритикувана в мониторинговия доклад на Еврокомисията. "Всяко дарение за МВР е 

неприемливо - независимо дали става дума за пари или за каквито и да е материални 

ценности. Това може да се счита за нарушаване независимостта на полицейските 

разследвания", втвърди тона Брюксел. Тогавашният премиер Бойко Борисов побърза да 

забрани практиката В резултат на натиска от Европа МВР шефът Цветан Цветанов неохотно 

издаде заповед, с която забрани да се приемат подаръци от частни лица и фирми. Направи 

го с близо три месеца закъснение и след като няколко пъти демонстрира несъгласие за 

прекратяване на практиката. Забраната се оказа половинчата - останаха разрешени 

даренията от държавни и общински структури и фирми. Още тогава остана съмнението, че 

това може да бъде използвано като канал за получаването на дарения от частни фирми и 

физически лица. И потвърждението дойде месец по-късно, когато петролна фирма даде 

своя сграда на общината с изричното указание да я даде на МВР за районно полицейско 
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управление. После започна друго абсурдно заобикаляне на забраната, като МВР масово се 

самодаряваше за милиони чрез своя собствена фирма. Единствено и за кратко практиката 

бе преустановена от Цветлин Йовчев, но след него подаръците отново заваляха. Миналата 

година Румяна Бъчварова заяви, че даренията са допълнителна възможност МВР да си 

върши добре работата. Вижда се как полицията си върши работата, но даренията 

продължават и сега. Проситбата на МВР е един от най-големите абсурди на прехода. 

Всъщност мнозина забравиха, че сегашният скандал с даренията тръгна от сигнала, че има 

списъци на дарители, които не трябва да бъдат закачани от полицията дори след драстични 

пътни нарушения. Последвалата реакция на МВР беше особено забавна - вътрешният 

министър Цветанов обяви, че "получаването на дарения не е укоримо", че "в не малката си 

част мотивацията за подобни дарения била добре свършена работа от страна на полицията" 

и че "МВР нямало никакъв ангажимент към никой, извършил дарение за министерството". 

Дори даде пример как баща на набелязана за отвличане жертва, спасена от полицията, 

дарил компютри. И как тотото също дало компютри на МВР, защото министерството от своя 

страна осигурявало повече полицаи да пазят пунктовете по време на голям джакпот. 

Миналото лято общини дарили гориво на МВР, за да могат полицаите да опазят черешовата 

реколта. Не им ли е това работата на униформените всъщност? Скандално и укоримо е 

точно ведомството, което получава едно от най-големите парчета от бюджетната пица (поне 

по 1 млрд. лв. годишно, а с постоянните допълнителни трансфери и много повече), да чака 

милостиня. Просто е недопустимо. Какво може да си помисли човек за държава, която си 

затваря очите при получаването на дарения не от социалното, да речем, а от силово 

министерство. Толкова ли е закъсала, че е минала към самооблагане? МВР няма как да 

докаже, че не толерира дарителите и спазва закона. Да не говорим за морал. Само в 

градските легенди се разказва за педантични катаджии, които глобяват себе си, ако влязат в 

забранена улица. 

 

Малтийският кръст направи дарение за 50 хиляди лева на УМБАЛ "Пловдив" 

www.bnr.bg | 28.02.2017  

25 болнични легла, висок клас получи УМБАЛ Пловдив като дарение от Малтийския кръст 

със съдействието на посланика ни в Швейцария Меглена Плугчиева. Общата стойност на 

леглата е 50 000 лева, като те ще бъдат разпределени във всички болнични отделения. Доц. 

Димитър Шишков, началник на отделението по урология, с чието активно съдействие е 

доставено болничното оборудване, каза, че във време на финансова криза жестът на 

дарителите е особено ценен. Очакваме нови дарения, допълни Шишков и подчерта, че не 

трябва да има политически интереси, когато става дума за държавно здравеопазване. От 

ръководството на лечебното заведение оповестиха, че са подготвили мащабен проект за 

ново спешно отделение на стойност 9,5 млн. лева. То ще бъде ситуирано на първия етаж на 

мястото на сегашния хранителния блок. Предвидена е най-съвременна апаратура, като тук 

ще работят при пълна заетост 25 човека, казаха от ръководството. От болницата вече са 

подали проекта в Министерството на здравеопазването, където ще текат тази година 

обществените поръчки. Целият проект за обновяване на отделенията по спешна медицина в 

страната е на стойност 85 млн. евро. През февруари болницата работи при пълна заетост на 
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базата, приемното отделение е препълнено, казаха лекарите. Пребладават болните за 

лечение на дихателната система, но пациенти са настанени и в урология, нефрология, УНГ и 

др.отделения. 

 

Благородно: Бизнесът в Харманли подпомогна волейбола 

www.bgvolleyball.com | 28.02.2017  

Събраха 12 000 лева за развитие на спорта в града Волейболният клуб в Харманли - ВК 

Хеброс получи дарение 20 топки, които бяха връчени от председателя на Сдружение 

"Бизнесът за Харманли" Милко Милков. 10 от тях са закупени от бизнес клуба, а останалите 

– от Българската федерация по волейбол. Освен топките, младите волейболисти ще получат 

и фланелки. Това е второто дарение за спорта в Харманли от сдружението. Преди седмица 

те платиха екипировка за най-малките футболисти. Предстои да бъдат купени пособия и на 

още 6 клуба. На специална благотворителна вечер сдружението събра сумата от 12 000 лева, 

с която се подпомага развитието на детския спорт в общината. "През 1984 година 

волейболистките на Харманли за старша възраст са станали републикански шампиони. 

