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Български дарителски форум обединява големи благотворителни фондации и социално 

отговорни компании в България, които отделят ресурси за благотворителност  

и така променят средата, в която живеем. 
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Новини за общността на БДФ 

 

Над 2000 лв. дарени за детски книги 

в. Труд | 01.04.2017  

Дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" набра над 2000 лв. в 

подкрепа на проекта на Сдружение "Пътуващите книги на Стара Загора" - "Детска читалня на 

колела". Средствата бяха събрани от лични дарения на служители на Групата Райфайзен, 

както и от банката. 

На събитие, провело се в Радио Стара Загора, децата от втори клас на Второ основно 

училище "П Р. 

Славейков", Радослав Жилков -регионален управител "Банкиране на дребно" в Югоизточния 

регион на Райфайзенбанк, заедно със служители - доброволци от банката дадоха старт на 

проекта. Той има за цел по атрактивен начин със запомнящи се събития да върне любовта 

на децата към четенето. 

 

Мтел финансира с 25 000 лв. стойностни екологични проекти 

Предложения за конкурса "Мтел еко грант" се събират до 20 април, проектите трябва да 

включват комуникационни технологии за търсене и споделяне на съдържание 

ComputerWorld | 05.04.2017  

Идеи, насърчаващи опазването на околната среда и биоразнообразието в България, ще 

финансира Мтел чрез своята традиционна годишна дарителска програма "Мтел еко грант". 

Общият бюджет на фонда е 25 000 лв., като крайният срок за изпращане на кандидатурите е 

20 април, съобщиха от оператора. 

Конкурсът "Мтел еко грант" се осъществява в партньорство с Фондация BCause (доскоро 

позната под името Фондация "Помощ за благотворителността в България" - ФПББ). 

Предвижда се финансиране на "малки, но стойностни проекти в областта на екологията", 

като всеки от тях може да получи от компанията до 8000 лева. Новост тази година е, че 

кандидатстващите проекти трябва да включват нови комуникационни технологии за 

търсене, използване или обмен на съдържание в съответните тематични области. "Това 

може да става чрез ползване и създаване на мобилни приложения, информационни 

източници, сайтове и др. Тази група дейности трябва да водят до подобряване на 

дигиталната компетентност на участващите деца и младежи като един от отличимите 

резултати на проекта. Проекти, в които няма такъв компонент, няма да бъдат разглеждани", 

обясняват организаторите. 

За участие в конкурса "Мтел еко грант" се допускат еко клубове и ученически обединения, 

неправителствени организации, читалища и училищни настоятелства. С приоритет ще се 

финансират еко проекти, в които участват деца и младежи. 
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Изборът на идеите, които ще бъдат подпомогнати, преминава през 3 етапа. Първоначално 

всички кандидатури се разглеждат от програмния екип на Фондация BCause, като ще се 

следи дали те спазват основните изисквания на конкурса. По време на втория етап ще се 

прави подробна оценка и класиране на програмите, отново от екипа на фондацията, като 

стремежът е идеите да допринасят максимално за програмата и околната среда. 

В рамките на третия етап финалистите ще бъдат оценявани от жури с участието на 

представители на неправителствени организации, медии и общественици. Това жури ще 

взема окончателно решение кои проекти ще получат финансиране. 

През миналата година кандидатите за "Мтел еко грант" бяха 68, а финансиране на обща 

стойност 25 000 лв. получиха 5 проекта. През 2015 г. от 70 кандидатури бяха избрани 7 

проекта, които си разпределиха общ бюджет от 44 000 лв. 

Тази година журито включва алпиниста Боян Петров, журналиста Иван Михалев, 

преподавателя Жюстин Томс, предприемача Сергей Петров (съосновател на BeeSmart), Нели 

Колева, директор "Публични партньорства" в "Заедно в час", Елена Ганчева, ръководител на 

дарителската програма на WWF България, и Илияна Захариева, директор "Корпоративни 

комуникации" в Мтел. 

Документите за кандидатстване са достъпни на сайта на Мтел. Самите кандидатури се 

подават до Фондация BCause на e-поща lucy@bcause.bg. 

 

Новите проекти във Водица ще инвестират в децата 

www.ngobg.info | 05.04.2017 

На 3 април в село Водица, област Търговище, след три десетилетия мълчание, часовникът - 

символ на селото официално бе повторно открит. Ремонтът на механизма и на цялата къща 

с часовниковата кула отне повече от 6 месеца и над 130 000 лева, финансирани от фонд 

„Хелън Ринкър Ашли”. За откриването пристигнаха г-н Тед Харт – изпълнителен директор на 

КАФ Америка (CAF America) и г-жа Елица Баракова – изпълнителен директор на Фондация 

BCause („Помощ за благотворителността в България”). От 2011 до 2016 година досега в 

селото и региона са инвестирани над 800 000 лева от Фонд „Хелън Л. Ринкър Ашли” и са 

осъществени над 15 проекта – за подобрение на обществени сгради, за сигурността и 

средата, и за развитието на хората. Голяма част от идеите са на жителите на село Водица. 

Сред тях са ремонти в село Водица на детската градина, училището, читалището, здравния 

пункт, пенсионерския клуб, поставяне на автобусна спирка, камери за видеонаблюдение, 

подмяна на част от водoпроводната мрежа, финансиране на културни събития, обучения на 

учители и ученици, етнографско проучване и други. През 2014 година със средства на Фонда 

бе създаден Център за обучение и предприемачество „Ринкър”. Целта му е да насърчава 

образованието и ученето през целия живот и да подкрепи предприемачеството и бизнес 

развитието в България. Читалищният фолклолен състав поздрави гостите и жителите на 

селото с кратък концерт. Подаръци получиха всички – гостът от Америка си тръгна с 

традиционни подаръци от дърво, текстил и стъкло, а жителите на селото – със специална 

чаша с часовника. Изпълнителният директор на КАФ Америка г-н Тед Харт се научи да 

полива за късмет вода от менче и хареса много домашните баници и сладки, подготвени за 

общата почерпка. Новите проекти, финансирани от фонда, ще се фокусират върху децата и 

младежите. Предстоят дейности в училището и детската градина, нови детски и младежки 

mailto:lucy@bcause.bg
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академии. „Хората в селото са страхотни и проектите дотук показват как дарителството 

може да помогне за промяна на живота в една общност. Точно това е целта на дарението на 

Хелън Ринкър Ашли” – каза Тед Харт, благодари на Елица Баракова за отдадената работа и и 

завърши на български с „Бъдете здрави”. Посещението на г-н Тед Харт и г-жа Елица 

Баракова в региона продължи със среща дискусия на тема "Дарителство и социални 

инвестиции в Северна Америка". Домакин бе Кафе-пекарна „Мапаче“ във Варна, победител 

Rinker’s Challenge 2015 – първото предизвикателство за предприемачи на Център „Ринкър“. 

Специално за случая от „Мапаче“ бяха поканили младежки организации и социални 

предприемачи от Варна. Фонд „Хелън Л. Ринкър Ашли“ е създаден със средствата от 

имуществото на госпожа Хелън Л. Ринкър Ашли, дарено от нея за благотворителни цели. 