Пожелавам ви и вие да имате същите успехи," каза при връчването на дарението 

председателят на бизнес клуба Милко Милков. Мильо Хубенов, президент на волейболния 

клуб, благодари на бизнес клуба за дарението: "Ентусиазмът го имаме и съм благодарен на 

„Бизнесът на Харманли“, че първи откликнаха на нашата молба за помощ, за което ви 

казвам едно огромно благодаря. Имаме желанието да направим нещо за нашите деца да 

растат здрави". Припомняме ви, че волейболният клуб Хеброс е сред най-младите у нас, 

като бе учреден преди няколко месеца. Общината и кметът на града Мария Киркова 

подкрепиха проекта. От този град в миналото са започнали състезателната си дейност много 

изявени волейболисти. В началото на годината спортните клубове в община Харманли бяха 

удостоенис грамоти и плакети за развитието на спорта на местно ниво. Спортисти, треньори 

и спортни деятели споделиха постигнатите успехи през изтичащата 2016 година. Хеброс бе 

удостоен със специално признание, с което се оценяват усилията за възраждане на този 

спорт в града.  

 

Ще разглеждаме България на 111 000 кв. м "длан" 

www.bnr.bg | 28.02.2017  

Стартира Национална дарителска кампания за изграждането на първия у нас образователен 

културно-исторически парк. „България на длан - макети на открито“ ще се построи на 60 км 

от столицата - на терен в община Правец, с големина от 111 000 кв.м. - символно 

изобразяващи 111-те хиляди кв.км , на които е разположена страната ни. Идеята за 

„България на длан“ се ражда преди 17 г., когато авторите на проекта Стефани Рачева и Съни 

Сънински организират първата изложба с макети на обекти и местности в страната, част от 

европейското и световното културно-историческо наследство на ЮНЕСКО. През годините 

инициативата набира много съмишленици, а официалното лице на дарителката кампания за 

изграждането на парка е музикантът Теодосий Спасов, който е и посланик на Организацията 

на обединените нации за образование, наука и култура. А самият парк вече е с изготвен 

архитектурен проект, като дарителските средства ще отидат за двата основни елементи - 
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екстериорната му част и изграждането на открито на първите 10 макета на сградите и 

местностите. Партньори в популяризирането на проекта са ученици от Втора английска 

гимназия в столицата. Макар всичко да започва като учебна задача, бързо се превръща в 

кауза, с която всеки българин може да докаже родолюбието си. На miniobulgaria.bg може да 

научите повече за проекта „България на длан“, като освен по банков път, може да 

подкрепите дарителската кампания с изпращането на SMS на номер 17 777 с текст на 

латиница DMS BG DLAN на цената на 1 лв с ДДС за всички мобилни оператори. Чуйте 

подробности в репортажа на Златина Йовкова. 

 

Бербатов организира "Мача на годината в България" - благотворително шоу с Фиго 

www.dnevnik.bg | От Дневник | 28.02.2017  

Димитър Бербатов обяви, че неговата фондация съвместно с тази на португалската легенда 

Луиш Фиго ще организират благотворителен мач, който ще се проведе на 14 юни на 

Националния стадион "Васил Левски". Българският нападател обяви събитието за "Мача на 

годината в България". В профила си във фейсбук той призова феновете да се приготвят за 

страхотно шоу, пълно с изненади. До момента единствените двама обявени участници са 

той и Фиго. Досега португалецът е участвал 11 пъти в подобни инициативи, а в тях са 

взимали участие както футболни величия като Зинедин Зидан, Кристиано Роналдо, Дейвид 

Бекъм и Златан Ибрахимович, така и звезди от други спортове и шоубизнеса, сред които 

Рафаел Надал, братята Шумахер, Coldplay и др. "България за първи път ще види накуп 

толкова много огромни звезди, събрани от благотворителни каузи. Заедно с тях и с вас, 

които ще дойдете на стадиона, ще допринесем за по-доброто утре. Стараем се този мач, 

освен да бъде от полза за много деца, което е най-важното, да бъде и голям празник за 

всички, които обичат футбола и им липсват времената с пълен национален стадион", каза 

Бербатов. Цените на билетите за секторите Б и Г ще са по 30 лева, сектори "лъвчета" - по 45, 

за В по 60, а за А - по 100. За ложите в централния сектор ще бъдат пуснати в продажба 

пропуски на стойност от 200 до 999 лева. 

 

Дарители с благодарствени грамоти от библиотеката в Гоце Делчев 

www.dariknews.bg | 28.02.2017  

Председателят на Сдружението на предприемачите в регион Гоце Делчев Бертрам Ролман и 

всички фирми, събрали средства за дарение в градската библиотека на Гоце Делчев, 

получиха благодарствени грамоти на специална церемония в читалище “Просвета”. 

Председателят на читалищното настоятелство Костадин Кобаков връчи почетните грамоти с 

благодарност от работещите в заемната на библиотеката и стотиците читатели, които я 

посещават. “Заемната на библиотеката беше последното място, където отоплението беше 

на твърдо гориво, което беше не само трудно за поддържане, но и опасно за богатия 

книжен фонд. Вече и в този кът от библиотеката е топло, приятно и чисто”, сподели главният 

библиотекар Росица Попаркова. Със средства, дарени от Сдружението на предприемачите в 

читалището, закупиха климатик, с който се отоплява заемната в читалищната библиотека. 

Всяка година Сдружението организира набиране на средства, които са предназначени за 

различни социални инициативи в региона на Гоце Делчев. 
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"Америка за България" дари 60 000 лева за център по природни науки в Математическата 

в. Утро, Русе | Виктория ИВАНОВА | 01.03.2017 

Елитното русенско училище е едно от 60-те в страната със зам.-директор по образователни 

технологии 

Учениците от Математическата гимназия "Баба Тонка" вече ще имат достъп до най-новите 

образователни технологии в сферата на природните науки, след като вчера официално бе 

открит нов биохимичен лабораторен център. Общата инвестиция в модерния център е 80 

000 лева, като 60 000 са дарени от фондация "Америка за България, а останалите над 20 000 

лв. са дарения от родители, училищно настоятелство и бивши възпитаници, поясни 

директорът на училището Митко Кунчев. 