Фондът е собственост на КАФ Америка и КАФ Америка взима решения за неговото 

изразходване като за целта одобрява конкретни проекти. Целта на фонда е финансиране на 

широк спектър от дейности в България – от ремонт и изграждане на публична 

инфраструктура до подкрепа на образованието. Фондация BCause (“Помощ за 

благотворителността в България”) е избрана от КАФ Америка да ръководи изпълнението на 

проектите в България. 

 

Фондация "Една от 8" с дарителска кампания за мобилни услуги за жени с рак на гърдата 

www.bnr.bg | 03.04.2017  

Фондация "Една от 8" започва нов проект за закупуване на розов кемпер, с който да 

обикалят страната и да провеждат безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата. 

Милена Велева от фондацията, която е инициатор на идеята, разказва повече за центъра 

мобилни услуги за жени с рак на гърдата:Той ще представлява мобилен център, в който ние 

ще предлагаме всяка една от дейностите, които прилагаме и в София - индивидуални 

информационни консултации, които представляват разговори с жени, когато получат своята 

диагноза - те ни търсят, за да разчетат изследванията си, за да получат съвет какво следва от 

тук насетне, индивидуални психологически консултации. Те се водят от нашия психолог 

Антонина Топалова, която също е с рак на гърдата. Ще носим сутиени, перуки, протези и 

тюрбани за глава, тъй като това са нещата, от които жените наистина се нуждаят. Изчерпани 

са всички 660 талона за безплатните прегледите по програмата "Бъди до мен" за рак на 

гърдата в няколко града в страната. Затова закупуването на розовия кемпер е кауза, която 

очаква своите дарители, посочва още Милена Велева: Оставащата ни сума е около 80 

хиляди. DMS адресът, който трябва да се изпише е с текст "кемпер" на кратък номер 17 777. 

Банковата сметка за набиране на средства е:Райфайзенбанк (България) АДIBAN 

BG47RZBB91551006950018 

 

Заплатата ли е единственият мотивиращ фактор? 

сп. Business Club | 06.04.2017  

Светлозар Петров управлява компанията за комплексни HR услуги и кариерен сайт JobTiger и 

е един от създателите на www.jobtiger.bg - водещият в България напълно интегриран сайт за 

търсене и предлагане на работа. 
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Той също така е част от настоятелствата на Българския дарителски форум, Фондация на 

бизнеса за образованието, Американския университет в България, както и на 

Международната награда на херцога на Единбург в България. Образованието си е получил в 

Университета по архитектура, строителство и геодезия и Техническия университет във 

Виена. 

Отново се намираме в ситуация на недостиг на квалифицирани кадри, което създава много 

потенциални и реални рискове и проблеми на работещите предприятия. Все повече се 

говори не само за привличане на нови работници и служители, но и за задържането на 

съществуващите. И много често разговорите започват и завършват с работната заплата. Дали 

тя обаче е достатъчна? 

Обществото се променя, трудовите навици се променят и фирмите се променят. На пазара 

на труда навлизат и много чужди работодатели с тяхно специфично know-how, с различни 

вътрешно - фирмени взаимоотношения и това също променя средата и очакванията на 

работниците. 

Изследванията сред водещите сектори като ИТ показват, че заплащането вече не е водещо 

при избора на работодател. Все още е изключително важно, но се намира в топ пет на 

факторите, които определят ангажираността на служителите. Те се интересуват от 

възможностите, които им дава фирмата, от обучението, което биха могли да получат, от 

качеството на лидерството в компанията, от доброто ниво на комуникация и така нататък. 

Т.е. става дума за по-пълен пакет от придобивки и ползи, както и за цялостното изживяване 

да бъдеш служител на конкретната фирма. 

Все повече това се отнася и за работниците в производствените предприятия. Заплащането е 

изключително важно, особено в ниския сегмент на заплати, но все повече хората се 

интересуват и от условията на работа, от микроклимата, от отношението на ръководството, 

от възможността за развитие. И тук стигаме до един тънък баланс, които фирмите трябва да 

се научат да управляват. Той се основава на по-детайлно разбиране на причините, които 

карат хората да остават в компанията или да напускат. Всяка фирма е уникална сама по себе 

си и конкретната група фактори трябва да се установи на база детайлно изследване на 

удовлетвореността и ангажираността, но има няколко примера, които е добре да споменем 

заради показателността им. 

Сезонната работа в туризма е един от тях. Дали за няколко месеца в активния сезон на 

морето или в планината, това е една от заплахите за фирмите. При работата в туризма по-

често става дума за напускане, отколкото за ползване на болнични и отпуски. Но и в двата 

случая фирмата губи квалифицирани работници за по-къс или по-дълъг период от време. 

Наистина хората се изкушават от възможността за лесна печалба, съчетана с безплатна 

почивка. Тук противодействието би било известна корекция на заплащането така, че 

оставането на работа да стане изгодно. В този случай хората по-трудно биха се решили на 

откъсване от семейство и приятели за няколко месеца, особено когато пряката 

икономическа изгода е съмнителна. Фактите показват, че фирмите се справят все по-добре с 

този казус и все повече хора от засегнатите региони предпочитат сигурността на 

целогодишната заетост и заплата. 
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Какво е спасението за фирмите в туристическия бранш? Отново в създаване на целогодишна 

заетост. Например извън сезона персоналът от морето може да се командирова в 

планинските курорти и обратно. Свободното време може да се използва и за обучение и 

развитие на хората и по-този начин да се гарантира задържането им. Практиката показва, че 

такива практики все повече се налагат. Подходящи програми на Агенция по заетостта и 

МТСП също биха били от полза, особено ако се вземе предвид сезонността на работата. 

Сезонната работа в селското стопанство. Тук по-рядко става дума за напускане, а по-скоро за 

ползване на болнични или по-дълги отпуски, което също представлява риск и нарушава 

работата на предприятията. Тук решението би било в завишения контрол, но и в създаване 

на допълнителни финансови стимули за хората, които не отсъстват от работа. Такива 

практики в бизнеса има и те се оказват особено успешни. 

Съществуват много такива примери и заплахи, като работата в чужбина например, но целта 

тук е не да бъдем изчерпателни, а да покажем че за всяка една заплаха има решения и 

добри практики, но тяхното ползване трябва да стане след внимателен анализ на ситуацията 

в конкретната фирма, на особеностите на региона, в който работи, както и на типа хора, 

които се трудят в нея. Само тогава може да се вземат правилните решения, които да 

намалят рисковете за компанията. 

 

Общи новини 

 

Бербо показа фланелката за благотворителния мач 

в. Меридиан мач | 01.04.2017  

Димитър Бербатов показа фланелката, с която ще играе неговият отбор на благотворителния 

мач срещу селекцията на Луиш фиго. Той пусна свои снимки в един от профилите си в 

социалните мрежи, на които позира с червен екип. "Официалната фланелка на моя отбор за 

мача на 14 юни! Защо е с автограф? Някои oт вас ще могат да се сдобият със същата, 

подписана от мен. Скоро ще разберете кои и как", написа Бербо във фейсбук. 

Благотворителният мач вече генерира огромен интерес. Бербатов обявява всяка седмица по 

някой от гостите си, като засега са известни легендите на Манчестър Юнайтед Райън Гигс 

Пол Скоулс, Едвин ван дер Cap. Митко не е обявил все още имена на българи, но Мартин 

Петров сам призна, че тренира за големия мач на стадион "Васил Левски". 

 

С дарения обновяват ОУ „Васил Левски“  

в. Родопи Вест | Сийка КОСТАДИНОВА | 01.04.2017  

60 000 лв. дарения са постъпили през последните 5 г. в ОУ "Васил Левски" -Златоград, 

съобщи директорът на училището Нина Пашова. Като сред основните спонсори е и проф. 

Николай Вълканов, собственик на "Горубсо - Златоград" АД, който е оборудвал компютърна 

зала и е доставил ламинат за 6 кабинета в школото. А пък по инициатива на училищното 

настоятелство са закупени вертикални щори за учебните стаи. 

Педагогическият колектив също активно участва в обновяването на материалната база. От 

реализирани икономии от делегирания бюджет, 139 000 лв. са вложени за ремонтни 
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дейности, като от тях с 59 000 лв. са подобрени дворните площи, 40 000 лв. са дадени за 

покрива на училището, а още толкова - за нови тоалетни в ученическия корпус. Но не са 

малко и средствата, които са постъпили от проекти, като някои са под формата на 

консумативи и предмети, а други - за оборудване на кабинети - на психолога, на ресурсните 

учители и пр., сочи Пашова. И подчертава, че добрата база и мотивацията на учителите води 

и до много добрите резултати в учебния процес, в който участват 323 деца от 1-8 клас, 

половината от които членуват и в клубове по интереси. А фактът е, че Основното училище в 

Златоград изцяло е преобразено и обновено, че има нов облик, творческа атмосфера и 

визия за бъдещето. 

 

Нови добри дела посвещава Ротари на 80-годишния русенски юбилей 

в. Утро, Русе | Нели ПИГУЛЕВА | 01.04.2017 |  

За осма поредна година русенският младежки Ротари клуб Интеракт подема акцията "Купи и 

дари". На 12 и 13 април пред двата магазина "Кауфланд" и пред "Метро" русенци ще имат 

възможност да купят продукти освен за себе си, също и за семейство в нужда, които 

ротарианците ще им занесат. Миналата година подпомогнахме за Великденскитепразници 

182 семейства, казаха вчера на пресконференция от русенската Ротари. Тази акция, както и 

много други, те посвещават на 80-годишнината от чартирането на първия русенски клуб на 

12 декември 1936 г. Сред основателите са банкерите Бурови, търговецът Георги Мушанов, д-

р Симеон Хитов, син на войводата Панайот Хитов, тогавашният кмет Кирил Старцев и др. 

За подпомагането на ценни образователни, здравословни, социални и художествени каузи 

говориха президентите на двата русенски клуба "Русе" и "Русе - Дунав" Свилен Кунев и 

Евгени Велковски. Предстоящата работа очерта Емил Коцев, който през юни ще стане 

дистрикт гуверньор за България. А председателят на комисията за младите поколения Елена 

Игнатова очерта и други предстоящи инициативи, също с посвещение на юбилейната 

годишнина. На 17 април в парка в 11 ч започват игри и забавления под наслов "Великденско 

съкровище", на 28-и е концертът "Заедно" в зала "Русе", през май ще има футболен турнир, 

а на 13 май от 18 ч ще бъде концертът на обичаната певица Тони Димитрова и три русенски 

рок групи Soda A'coustic, Waveslave и Trotilla Flat. 

 

Благотворителен базар организират учениците от ОУ „Княз Александър Първи” 

www.marica.bg | Автор: Екип на Марица | 02.04.2017  

Благотворителен великденски базар с лакомства, детски рисунки, сувенири и украса за 

празника, изработени от учениците от 1 до 7 клас, организира от 3 до 7 април 2017 г. ОУ 

„Княз Александър Първи”. Базарът се организира за втора поредна година във фоайето на 

училището на ул. „Хан Кубрат“ №15. Предвижда се да има изнесени щандове и в Съдебната 

палата, която се намира в съседство, на бул. „Шести септември“ №167. Всички събрани 

средства ще се използват за облагородяване на двора на заветното училище. Инициативата 

е изцяло на децата, техните родители и учители. Дамският Клуб Пловдив – Оптимист 

Интернешънъл, който подкрепи миналагодишната инициатива, през настоящата година 

също ще помага на младите и инициативни възпитаници на ОУ „Княз Александър Първи“. 

През миналата година благотворителната кампания бе посветена на набирането на средства 
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за обновяване на 166-годишната сграда на бившата Пловдивска мъжка гимназия, в която се 

помещава основното училище, обясни президентът на Клуба проф. д-р Диляна Вичева. Тя 

припомни , че вече над 30 години не са правени ремонти на зданието и на прилежащите му 

части. Миналогодишният базар се радваше на голяма посещаемост и децата събраха 3 500 

лева от продажбата на своите кулинарни и художествени произведения. Средствата бяха 

вложени в оборудване на кабинет по информационни технологии с 14 нови компютъра – 

последна версия на Windows, и аксесоари към тях. С предстоящия базар учениците 

отбелязват настъпилата пролет и се подготвят за посрещането на Великден, съобщи 

директорката на основното училище – Анета Вълева. Предметите за продажба са 

изработени от самите деца, с помощта на родителите и учителите. Базарът ще бъде открит 

утре, 3 април, понеделник, от 9:00 ч. 

 

Община Видин и Национален дарителски фонд "13 века България" ще си партнират 

в. Ние, Видин | 03.04.2017  

Кметът на община Видин Огнян Ценков се срещна с изпълнителния директор на 

Управителния съвет на Национален дарителски фонд "13 века България" Митко Тодоров, за 

да обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество между двете страни. Срещата е 

инициирана от Фонда, като намерението е фокусът да се насочи към Северозападния край 

на страната и се подкрепят инициативи в областта на културата и изкуството. В нея участва и 

Десислава Петкова, експертка "Дарител ска дейност и проекти". 

Първата стъпка ще бъде провеждането на изнесено заседание на Управителния съвет на 

Фонда във Видин през месец май тази година, което ще се организира със съдействието на 

Общината. Събитието ще съпътстват различни културни и дарителски прояви. 

Изпълнителният директор на Фонда изрази желанието от тяхна страна да бъде направено 

дарение на книги за библиотеки и читалища в община Видин. Предвижда се организирането 

на изложба с наградените творби от Световния конкурс за детска рисунка България - 2013, 

2014, 2015, 2016. Сред отличените участници в този конкурс има и деца от видинската школа 

по изобразително изкуство ,/Дъга" при НЧ "Цвят". 

Огнян Ценков благодари за вниманието към община Видин, като заяви готовността за 

партньорство с Фонда в дългосрочна перспектива. 

Дарителски фонд "13 века България" реализира инициативи с цел подпомагане 

съхраняването и опазването на културно историческото наследство на България, решаването 

на различни предизвикателства в областта на образованието, социалната политика и 

здравеопазването, осъществява издателска дейност и др. 

 

Доброволци обновиха два парка 

в. Труд | 03.04.2017 |  

С нови пейки и дръвчета се сдоби в неделя един от най-големите паркове в пловдивския 

район "Западен" - "Ружа". В акцията Active Green, организирана от фирмата за хладилна 

техника "Либхер", се включиха стотина доброволци. Всички пейки в парка около църквата 

"Свети Климент Охридски" бяха пребоядисани, а счупените дъски - подменени с нови. Освен 

това бяха засадени десетки нови иглолистни и широколистни дръвчета. Кметът на "Западен" 
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Димитър Колев изрази задоволство от работата на доброволците и им благодари за 

помощта. Районният кмет призова всички да пазят създаденото в парка, който е един от 

любимите на жителите в района. 