Математическата гимназия участва в конкурс "Училища на бъдещето" на фондацията. като 

успя да се нареди сред победители и получи средства за реализирането па проекта. 

Високотехнологичният кабинет, който е разположен на първия етаж в гимназията, бе 

изграден за 6 месеца. Бяха подменени подовите настилки, електроинсталацията, таваните. 

Закупени са и ново лабораторно оборудване, микроскопи, оборудване за използване на 

информационна и комуникационна техника, а кабинетът вече отговаря на всички 

съвременни изисквания за обучение. Той позволява цифровизация на данните от всички 

изследвания и проекти и дава възможност за видеовръзка с други училища в страната. Така 

преподавателите и учениците вече правят планове за общи видеоуроци и съвместни 

проекти в реално време със своите колеги и връстници от Математическата гимназия във 

Варна, където има подобен център по природни науки, създаден по програма "Училища на 

бъдещето" на фондация "Америка за България". През тази година предстои да бъдат 

открити общо 23 високотехнологични кабинети. По време на откриването на модерния 

биохимичен лабораторен център бяха направени няколко демонстрации, които показаха 

възможностите му. Математическата гимназия в Русе е сред 16-те училища в страната, което 

може да се похвали със специалната длъжност - заместник-директор по образователни 

технологии. В България има общо 20 такива специалисти и всички те са обучени но 

програми на фондация "Америка за България" в Колумбийския университет. Основната им 

задача е да се грижат за правилната инвестиция и приложение на най-модерните 

технологии в образователния процес, като по този начин допринасят за значително 

повишаване на резултатите на учениците и подобряване на средата в техните училища. 

 

Дарете в помощ на борбата с глада в България 

www.dir.bg | Blagoevgrad24.bg | 01.03.2017  

Българска хранителна банка отчете първите резултати от стартиралата през декември 

дарителска кампания в подкрепа на каузата за борба с разхищението на храна и с глада в 

страната. От началото на кампанията до момента са събрани над 9 000 лв., като близо 1 000 

човека са дарили средства чрез SMS и абонаменти през сайта https://www.dmsbg.com. Най-

много са събраните средства чрез дарители, внесли суми директно в банковата сметка на 

БХБ - близо 7 000 лв. “Благодарни сме на всички, които ни подадоха ръка. Колкото повече 

хора се включат в кампанията, толкова повече храна ще можем да спасим и осигурим на 
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най-нуждаещите се.“- сподели Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска 

хранителна банка. “Кампанията “Стани един от нас. Дари надежда!“ ще продължи поне до 

края на май. Всички желаещи да подпомогнат дейността ни финансово, могат дарят 

средства като изпратят кратко съобщение с текст DMS HRANA на номер 17 777 или да дарят 

сума директно на банковата сметка на БХБ в сайта на организацията www.bgfoodbank.org“ - 

допълни тя. 

 

Близо 1000 души са подкрепили до момента дарителската кампания на Българската 

хранителна банка 

www.actualno.com | 01.03.2017  

Българска хранителна банка отчете първите резултати от стартиралата през декември 

дарителска кампания в подкрепа на каузата за борба с разхищението на храна и с глада в 

страната. 

От началото на кампанията до момента са събрани над 9000 лв., като близо 1000 души са 

дарили средства чрез SMS и абонаменти през сайта https://www.dmsbg.com. Най-много са 

събраните средства чрез дарители, внесли суми директно в банковата сметка на БХБ – близо 

7000 лв. 

110 от най-пострадалите семейства в Хитрино ще получат 2 тона храни 

“Благодарни сме на всички, които ни подадоха ръка. Колкото повече хора се включат в 

кампанията, толкова повече храна ще можем да спасим и осигурим на най-нуждаещите се“, 

сподели Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка. 

„Кампанията „Стани един от нас. Дари надежда!“ ще продължи поне до края на май. Всички 

желаещи да подпомогнат дейността ни финансово, могат дарят средства като изпратят 

кратко съобщение с текст DMS HRANA на номер 17 777 или да дарят сума директно на 

банковата сметка на БХБ в сайта на организацията www.bgfoodbank.org“, допълни тя. 

Средствата от дарителската кампания ще бъдат използвани за покриване на разходите по 

обработка, съхранение и логистика на дарената храна, за да достига тя ежедневно до тези, 

които най-много имат нужда от нея. За всеки дарен лев БХБ осигурява поне 10 порции храна 

за деца, самотни родители, възрастни или хора с увреждания. По данни на БХБ близо 670 

000 тона годна за консумация храна се унищожават у нас всяка година. Същевременно 

гладът е ежедневие за всяко 4-то българско дете и за всеки 2-ри възрастен човек, а всяко 5-

то семейство живее в лишения, без достъп до пълноценно и балансирано хранене всеки 

ден. Според данни за бедността в страната над 1,58 милиона българи живеят под прага на 

бедността с по-малко от 330 лв. на месец. БХБ събира, съхранява и раздава дарени 

хранителни продукти в съответствие с всички изисквaния за безопaсност, като развива 

мрежа от партньорски организации, които реализират дългосрочно програми за хранително 

подпомагане на нуждаещи се хора. От 2012 г. до днес БХБ е събрала и раздала над 1 200 

тона годни храни, дарени от над 140 дарители. С помощта на мрежата си от над 70 

партньорски орагнизации в цялата страна БХБ е предоставила хранително подпомагане на 

над 65 000 нуждаещи се (деца в риск, деца и младежи с увреждания, деца лишени от 

родителска грижа, жени и деца преживели насилие, многодетни семейства, самотни 

родители, самотно живеещи възрастни хора, хора със зависимости и др.). 
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При безброй гладни - в България се произвежда 30% повече храна, отколкото трябва 

Българска хранителна банка е фондация с общественополезна дейност, чиято основа цел е 

да работи за намаляване на глада и ограничаване на разхищаването на годна за консумация 

храна в България. Помощта достига до деца, лишени от родителски грижи, хора с 

увреждания, кризисни центрове, многодетни семейства, комуни за хора със зависимости и 

др. Над 770 са доброволците - индивидуални и организирани (корпоративни, студенти, 

ученици), които всяка година се включват и даряват труд за каузата. 