Кметът на район "Южен" Борислав Инчев и част от екипа му се включиха лично в 

освежаването и облагородяването на парк "Кронщад" на улица "Славееви гори". Той 

придоби неузнаваем вид след акцията през уикенда Active Green с участието на 100 

доброволци от "Либхер" и хора от квартала. Бяха подменени и боядисани всички 54 пейки и 

дървената ограда около детската площадка в парка. "Мога да си пожелая единствено всичко 

дарено или направено с толкова много труд и любов да бъде опазено", коментира кметът 

на "Южен" Борислав Инчев. 

 

Фондацията на Бербатов раздава награди за своето шоу 

в. Труд | 03.04.2017  

Фондацията на Димитър Бербатов ще раздаде специални награди на девет фенове, купили 

билет за благотворителния мач на 14 юни срещу отбора на Луиш Фиго. В томболата ще 

участват всички, които са си взели места до 9 април. Тогава е и деветият рожден ден на 

фондацията. Бербатов още не е обявил какви ще бъдат наградите. 

"За мен ще е чест да играя срещу Фиго и неговия отбор - рече българската звезда. - Този мач 

е най-добрата възможност да доведа в България колеги и приятели през годините, чиито 

имена са познати навсякъде по света. България за първи път ще види накуп толкова много 

огромни звезди, събрани от благотворителни каузи. Заедно с тях и заедно с тези, които ще 

дойдат 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." 

 

Голям интерес към кръводарителската кампания на Ротаракт - Плевен  

в. Зетра, Ловеч | 03.04.2017 |  

Голям е интересът към инициираната от Рота pakm-Плевен кампания за кръводаряване. 

Поради огромното желание на дарители да се включат, тя ще се удължи до 5 април, съобщи 

д-р Гурприйт Синг Вариаах (д-р Гуру), президент на организацията. За два дни в кампанията 

"В кръвта ти е да спасяваш животи" са преминали над 50 доброволни кръводарители. 

Голяма част от тях са чуждестранни студенти, които с хуманния си акт искат да помогнат на 

нуждаещите се пациенти от Плевен и областта. "Ние сме много благодарни на всички, които 

помогнаха на кампанията да има такъв огромен успех и особено сме благодарни на тези, 

което дариха кръв и спасиха животи", споделят инициаторите. Акцията ще продължи и от 

понеделник до сряда (3-5 април). Кръводаряването може да се извършва от 8 до 18 ч.в 

Районния център по трансфузионна хематология - Плевен. Ротаракт - Плевен провежда 

инициативата за трета поредна година. 

 

Български фотограф спечели международен фотоконкурс на тема „Устойчивост на околната 

среда" 

www.viewsofia.com | 03.04.2017 |  
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Българският фотограф Ивелина Иванова-Берова спечели първа награда в международния 

фотоконкурс „Човекът между днес и утре“. Конкурсът, организиран от Фондация СМАРТ, 

събра най-добрите снимки на български и швейцарски фотографи на тема „Устойчивост на 

околната среда“. Снимката на Ивелина Иванова – Берова, озаглавена „Горещи минерални 

извори в местност Рупите”, беше избрана измежду над двеста фотографии от журито на 

конкурса в състав Стоян Ненов – фотограф на Ройтерс, първият българин – носител на 

награда Пулицър (2016 г.), Красимира Величкова – изпълнителен директор на Български 

дарителски форум и Пролет Велкова – журналист от Дарик радио. Победителката ще получи 

парична награда в размер на 500 лв и изработка на фотокнига с нейни фотографии на 

стойност 2000 лв. „Горещи минерални извори в местност Рупите” На второ място журито 

постави фотографията „Стражи“ на Мирела Партинова, а на трето – снимката „Към дома“ на 

Александър Иванов. Те получават парични награди в размер съответно 400 и 300 лв. 

"Стражи" „Към дома“ Мирела Партинова и фотографията й „Към светлината в края на 

тунела“ спечелиха наградата на публиката чрез гласуване в социална мрежа. Фотографката 

ще получи парична награда от 250 лв. Фотографиите на четиримата победители, заедно с 

най-добрите снимки от конкурса ще бъдат показани в 3 публични изложби в София и 

Пловдив през май и юни 2017 г. 

 

Платформа АГОРА раздаде годишните си награди за читалищни инициативи 

www.ngobg.info | 03.04.2017 |  

Голямата награда спечели Народно читалище "Пробуда 1906", с. Никола Козлево На 31 

март, хотел „Рамада", София, Платформа АГОРА раздаде за осми път годишните си награди 

за читалища от цялата страна, които заедно с местните хора, са предизвикали положителна 

промяна в своето населено място. При откриването на церемонията ж-жа Емилия 

Лисичкова, председател на Платформа АГОРА сподели: Започнахме този конкурс през 2009 

година, водени от убеждението - колко са важни читалищата за българските общности. Те са 

важни като местната културна организация и като мястото, където е душата на общността. 

Но ние считаме, че те са изключително важни за генериране на нови идеи. От всички 38 

номинации, постъпили в конкурса тази година, журито отличи и награди пет читалища в пет 

отделни категории: В категория „Общност в развитие" наградата получи Народно читалище 

"Просвета-1898", с. Патреш, общ. Павликени, за "Дари дръвче - посади дръвче в с. Патреш". 

По повод Световния ден на гората, през 2016 година жителите на селото организират 

доброволческа акция и засаждат десетки медоносни и овощни дръвчета в Патреш. 

Инициативата получава подкрепа от местните жители, местния бизнес, кметство, местните 

пчелари, животновъди, младите хора и др. В категория „Солидарност и хуманност" 

отличието отиде при Народно читалище "Христо Смирненски-1945", София, за 

Благотворителен концерт "Деца помагат на дец а". Чрез благотворителен концерт, в който 

участват деца от читалищни състави от София, деца от детски градини и училища в район 

„Красно село“, са събрани средства за подпомагане работата на Логопедична детска 

градина „Любопитко“ в кв. Хиподрума, в столицата. Закупени са методически помагала и 

игри за ежедневната работа с деца със специфични потребности. В категория „Изкуство и 

култура за развитие" тази година наградата бе за Народно читалище "Братство 1869", 
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Кюстендил, за Международния конкурс за класическа китара „Акад. Марин Големинов“. 

През 2016 г. е проведено 20-ото юбилейно издание на конкурса, в което участват ученици, 

студенти и професионалисти от страната и чужбина – Македония, Сърбия, Челна гора, Русия, 

Украйна Беларус, Чехия, САЩ, Испания, Кипър, Франция, Англия, Норвегия, Италия, Гърция, 

Китай и Индия. В категория „Перспективи за развитие" наградени бяха Народно читалище 

"Пробуда - 1906г.", Никола Козлево, обл. Шумен за инициативата "Водното богатство на 

земите между Лудогорието и Добруджа". Читалището и хората от Никола Козлево са 

започнали възстановяването на 27-те кладенеца в региона на селото, от които местните хора 

са черпили вода преди водоснабдяването на селото (през 50-те години). Направена е карта 

на кладенците, с автентични снимки. На 31 март, петте читалища представиха пред публика 

инициативите си, като се конкурираха за голямата награда на Конкурса. След гласуване, 

публиката определи - големият победител в АГОРА 2016 да бъде Народно читалище 

"Пробуда - 1906г.", Никола Козлево. Всички наградени получиха грамота и парична награда, 

а големият победител и статуетката на конкурса. За пети път Министерство на културата 

връчи грамота за развитие на читалищното дело, която бе учредена от ведомството 

специално за Конкурс АГОРА. През тази година нейн носител ще бъде Народно читалище 

"Светлина - 1936", с. Кривини (общ. Долни чифлик, област Варна). Специална награда за 

малко населено място с активна общност връчи и Румяна Койчева, дарител на тазгодишното 

издание на Конкурса. По нейна воля наградата отива при Народно читалище "Съзнание -

1927", с. Долни Вадин (общ. Оряхово, обл. Враца) за инициативата "Село назаем". Събитието 

се организира от Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация "Чарлз Стюарт 

Мот" , в партньорство с Комуникационна агенция PRoWay , Хотел „Рамада София", и с 

медийната подкрепа на Българското национално радио и Информационен портал за НПО в 

България ngobg.info. На снимката: наградените и журито, източник АГОРА 

 

Етнографският музей набира дарения за образователен център  

www.dir.bg | БНР | 03.04.2017  

Националният етнографски музей да се превърне в атрактивно образователно 

пространство... Националният етнографски музей да се превърне в атрактивно 

образователно пространство. Това е целта на кампанията „Опознай традициите, за да 

обикнеш народа си“. С набраните средства ще бъде извършен ремонт и ще се оборудват три 

помещения в сградата на бившия Царски дворец, където се помещава музеят. Идеята е да 

се формира позитивно отношение към музея като културно-образователна институция, 

която да предлага възможност за неформално образование. Желаещите да подкрепят 

кампанията могат да изпратят SMS на кратък номер 17 777 с текст DMS MUZEY.В 

предаването “12+3“ директорът на Института за етнология и фолклористика с Етнографски 

музей към БАН д-р Петър Кърджилов уточни, че с даренията ще бъде изграден 

образователен център за деца, ученици в средния курс, а също и за възрастни хора, които 

имат желание да се научат на традиционен занаят като грънчарство, тъкане на стан, везба. 

Малки и големи посетители ще могат да се докоснат до традиционни български занаяти и 

обредни практики, а учениците ще идват в центъра като част от интердисциплинарното им 

обучение. Темите от програмата на музейния център ще подпомагат обучението по история, 
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география, човек и природа и всички науки, които се занимават с общественото развитие. 

Засега 20 хиляди лева са отпуснати от централата на БАН, има и дарения от фирми, както и 

лични дарения, обясни Кърджилов. Парите за ремонта са почти събрани, а за оборудването 

ще бъдат необходими около 40 хиляди лева. Цялото интервю с д-р Петър Кърджилов 

слушайте в звуковия файл.  

 

Манолова: Хората са с добри сърца, даряват пари и храна за „Великден за всеки” 

ww.dnesplus.bg | 03.04.2017  

Хората са с добри сърца, даряват пари и храна за кампанията „Великден за всеки – дари 

празник на баба и дядо“. Това заяви пред БГНЕС омбудсманът Мая Манолова. „Надявам се и 

през следващата седмица, която ще е финална за кампанията да се включат още повече 

хора и социално ориентиран бизнес. Даренията от храна вървят много добре, складовете на 

Хранителната банка се пукат по шефовете. Мисля, че ще има и повече дарения в пари на 

кратък номер с SMS 1255, по банковата сметка на кампанията, която е обявена на сайта на 

омбудсмана и БЧК или на платформа за онлайн дарения”, посочи Манолова. Тя обясни, че 

дотук са събрани около 100 000 лв., което е далеч по-малко от събраното миналата година. 

„Надявам се, че другата седмица ще се включат още много дарители. Смисълът в тази 

кампания не е само в това колко пари ще съберем, те ще отидат за пенсионерите по 

българските общини. Беше важно и това, че ДДС-то върху дарените храни отпадна и сега 

дарителите ще имат много по-сериозен стимул да даряват храни през цялата година, а не 

само по празници. Първите освободени от ДДС дарения ще направим следващата седмица. 

Събрали сме много храни, които се надявам да стигнат за хората, които имат нужда от тях”, 

заяви омбудсманът. „Правим кампания купи и дари в магазини в столицата и по-големите 

градове. Адресът на магазини могат да се намерят на сайта на омбудсмана и Фейсбук 

страницата на „Великден за всеки”. Много хора се включиха в кампанията. Пазарувайки за 

себе си, пазаруваха и благотворително за кампанията”, каза Мая Манолова. Тя призова 

всеки да подкрепи Великденската трапеза на български пенсионери, като изпрати SMS на 

номер 1255 или дари някаква сума по възможностите си, хората даряват по 5, 10, 20, 50 лв. 

Всеки лев е добре дошъл, защото с него ще зарадваме пенсионер, заяви омбудсманът. 

„Хората са много добри. Със сигурност тази година ще има повече дарена храна, с което ще 

създадем устойчивост, защото хората ще свикнат да даряват храни, а бизнесът вместо да 

унищожава храна, ще я дарява”, каза още Мая Манолова. Поп звездата Миро, Анелия, Лени 

Цанова от „Гласът на България“, концерт-майсторът на ансамбъл „Филип Кутев“ Нели 

Андреева певиците и дечицата от нейното вокално студио „Нуша“ пяха за националната 

кампания под егидата на омбудсмана „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“. 

Безплатният за всички столичани концерт целеше да популяризира инициативата за 

набиране на средства и хранителни продукти за най-уязвимата част от българското 

общество - българските пенсионери, които и тази година няма да получат правителствената 

надбавка, тъй като вземат над 314 лева. Певецът миро Миро посочи, че най-хубавото на 

тази кампания е, че всички се обединяват около една идея, че родителите ни заслужават 

доста повече от това, което получават. „Държавата-това сме ние. Ако искаме да се поправят 

нещата, ние трябва да ги поправим. Няма кой друг. Няма да разчитаме на онези, които са 
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високо по стълбата, защото като се катерят нагоре, те стават едни други хора”, каза още 

певецът. 

 

За 1 г. фондът за лечение се превърна във фонд за скандали 

www.segabg.com | Янина Здравкова | 03.04.2017  

Преди седмица поредният скандален случай около Фонда за лечение на деца обиколи 

"Фейсбук". Не стигна до медиите, защото беше решен за 3 дни. Твърденията за едно и също 

нещо от двете страни - близките и фонда, често се разминават, но този път разликата беше 

драматична и безкрайно показателна за пълната какофония, в която се е превърнала 

дейността на институцията. "Това, което се случва в център "Фонд за лечение на деца", е 

чудовищно. На 27 февруари придружих родителите на 14-годишната Д. К., която е болна от 

левкемия. Фондът беше гласувал алтернативно лечение в клиника в Тюбинген, Германия. 