 

Мартеници с кауза 

www.bgonair.bg | 01.03.2017 |  

Майките на деца с увреждания за пореден път показаха, че силата на духа не може да бъде 

сломена. До 4 март в мол "Сердика" в столицата ще работи щанд за мартеници, изработени 

от тези майки. Каузата е благотворителна, разказа пред Bulgaria ON AIR Весела Одажиева: 

"Предполагам, че повечето хора са наясно, че майките на деца с увреждания нямат 

възможност да работят нормална работа, просто защото такова е естеството на 

отглеждането на техните деца. Единият от вариантите за изкарване на доходи е 

изработването на тези мартеници, които са предлагани чрез платформата Olemale.bg". 

Инициативата за продаване на ръчното изкуство на майките на деца с увреждания стартира 

малко преди Коледа. В сайта Olemale.bg освен мартеници, могат да бъдат открити и 

всякакви други сувенири, украшения и куп други интересни неща. Мартениците изложени в 

мол "Сердика" се радват на голям интерес. Одажиева пък споделя, че освен начин за 

изкарване на допълнителни пари, правенето мартеници действа и разтоварва. "Намираме 

разтоварване от проблемите в изработката на ръчните неща, особено когато виждаме, че те 

се харесват и хората ги купуват, не само заради благотворителната кауза".  

 

Над 3 500 лв. за деца в неравностойно положение събра кампанията „Мартеници“ на 

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ 

www.chernomore.bg | 01.03.2017  

Успешна благотворителна кампания за празника Баба Марта реализира Фондация „Св. Св. 

Константин и Елена“. За седма поредна година като кауза в подкрепа на деца лишени от 

родителска грижа за 1 март, на вниманието на дарителите беше предложен каталог с ръчно 

изработени мартеници, които доброволци направиха и дариха безвъзмездно за 

кампанията. Тази година в благотворителната инициатива се включиха близо 40 компании, 

организации и частни лица, които купиха от мартеничките. Събраните средства - над 3 500 

лв. са в полза на децата, настанени в ЦНСТ „Изгрев“, ЦНСТ към Дом „Другарче“, дом 

„Княгиня Надежда“ и помощното училище с интернат в с. Кривня и ще бъдат изразходвани 

за творческите и спортните занимания на подрастващите през ваканциите, за летни лагери, 

за организация на свободното време чрез посещения на различни културни и спортни 

събития, кино, концерти и развлечения, пожелани от децата. На 1 март Фондацията ще 

спази традицията и всички деца от институциите, които подпомага ще получат подаръци и 

вкусни изненади. Мартенички ще има и за възрастните хора, настанени в домовете 

„Гергана“ и „Св. Йоан Златоуст“. Фондацията благодари на всички, които помогнаха на 
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благотворителната кампания да приключи успешно – на доброволците, които изработиха 

моделите и на дарителите, които подкрепиха каузата. 

 

И „Челси“ се включва в помощ на Жорко от Перник 

www.perniktoday.net | 01.03.2017  

И британският футболен клуб „Челси“ се включва в числото на хората от Перник и България, 

които се обединиха в уникална кауза да помогнат на 11-годишния Жорко от Перник да 

живее. Момчето страда от рядка форма на раково заболяване. 

Клубът предоставя фланелка с автографите на всички 18 играещи футболисти, която ще бъде 

продадена благотворително. Към нея има и специален сертификат за автентичност, на който 

са изписани имената на състезателите. Идеята е тениската да бъде продадена на търг , така 

че да могат да се наберат повече средства за лечението на Георги Валентинов, още повече, 

че се очаква клубът да бъде шампион тази година в английското първенство. 

Инициативата с фланелката е подета от млада дама, която обаче категорично отказва да 

бъде разкрито името й, защото, който прави добро, не трябва се афишира. Това е нейното 

мислене и то заслужава уважение. 

И ако някой си мисли, че клубът на „Челси“ просто ей така раздава вещи за частни цели, ще 

се излъже. Клубът специално е уведомен за благотворителната кауза, както и задължително 

ще бъде уведомен каква сума от търга е постъпила по сметката за лечението на Жорко. За 

да пристигне фланелката с автографите в Перник се е погрижил Джеймс Кендал, който 

работи към маркетинг-компания за футболните клубове във Великобритания. Той 

предложил да подари на Жорко фланелка на любимия му футболен отбор. Оказва се обаче, 

че момчето е запалено по автомобилите, но не и по футбола. 

На фейсбук страницата „Благотворителен базар за Жожи“, администрирана от Дженифър 

Милчева, всеки, който желае, може да потърси повече информация от нея. 

Инициаторите за търга искат да направят международна платформа, за да има възможност 

фланелката да бъде продадена в друга страна за повече средства. Преди време тениска на 

Робен, наричан Летящият холандец и Стъкления булдозер, който също е бил играч на 

„Челси“, бе продадена за 4 000 лева, отново в подкрепа на Жорко. 