Казаха ми, че няма оферта от клиниката. Казаха ни, че щом дойде офертата, попълват 

формуляр S2 и детето тръгва. След като говорих със секретарката на председателя Пилософ, 

те се смилиха и се обадиха в клиниката в Тюбинген. Заявиха ми, че отказват да я лекуват, че 

нямало шанс. Излъгаха!!! Лекуващият й лекар доц. Константинов заяви на майката, че 

трябва да свиква с тази мисъл, че детето си отива. Не можах да се примиря въпреки 

съкрушеността на родителите и писах на стената си. Много хора се отзоваха. Благодаря на 

Maya Marinova Zaharieva, която живее в Германия и се обади в две клиники, които видяха 

епикризата и се съгласиха да я вземат. Едната клиника беше именно тази в Тюбинген, която 

уж била отказала. Тогава разбрахме, че са ни лъгали. Клиниката изпрати оферта и вече втора 

седмица семейството е размотавано. Сега се оказа, по думите на д-р Деянов, че трябва 

разрешение от Министерството на здравеопазването. Не знаели на кого ще дадат това 

разрешение. Офертата на клиниката изтича този петък. След това сме отново в изходно 

положение. Тези хора не разбраха, че с лъжата си от 27 февруари загубиха три ценни 

седмици за това дете, които могат да бъдат решаващи. Ако ние, приятелите на семейството, 

се бяхме хванали на тази лъжа, нямаше да сме и тук в чакане на проклетото разрешение на 

служебния министър на здравеопазването, който в момента се изживява като Господ и 

според бързината на реакцията си решава дали това дете ще живее или не". Това написа във 

"Фейсбук" адвокатът Пепи Кънчев на 20 март. В коментарите отдолу допълни: "Сега се 

оказа, че сме в омагьосан кръг. Министерството на здравеопазването, за да издаде S-2, 

искало да има дата от клиниката. От клиниката пък, за да дадат дата, искали да видят S-2. 

Остават 5 дни до изтичане на офертата. Този служебен министър е един чиновник, не е 

избиран от никой, там е за два месеца, но съдбата на детето е в неговите ръце. Някой ще 

понесе ли отговорност за това?" Два-три дни по-късно детето получи дата за 4 април и ще 

замине за лечение. Версията на фонда, при това представена от члена на обществения съвет 

Пенка Георгиева, представител на пациентските организации в ОС, а не от администрацията, 

е коренно различна. Детето има два отказа за лечение от германски клиники, които са 

преценили, че вероятността да се справят с лечението е малка. Те са получени по времето 

на стария директор Владимир Пилософ, т.е. от фонда не са лъгали, а отказът от клиниката е 

бил действителен. Новият директор - Тинка Троева, също опитва да получи оферта, лично се 

обажда в клиниката в Тюбинген и успява да ги убеди да приемат детето за лечение. 
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Професорът, който се заема със случая, иска допълнителни медицински документи, за да е 

детайлно запознат със състоянието на момичето. Първо документите се събират, за да може 

той изобщо да каже дали ще поеме случая, а след като се съгласява, иска и още данни, 

които се събират от болницата в България, където е лекувано момичето. "Забавянето е от 

немската клиника, която иска допълнително документация, и заради смяната на 

директорите на фонда", смята Георгиева. И тъй като обвинението на Пепи Кънчев, че децата 

са в затворен кръг без S2 няма оферта от болницата, а без оферта МЗ не подписва 

формуляра, значи, че просто лечението е невъзможно, директорът Тинка Троева обяви: 

"Няма случай дете да не е заминало в чужбина или да чака за лечение поради причина, 

свързана с издаването на S2. То не се бави изобщо, когато са спазени всички изисквания. 

Бавят се офертите на чуждестранните клиники - определянето на дата за прием и точната 

стойност на лечението. Определянето на дата от клиниките в чужбина изобщо не е свързано 

с издаден формуляр S2 от българска страна. В случая с Д., след като клиниката даде дата 4 

април, по най-бързия начин се издава и формуляр S2. Формулярът има специално място, 

където трябва да се посочи кога ще бъде проведено съответното лечение. Когато няма дата 

от чужбина, няма как да бъде оформен", обяви Троева пред "Сега". Всичко това показва 

докъде е докаран фондът за лечение на деца. От една година регулярно той е в центъра на 

някакъв скандал - арестът на директора Павел Александров, смешните обвинения срещу 

него, които вече една година не стигат до съда, протестите на неправителствените 

организации срещу следващия директор Владимир Пилософ, обвиненията, че той подменя 

решенията на обществения съвет, случаят с Байрям, който първо беше спрян от лечение в 

Германия, а след скандал - пратен отново, скандалите с други мотани деца и най-накрая с 

желанието на МЗ да лиши обществения съвет от функцията му да гласува за лечението на 

децата. Всеки път, когато даден случай стигне до медиите, се оставя впечатление за тежка, 

непреодолима бумащина, пълна липса на желание за комуникация между фонда и МЗ, без 

чието одобрение никой не може да замине, и за хаос, с който родителите няма как да се 

справят сами. Около фонда постоянно витаят съмнения - че държавата иска да овладее 11-

те му милиона лева бюджет и да ги насочва към правилните болници или обратното - че 

неправителствените организации имат интерес той да не работи, за да правят дарителски 

кампании. Всичко това води до недоверие и съвършено изкривен публичен образ на фонда, 

от което на първо място страдат децата и близките им; до пълна какофония като в случая с 

момичето с левкемия. Какво може и трябва да се направи? И тук, естествено, разминаването 

е пълно. От неправителствената организация, която е участвала и в обществения съвет на 

фонда - "Спаси, дари на...", смятат, че трябва да се върне старият правилник за работа на 

фонда, когато директор беше Павел Александров. Тогава формулярите, гарантиращи, че 

държавата ще плати, се подписваха от директора на фонда и не се чакаше решение на МЗ. 

Директорът не беше задължително лекар. Факт е, че единствено през този период фондът 

работеше, без да се чува за него, без скандали и намесата на медиите. От Български 

дарителски форум припомнят, че фондът трябваше да бъде временно решение, докато 

лечението, което финансира, се развие и в България, а неща като медицински изделия и 

лекарства се прехвърлят към здравната каса. Пенка Георгиева от настоящия обществен 

съвет смята, че трябват промени в правилника, които да елиминират някои недоразумения - 
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например фондът не може да плаща медицински изделия на частни болници, тъй като те не 

правят обществени поръчки за тях. Трябва да се внесе и повече ред в бумащината и да се 

оптимизира работата на администрацията - например сега един служител поема едно дете 

от начало на край, а идеята на новия директор е работещите във фонда да имат ресори. 

Очаква се да се назначат и още няколко служители, тъй като работата е много. Самият 

директор Троева обеща и родителите, които подават документи, да бъдат консултирани на 

място във фонда, тъй като изискваните данни са много и повечето хора не успяват да се 

справят сами с бумащината. "Нека дадем шанс на новия директор" е друга част от мерките, 

които предлага Пенка Георгиева. От служебния екип на здравното министерство пък виждат 

най-големия проблем в обществения съвет, който трябва само да консултира и събира 

дарения, а не да има решаващ глас на кое дете да се отпусне финансиране. Предстои 

караулът там да се смени. Как ще се отрази това на фонда - предстои да видим. Дъното не е 

далеч, а пътят нагоре е много по-тежък от пътя надолу. 

 

Дружество "Диабет" ще има рехабилитационен център в Стара Загора 

в. Старозагорски Новини | 04.04.2017  

На 7 април, в 10,30 ч. старозагорският митрополит Киприан ще отслужи водосвет за здраве в 

клуба на дружество "Диабет" - Стара Загора, на ул. "Ген. Столетов" -60, съобщиха от 

пресцентъра на общината. 

След извършения ремонт на стойност 26 000 лв., финансиран от община Стара Загора, в 

помещението са оформени две зали -едната от които - заседателна. Намеренията на 

ръководството са клубът да се превърне в общественосоциален рехабилитационен център. 

Предприети са стъпки в тази посока, за да бъде разширен и обогатен обхвата на дейността 

му, съобщи председателят на дружество "Диабет" Пенка Ялъмова. То се издържа и развива 

дейност със средства от членски внос и дарения. 

Дружество "Диабет" - Стара Загора е основано преди 26 години като обединение на 

медицински специалисти и болни от диабет. Неговата основна цел е да обучава хората как 

да живеят - да следят здравето си, начина на живот и храненето, защото диабетът не се 

лекува, а се контролира, защото в противен случай води до тежки усложнения. Провеждат 

се скринингови изследвания на групи хора за откриване на заболелите. 

По официални данни от 2010г. насам всеки 10-ти българин има някаква форма на диабет, но 

малко от хората знаят за проблема си. 

 

“Музейко" тръгва на обиколка 

в. Стандарт | Станка ХРИСТОВА | 04.04.2017  

Детският научен център "Музейко" тръгва да гостува на децата от цялата страна. Във 

вторник експозиция на детския комплекс ще отвори врати в Разград. В продължение на 6 

месеца деца и семейства от Североизточна България ще могат да разгледат залите с 

интерактивни модули, които по изключително атрактивен и забавен начин представят най-

големите научни открития на ХIХ и ХХ век. 

Експозицията на "Музейко" е разположена в залите на градската художествена галерия 

"Проф. Илия Петров". Тя ще приема посетители от вторник до събота, като входът е 
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безплатен. Разходите за подреждането и поддържането на изложбата са поети от местни 

компании, спонсори и дарители. Намеренията на екипа на "Музейко" са изнесените извън 

столицата изложби да продължат. Целта е уникалната за България експозиция да бъде 

видяна от колкото може повече деца в цялата страна. 

 

Известен онколог учреди 2 стипендии за родолюбие  

в. Конкурент, Враца | Светла ИВАНОВА | 04.04.2017  

Известният доктор хирург-онколог проф. Иван Гаврилов ще плаща образованието на двама 

ученици от Лом. Стипендиите са за родолюбие и ще се дават на деца от гимназия "Найден 

Геров, и средното училище "Димитър Маринов". Стипендията носи името на полк. Стефан 

Илиев, командир на 15-ти пехотен ломски полк, загинал преди 100 години в боя за 

Червената стена край Битоля. 

Проф. Иван Гаврилов бе инициатор на честване за Стефан Илиев в Лом. Той организира и 

тържество за воини от същия полк през август миналата година в родното си село 

Василовци. Тогава се навършиха 100 години от боевете на полка при връх Чеган, който се 

намира в днешна Гърция. В тях загива и прадядото на професора, заедно с още 73 воини от 

Василовци. Д-р Гаврилов дари средства за обновяване на два войнишки паметника, 

издигнати в тяхна памет. 

Проф. Иван Гаврилов е един от най-големите дарители на църкви, манастири и войнишки 

паметници в цялата страна. Той е почетен гражданин на Монтана. През 2014 г. професорът 

учреди стипендия за двама ученици от природо-математическата гимназия - училището, 

където той е завършил средното си образование. Финансовият стимул е за деца, които 

обичат родния си край и искат да работят за развитието на Северозапада. Не е 

задължително да са отличници, а родолюбци, подчерта тогава проф. Гаврилов. 

 

Събират средства за концертен роял в Балчик 

в. Седмичен глас, Добрич | 04.04.2017  

Началото на дарителска кампания "Piano24" за събиране на средства за купуване на 

концертен роял за Балчик обявиха през миналата седмица на пресконференция в БТА от 

Фондацията "Академия класика", която е организатор на фестивала "Дни на класиката в 

Балчик". През тази година най-голямото събитие в културния афиш на Общината ще се 

състои за осми път от 22 до 29 юли. 

"Идеята за купуването на пиано дойде, защото то вече ще има дом - новата концертна зала 

на Културния център "Мелницата". Тя има прекрасна акустика и със своята автентичност се 

превръща в уникално място за камерни концерти", заяви кметът на Балчик Николай 

Ангелов. Той добави, че Общината ще продължи да инвестира в културата и в материалната 

база, която обслужва тези културни дейности. 

"Градът ни го заслужава. Ако общественият живот е едно тяло, то културата е лицето на това 

тяло", заяви Ангелов. 

Началникът на отдел "Култура" в Община Балчик Сава Тихолов отбеляза, че през последните 

години културният календар на града се е обогатил значително и пристигат хора от цял свят, 

които представят своето творчество. 
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Кулминацията на кампанията за купуването на рояла ще бъде на 25 юли - Пиано ден, когато 

в рамките на фестивала "Дни на класиката в Балчик" ще се състои своеобразен пиано 

маратон. В предиобедните часове ще има "Концерт на възглавници", а професионални 

художници и деца ще нарисуват част от крайбрежната алея в пиано стил. Следобедът ще 

бъде посветен на практическо обучение и на тънкостите в клавирното изкуство. 

Традиционният концерт от 19.30 ч. ще бъде поверен на трима от най-добрите ни млади 

пианисти - Надежда Цанова, Светослав Тодоров и Виктория Василенко. За финал на Пиано 

ден сцената край морето "Мистрал" ще се превърне в лятно кино, където от 21.30 ч. ще се 

прожектира музикален филм. 

 

Дете е най-големият дарител на Детския комплекс в Каварна 

в. Седмичен глас, Добрич | 04.04.2017  

Мила Денкова Василева е позната като активна ученичка в клуб " Журналист" към Общински 

детски комплекс в морския град. Тя е от 8-и клас на СУ "Стефан Караджа". Решава и участва в 

конкурса на РЕПОРТИЙН "Обичам хейта" на Центъра за образователни инициативи и 

Фондация "Америка за България", водена от една единствена цел - закупуване на нова 

техника за колегите си млади журналисти. Те работят на остарели компютри и въпреки това 

издават ученически вестник "Голямо междучасие". Стигнали са до 4 бр., който се 

разпространява по училища, организации и и ведомства на територията на града. Наред с 

вестника, младите журналисти си извоюваха и тийнейджърско предаване по местната 

телевизия. Младите журналисти са имали много трудни моменти, затова Мила Василева 

преследва целта си, съревновавайки се с другите участници. Младата журналистка е сред 

седемте победители, получили по хиляда лева в това състезание. Тя и нейните родители 

закупуват два нови лаптопа и ги предоставят на всички ученици от единствения 

журналистически клуб в Каварна. В него усвояват стъпка по стъпка отговорната професия 

над 40 ученика от 2-и до 12-и клас. 