Ники Кънчев бил голям почитател на “Челси“ и от ФБ-групата вече са му писали за тениската, 

която се продава на търг, но все още няма отговор от него. 

Ако има интерес и сумата, която се предлага, е добра, фланелката ще бъде продадена и без 

търг, твърдят от групата. 

Хората, ангажирани с мисията за Жорко, се опитват да намерят и фланелка на „Ливърпул“, 

която отново да бъде разиграна на търг, за да може средствата от нея да бъдат в помощ на 

болното момче. 

Вече не е новина, че цял Перник се обедини, за да помогне на Жорко. Спасителната мисия 

се разпространи из цялата страна. Един мъж продаде колата си, спортист №1 на България за 

2013 г. Иво Ангелов дари едномесечната си заплата, клубът по борба в Перник се отказа от 

дарение от САЩ в полза на момчето, заведения дариха част от оборотите си, козметични 

салони, зумба студия, дюнерджийници, автосалони – целият град „прегърна” дадените от 

лекарите 10% шанс детето да бъде спасено. 
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Немска община дари медицинско оборудване на Ловеч 

www.kmeta.bg | 01.03.2017  

Дарението ще бъде използвано за нуждите на Домовете за стари хора 

Община Ловеч получи дарение от Община Ерфурт, Германия. Немският град е побратимен 

на Ловеч и отново засвидетелства приятелското си отношение. Дарението се състои от 

болнично оборудване и медицинско обзавеждане, осигурено от Университетската клиника в 

град Йена, Тюрингия. 

Лечебното заведение дарява 42 пневматични легла и матраци, два уреда – за ендоскопия и 

анестезия, както и много други елементи от болнично обзавеждане. Между тях са шкафчета, 

гардероби, столове (54 бр.), седалки за чакални, маси, бюра и други. Дарението ще бъде 

използвано за нуждите на Домовете за стари хора във Върбовка и в село Сливек. То стана с 

изключителното съдействие на Тобиас Бауер, ръководител на Службата по пожарна 

безопасност, спасяване и защита на населението при бедствия и аварии към Община 

Ерфурт, който е „Заслужил гражданин на Ловеч“ и голям приятел на люляковия град. 

Община Ловеч от своя страна се ангажира с организацията и транспортирането на дарените 

вещи. 

 

Режисьор дари земя за “България на длан” 

www.paper.standartnews.com | 01.03.2017  

11 дка земя край р. Малки Искър на територията на Община Правец сари режисьорът Съни 

Сънински на Сдружение "България на длан". Върху парцела ще бъде изграден едноименен 

образователен културно-исторически парк с макети на открито на знакови български сгради 

и природни забележителности. Сънински е закупувал терените с хонорарите от спектакли, 

които е поставял у нас и в чужбина, именно с идеята на това място по модерен начин да 

бъде увековечено нематериалното ни наследство. Той връчи документите за дарението на 

председателя на сдружението Иван Токаджиев с изричното условие да не бъде променяна 

целта на проекта. Вече 17 години Сънински работи по осъществяването му, а създадената от 

него през 2005 г. пътуваща изложба "България на длан" с миниатюрни копия на 

историческите ни паметници направи фурор в Брюксел по време на приемането на страната 

ни в ЕС. В момента сбирката е в Зала -6 на НДК, където ще може да се види до 15 март при 

вход свободен. Вчера сдружението откри национална дарителска кампания, в рамките на 

която всеки може да преведе чрез DMS номер 17 777 с текст BG DLAN 1 лев за каузата. 

Предвижда се до 2 години паркът да бъде завършен. "Няма нищо по-хубаво за археолога да 

види възстановени недвижимите паметници, които вади от земята на парчета", коментира 

проф. Николай Овчаров, член на инициативния комитет на "България на длан". Той 

подчерта, че макетите са начинът това да се постигне без бутафорно строителство и 

надграждане на останките. Лице, двигател и дух на кампанията е "кавалджията на 

Вселената" Теодосий Спасов. 

 

Благотворителен бал събра 45 000 лв. за школата на "Черно море Тича" 

в. Черно море, Варна | 02.03.2017 | Стр. 16 
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Проведеният благотворителен бал, организиран от баскетболен клуб "Черно море Тича", 

събра 45 000 лева за школата на клуба, съобщи в сутрешния блок на телевизия "Черно море" 

"Утро в нашия град" изпълнителният директор Борис Стоянов. Целта на благотворителния 

бал бе да се съберат средства, които да бъдат инвестирани за подобряване на зала 

"Приморец" на спортен комплекс "Черно море", където децата водят редовен тренировъчен 

процес и играят. 

Стоянов уточни, че тези средства не са достатъчни, но все пак са някаква помощ за школата 

на клуба. Той изрази надежда, че и следващата година може да бъде проведена подобна 

благотворителна акция, защото усилията на ръководството са насочени в посока школата на 

клуба. Според Стоянов всички реагират положително на инициативата и всеки е готов да 

помогне с каквото може. 

Водещ на бала беше Руслан Мъйнов, а в него участваха Васил Петров, Мария Илиева и 

Годжи. Всички изпълнители участваха без хонорар. На благотворителната инициатива 

присъстваха близо 200 души. 

 

Завърши "лидерската" обиколка на Сдружение "Платформа АГОРА" 

в. Конкурент, Враца | 02.03.2017  

В Оряхово приключи "лидерската" обиколка на Сдружение "Платформа АГОРА". 

Представители на 12 общини участваха в разработената от АГОРА обучителна програма 

"Лидерство в общността" в три модула. Първите два бяха посветени на изграждането на 

общностните лидери, усвояването на различни граждански подходи, инструменти и форми 

за мобилизиране на общността, ефективно използване на местните ресурси, привличане и 

мотивиране на доброволци. Програмата се реализира в рамките на проект "Активни 

общности: изграждане на капацитет за промяна", с финансовата подкрепа на Фондация 

"Америка за България". 