Директорът на Детския комплекс Евдокия Енчева не крие радостта си от дарението, от 

отзивчивостта на родителите - сем. Василеви, и възпитанието на Мила, което носи лицето на 

добротата, грижата за приятелите - бъдещи журналисти, и условията, при които трябва да 

творят. Доброто съществува, стига да сме способни да го проявяваме навреме. 

 

Обучения по корпоративна социална отговорност в шест града на страната 

www.ngobg.info | 04.04.2017  

CEED България в партньорство с Швейцарския Институт за Предприемачество (SIFE) 

организира безплатни обучения за български компании, активни предприемачи и 

неправителствени организации на тема бизнес развитие и корпоративна социална 

отговорност (CSR) в цялата страна. В рамките на месец април ще бъдат организирани 6 

двудневни практически обучения във Варна, Бургас, Пловдив, София, Велико Търново и 

Враца, а всички желаещи могат да се регистрират онлайн на www.csr-innovations.com. 

Програмата е разработена от щвейцарски експерти, а с помощта на ментори всеки един от 

участниците ще работи върху бизнес модела на своята компания. Проектът се реализира с 

финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна 
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помощ. “Участниците ще научат подробности за същността на бизнес моделирането и защо 

трябва да прилагат CSR практики, как да изграждат отговорен бизнес, как това ще ги направи 

по-успешни и иновативни. Тези теми са избрани с цел интегрирането на иновативни CSR 

практики в бизнеса, което ще направи компаниите им по-конкурентноспособни и устойчиви 

в условията на динамично променяща се пазарна среда.”, споделят от CEED България. По 

време на обученията предприемачите ще бъдат консултирани и подпомогнати да 

разработят своя бизнес модел, включвайки практиките на корпоративна социална 

отговорност. В края на втория ден те ще представят своите идеи и жури ще избере тези от 

тях, които имат най-голям потенциал за развитие. Проектът продължава в края на месец май 

в град София, когато на специално организиран “CSR Demo Day” избраните участници ще 

представят своите идеи пред инвеститори, представители на бизнеса и експерти, където ще 

бъдат обявени най-добрите проекти. Победителите ще спечелят пътуване до Швейцария за 

обмен на опит. По време на бизнес пътуването в Швейцария финалистите ще срещнат 

компании от различни сектори, които успешно са създали и интегрирали практики на CSR и 

които ще споделят своя опит и контакти. Възможно е установяване на трайни партньорства. 

“Очакваме интерес към проекта, защото тези теми са изключително важни и актуални за 

българските предприемачи в цялата страна. А възможността, която предоставяме – обменът 

на опит в Швейцария, може да отвори много врати за международно развитие на бизнеса 

им”, допълват организаторите. 

 

Младежи с кауза: Събират дрехи за инвалиди 

www.actualno.com | 04.04.2017  

Младежи от Асеновград стартираха доброволческа акция под надслов "Делнична 

Инициатива". Групата доброволци започват събиране на дрехи – стари и нови – с цел да ги 

дарят на хората от Дома за възрастни с физически увреждания в града. Кампанията вече е 

открита, а крайният срок за дарения е 14.04.17 г. Въпреки скорошното й стартиране, 

желаещи да станат дарители не липсват. Някои - с по една или две чанти с дрехи. Други с 

повече или по-малко. Идеята се е родила спонтаннто. 

„Доста хора се свързват с мен и споделят, че са заделили дрехи, които да предадат за 

ползване от други“, казва Благовест Динков – един от организаторите на инициативата. 

Ентусиасти доброволци поправят и оборудват туристически аптечки в резерват 

Преди време инициаторите на тази благородна кауза са провеждали благотворителни 

кампании и за настанените в дома в село Джурково, община Лъки. По думите на 

доброволците, към момента вероятно там нямат нужда от още дрехи. Затова идеята е била 

да потърсят друго учреждението, за което да бъде извършено дарение. С общи усилия се 

стига до заключението, че обитателите на Дома за възрастни хора с увреждания в 

Асеновград ще бъдат много щастливи от приятната изненада. А онези граждани, които вече 

са заделили дрехи или тепрва предстои да разгледат наличностите в градероба си, могат да 

се включат в благородното деяние. Неподходящи за случая са тежки или големи балтони и 

костюми. Възрастовата граница, както показва и наименованието на организацията, е над 30 

г. В институцията са настанени само мъже. 

Все по-малко желаещи да наемат общински обекти в Асеновград 
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Желаещите да се включат и да станат благодетели в каузата „Делнична Инициатива“, могат 

да оставят вещи и дрехи в канцелария на улица „Цар Симеон“ №12 в Асеновград, след 

предварително обаждане по телефона на Благовест Динков: 0896 746 540. Планирано е 

всички благодетели заедно да извършат дарението в Дома за възрастни хора с физически 

увреждания в Асеновград на 15.04.17 г. 

 

Дънди Прешъс Металс дариха първокласници в Крумовград 

Първокласниците в Челопеч, Чавдар и Златица, където е другото дъщерно дружество на 

Дънди в България, също получиха книжки 

в. Нов живот, Кърджали | 05.04.2017  

По случай настъпването на пролетта д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на двете 

дружества на Дънди Прешъс Металс в България, зарадва децата в първи клас в Крумовград 

и село Звънарка с детски книжки от поредицата "Бонбончо" на писателката Любов 

Миронова. В книгите се говори за приятелство, поведение, отношение родители -деца, все 

важни за децата ни въпроси. Първолаците имаха възможност да получат книжките си лично 

от Константина Градева-Ва-силева, директор "Устойчиво бизнес развитие" в компанията, 

която представи инициативата. Първокласниците бяха много изненадани и щастливи от 

получените подаръци, които ги ентусиазираха за получаване на нови знания. В основното 

училище в село Звънарка членовете на екипа на отдел "КСО и Комуникации" бяха 

посрещнати с песни и танци, специално подготвени и изпълнени от учениците. Децата ги 

изпратиха с обещание да разменят книжките помежду си. 

Първокласниците в Челопеч, Чавдар и Златица, където е другото дъщерно дружество на 

Дънди Прешъс Металс в България, също получиха книжки от серията "Бонбончо", раздадени 

от автора Любов Миронова. 

 

800 деца са прегледани в единствената у нас Ортопедична работилница в Стара Загора 

в. Старозагорски Новини | 05.04.2017 |  

Единствената в България Ортопедична работилница в Стара Загора изработва коригиращи 

ортопедични средства за деца с церебрална парализа и други ортопедични проблеми. 

Завършването на тригодишния българо-швейцарски проект "Създаване на българо-

швейцарска ортопедична работилница", финансиран от Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество беше отбелязан в петък с Ден на отворените врати. 

Официален гост на събитието бе посланикът на Швейцария Денис Кнобел, който нарече 

проекта забележителен. По думите му, той е резултат от партньорството между две страни, 

обединени в името на една цел - устойчиво развитие в бъдещето. 

Швейцарският лекар д-р Бруно Франие и българската тенис-легенда Мануела Малеева 

разказаха спомени за първите стъпки на проекта преди 10 години, започнал с осигуряване 

на необходимата апаратура и обучението на кадри. Те подчертаха, -че за място на 

работилницата е избран Стара Загора заради централното си положение и многото 

социални домове в региона. В нея се прилага швейцарски подход - "