От 23 до 25 февруари в Оряхово се проведе третият обучителен модул "Активно 

гражданство", където участваха представители на общините Видин. 

Монтана и Оряхово. Трите панела бяха свързани с видовете общински фондове за местни 

инициативи. застъпничеството, работа с медии и партньорство с местната власт. Лектори на 

обучението бяха Емилия Лисичкова от АГОРА и Даниела Димитрова от СПОФ Читалища. 

Домакин — лектор от община Оряхово бе Нейчо Савчев. Обучението завърши с раздаване 

на сертификати на участниците. 

 

45 нови легла в болницата и нов училищен автобус осигури кметът на Мадан 

Отзвук, Смолян | 02.03.2017  

По инициатива на кмета на Мадан Фахри Молайсенов беше осигурен нов училищен автобус 

за нуждите на учениците от общината, както и 45 нови модерни легла за болницата. 

10-местното превозно средство, марка "Пежо", ще бъде на разположение на всички учебни 

заведения на територията на общината за превозването на деца и ученици. Автобусът е 

модел "Боксер" и е високопроходим, което ще осигури безопасен и надежден транспорт на 

учениците дори и при зимни условия. Обзаведен е с всички необходими средства за 
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безопасно транспортиране на учениците - колани, ограничител на скоростта, заключващи се 

врати и др. 

Ключовете за новата общинска придобивка бяха връчени лично на градоначалника. 

Наред с новия автобус общинската болница "Проф. д-р К. Милов" получи 45 нови модерни 

легла. Те са осигурени с дарения по инициатива на кмета Фахри Молайсенов. С болничните 

легла пристигнаха и 45 шкафчета и 50 дюшека. "Един от основните ни приоритети е Фижата 

за хората и това всеки да получи здравни фижи - такива, каквито заслужава. Материалната 

база на общинското лечебно заведение е на може би повече от 50 години. И имаше спешна 

нужда от обновяване, като и от модерно обзавеждане. И въпреки че средствата не достигат 

за всичко, изказвам огромната си благодарност към дарителите, които се отзоваха на 

личната ми молба към тях. С общи усилия успяхме да сменим по-голямата част от легловата 

база на болницата. Вярвам и съм убеден, че с новите придобивки ще бъде по-уютно за 

пациентите, както и за персонала в болницата. каза кметът на Мадан Фахри Молайсенов. 

До дни се очаква и напълно да бъде завършено цялостното обновяване, което се прави в 

Детско и АГ-отделение, както и в Операционния блок, съобщиха от Мадан. 

 

Благотворителен бал събра 45 000 лв. за школата на "Черно море Тича" 

в. Черно море, Варна | 02.03.2017 | Стр. 16 

Проведеният благотворителен бал, организиран от баскетболен клуб "Черно море Тича", 

събра 45 000 лева за школата на клуба, съобщи в сутрешния блок на телевизия "Черно море" 

"Утро в нашия град" изпълнителният директор Борис Стоянов. Целта на благотворителния 

бал бе да се съберат средства, които да бъдат инвестирани за подобряване на зала 

"Приморец" на спортен комплекс "Черно море", където децата водят редовен тренировъчен 

процес и играят. 

Стоянов уточни, че тези средства не са достатъчни, но все пак са някаква помощ за школата 

на клуба. Той изрази надежда, че и следващата година може да бъде проведена подобна 

благотворителна акция, защото усилията на ръководството са насочени в посока школата на 

клуба. Според Стоянов всички реагират положително на инициативата и всеки е готов да 

помогне с каквото може. 

Водещ на бала беше Руслан Мъйнов, а в него участваха Васил Петров, Мария Илиева и 

Годжи. Всички изпълнители участваха без хонорар. На благотворителната инициатива 

присъстваха близо 200 души. 

 

АЕЦ „Козлодуй” с щедро дарение за деца, лишени от грижи 

www.kmeta.bg | 02.03.2017  

За поредна година управата на АЕЦ дари 8 тона дизелово гориво 

Благодарствено писмо до АЕЦ „Козлодуй” написа кметът на врачанската община Борован 

инж. Десислава Тодорова. Поводът е щедро дарение от атомната централа за Центъра за 

настаняване от семеен тип в общината. За поредна година управата на АЕЦ дари 8 тона 

дизелово гориво за нуждите на социалното заведение. 

„Изразяваме своята искрена благодарност и от името на деца в Центъра, които са грижа на 

общината. Във време, в което община Борован се намира в затруднено икономическо 
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състояние, Вие за пореден път ни подадохте ръка и не останахте безразлични към 

проблемите ни и злочестата съдба на тези деца”, констатира кметицата на Борован и 

допълва, че дарението осигурява топло и уютно място за живеене на 25 деца и младежи, 

лишени от родителски грижи. 

„Пожелаваме Ви от сърце да успявате в благородната кауза да помагате на нуждаещите се, 

здраве, сили и постоянство в нелеката, но изпълнена с много смисъл и достойнство 

дарителска дейност”, пише в заключение инж. Десислава Тодорова. 

 

Стартира четвъртата кампания #steniskanabala 

www.tbmagazine.net | 02.03.2017  

За четвърта година стартира благотворителната кампания на Мото-Пфое #steniskanabala, 

която е насочена към абитуриенти сираци за образованието им след завършване на 12-и 

клас От 1 март, на обновения сайт www.steniskanabala.bg всеки настоящ, бивщ или бъдещ 

абитуриент може, онлайн или по банков път, да дари средства за образованието на 

абитуриентите без родители, а Мото-Пфое му предоставя символа на кампанията – тениска, 

с която да отиде на бала, изпращането или среща на випуска. Всеки сам избира размера на 

дарението си, но тениската се предоставя при дарения над 20 лв. Зрелостниците от Випуск 

2017 ще избират между три варианта на тениски, с които да отидат на бала или 

изпращането си. Те се представят от трима застъпници за каузата #steniskanabala. Всеки от 

тях е с влияние сред младите хора и популярен в обществото. В областта на спорта е 

националният отбор по художествена гимнастика. 

В интернет обществото и сред запалените фенове на YouTube е влогърът Крис Захариев, 

който е популярен сред сегашните ученици. Певецът, композитор и текстописец Вензи е 

другият, който подкрепя каузата за образованието на абитуриенти сираци във ВУЗ. Още от 

декември 2016 г. ученици, на които предстои завършване, са потърсили организаторите на 

инициативата #steniskanabala и вече дори има поръчки през сайта. Няколко училища в 

Пловдив, Ямбол и София също очакват обявяването на старта и представянето на тениската 

за 2017 г. В квалифицирането на кандидатите и при разпределението на стипендиите от 

програмата #steniskanabala и през 2017 г. ще помогне Български Червен Кръст. DHL отново 

ще доставя на дарителите тениските, символ на кампанията. За трите пълни години на 

#steniskanabala програмата спечели общо 3 173-ма дарители – зрелостници от випуските 

2014, 2015 и 2016 от над 50 населени места, но и бъдещи, или вече пораснали абитуриенти, 

а също така и корпоративни дарители. Дарените средства по програмата са общо 204 540 лв. 

С тях Мото-Пфое помогна на общо 101 абитуриента без родители да получат стипендия за 

своето образование през 2014, 2015 и 2016 г. 

 

Събраха над 3 500 лв. за домове за деца във Варненско 

www.moreto.net | 02.03.2017  

Успешна благотворителна кампания за празника Баба Марта реализира Фондация „Св. Св. 

Константин и Елена“. 

За седма поредна година като кауза в подкрепа на деца лишени от родителска грижа за 1 

март, на вниманието на дарителите беше предложен каталог с ръчно изработени 
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мартеници, които доброволци направиха и дариха безвъзмездно за кампанията, съобщиха 

организаторите за Moreto.net. 

Тази година в благотворителната инициатива се включиха близо 40 компании, организации 

и частни лица, които купиха от мартеничките. Събраните средства - над 3 500 лв. са в полза 

на децата, настанени в ЦНСТ „Изгрев“, ЦНСТ към Дом „Другарче“, дом „Княгиня Надежда“ и 

помощното училище с интернат в с. Кривня и ще бъдат изразходвани за творческите и 

спортните занимания на подрастващите през ваканциите, за летни лагери, за организация 

на свободното време чрез посещения на различни културни и спортни събития, кино, 

концерти и развлечения, пожелани от децата. 

На 1 март Фондацията ще спази традицията и всички деца от институциите, които подпомага 

ще получат подаръци и вкусни изненади. Мартенички ще има и за възрастните хора, 

настанени в домовете „Гергана“ и „Св. Йоан Златоуст“. 

Фондацията благодари на всички, които помогнаха на благотворителната кампания да 

приключи успешно – на доброволците, които изработиха моделите и на дарителите, които 

подкрепиха каузата. 

 

Ситибанк България разширява партньорството си с Фондация „За Нашите Деца“ 

www.ngobg.info | 02.03.2017 | 07:03 

Ситибанк България и фондация „За Нашите Деца“ обявиха, че продължават и разширяват 

партньорството си, стартирало през 2015 г. На среща в офиса на фондацията, представители 

на финансовата институция, членове на Настоятелството и екипа на „За Нашите Деца“ се 

поздравиха за успеха от съвместното партньорство и обсъдиха резултатите, които ще бъдат 

постигнати през 2017 г. с дарението от 20 000 долара. С него Ситибанк ще инвестира в 

развитие на приемната грижа и услугите в Комплекса за ранно детско развитие, който 

предстои да бъде създаден. „В рамките на глобалната инициатива на Сити, Pathways to 

Progress, гледаме на партньорството ни с фондация „За Нашите Деца“ като пример на 

социално отговорно поведение от страна на бизнеса. Удовлетвореността от това 

партньорство и реалната промяна в живота на приемните деца, за която допринесохме, 

беше причината да подновим подкрепата си за още една година. Целият екип на Ситибанк в 

България е изключително съпричастен към каузата, за която се бори фондацията и сме 

благодарни, че имахме възможността да я подкрепим и като индивидуални дарители.“, 

сподели Станислава Таневa, управляващ директор на Сити България През 2016 г. 

финансовата институция осигури подкрепа за 12 приемни деца и семейства, с което направи 

възможно децата да получат 24-часова грижа в сигурна семейна среда, а тези с увреждания 

или трудности в развитието - рехабилитация, специализирана терапия и медикаменти. 

Служителите на банката също подкрепиха приемната грижа като организираха и участваха в 

арт събитие и пикник на Витоша с повече от 20 приемни деца и семейства, посветено на 

глобалната доброволческа инициатива на банката Global Community Day. Освен това, 

предоставиха материални дарения, които събраха в офиса си и дариха коледни подаръци на 

над 40 приемни деца в Пловдив. „За една година с подкрепата на Ситибанк фондация „За 

Нашите Деца“ успя да дари щастие за 12 деца, на които животът им беше поднесъл много 

трудности и предизвикателства. Щастлива съм, че в лицето на Ситибанк и всички нейни 
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служители, ние открихме партньор и съмишленик в мисията ни да подобряваме живота на 

най-уязвимите деца в България. Благодаря Ви за доверието в нашата организация и за 

възможността да правим повече деца щастливи.“, сподели Иванка Шалапатова, 

изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“. През 2017 година Ситибанк 

България ще продължи да подкрепя работата на фондацията за развитие и предоставяне на 

качествена приемна грижа, като същевременно ще подкрепи и създаването на Комплекс за 

ранно детско развитие в София в сградата на вече закрития, благодарение на усилията на 

„За Нашите Деца“, Дом за медико-социални грижи „Св. София“. Ситибанк е глобална 

финансова компания, с офиси в над 100 страни. Екипът на Ситибанк България, който се 

състои от над 50 специалисти, осигурява качествено обслужване на големи български и 

мултинационални фирми, правителствени и финансови институции и институционални 

инвеститори. Активната политика за корпоративна социална отговорност, носи на Ситибанк 

България множество престижни, международни и български отличия, както и признанието 

„отговорна компания“. 

 

Социалната отговорност на Оргахим за 2016 г. 

www.1kam1.com | 02.03.2017  

Водени от мисията си да поставяме обществото и природата сред нашите топ приоритети, 

Оргахим АД се стреми да допринася за подобрения със своите качествени продукти и 

ползотворни и смислени активности както в градската среда, така и извън нея. Да бъдем 

полезни, да допринасяме и да променяме средата, в която оперираме към по-добро: това е 

в основна част от бизнес философията ни. 

Изминалата година беше изпълнена с инициативи и проекти, които ни помогнаха да 

направим обкръжаващата ни среда и средата на много хора по-цветна, по-приветлива и по-

нова. Дарихме над 12 900 кг. бои на пазарна стойност близо 40 000 лева, които ще са 

достатъчни да боядисаме зала 1 на Националния дворец на културата почти 5 пъти! 

НАРИСУВАЙ МИ СТЕНА 

През 2016та реализирахме партньорска инициатива със Сдружение Трансформатори – 

“Нарисувай ми стена”. Платформата подкрепя реализирането на художествени решения за 

обществени градски пространства и интериори на обществено значими сгради в цялата 

страна. 34 проекта на художници от цялата страна кандидатстваха за възможността да 

украсят 4 знакови сгради в София, Пловдив, Пазарджик и Габрово. 

В инициативата вложихме 30 000 лева, 576 кг. боя и 28 пълни дни работа от четирима 

художници. 

Инициативата генерира над 100 публикации в национални медии и хиляди споделяния и 

харесвания в социалните медии. 

УБИЙ СКОРОСТТА – СПАСИ ДЕТЕ! 

Оргахим одкрепя и традиционната ежегодна от вече 12 години кампания „Убий скоростта, 

спаси дете“. Инициативата, чието начало е през далечната 2004, има за цел да фокусира 

вниманието на шофьорите и обществото към застрашителния брой пътни произшествия, 

чиито жертви са деца и да направи максималното за опазване на техния живот… Защото 

нито една спестена секунда на пътя не струва колкото живота на едно дете! 
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За да напомня това, Радио FM+ избира най-забележимата мобилна платформа, видима от 

всички шофьори – тази на задното стъкло на превозните средства от градския транспорт. 

Точно са позиционирани сигналните стикери с визията на кампанията, като се открояват от 

общите рекламни послания. 

Ние също отдадохме площ за популяризиране на идеята на капаците на своите продукти и 

подкрепихме увеличаването на ефирното време на кампанията. Тази година инициативата 

подкрепиха и Общините Сливен, Благоевград и Русе, които също ще позиционират 

отличителния знак на кампанията на превозните средства от градския транспорт в 

съответната община. 

ОТГОВОРНИ ИНИЦИАТИВИ 2017 

Програмата ни за корпоративна социална отговорност продължава и през следващата 

година с продължение на настоящите ни и с някои нови инициативи. Като водещ 

производител на покрития и строителни материали ще продължим да подпомагаме 

инициативи в четирите основни стълба в стратегията си за корпоративна социална 

отговорност: 

Обучение на потребителите относно използването на природосъобразни и устойчиви 

решения: 

– Стартираме инициатива с националното сдружение на общините и с партньорски вериги 

магазини за образоване на хората за нуждата от събиране и съхранение на отпадъци от 

химически продукти. 

– Насочване на потребителите към най-природосъобразните ни продукти с най-ниско 

съдържание на летливи органични съединения чрез позициониране на видима 

визуализация върху опаковките им. 

Реконструкция и реставрация на обществено значими постройки (пр. училища, болници, 

паметници): 

– Да върнем цветовете на Хитрино е слоганът, под който екипът на Оргахим обяви 

подкрепата си за пострадалите. Оргахим ще боядиса 20 къщи при въстановяването им след 

трагедията. Приготвили сме 670 литра боя за домове на пострадалите. 

– Хижите са сред обектите, които имат остра нужда от обновяване и ние с радост ще 

освежим и оцветим поне 37 от тях. В момента установяваме контакти и координираме 

доставката на боя с тях –следете за видими промени в интериора. 

– Грозните сгради и ръждясалите конструкции са предизвикателство в цялата страна. Тази 

година ще предизвикаме гражданите да не остават безучастни и ще съдействаме за 

преобразяването на някои от тях – очаквайте подробности. 

Промотиране на изкуство и естетика чрез цветове: 

– Ще продължаваме да развиваме инициативата „Нарисувай ми стена“ с нови партньорства 

и в нови градове. Всички, които искат да се включат с фасада, рисуване или средства са 

добре дошли на info@orgachim.bg 

Осигуряване на безопасността на водачи на превозни средства и пешеходци: 

– Ще продължим да подкрепяме и традиционната кампания на радио FM+ „Убий скоростта, 

спаси дете“ . 


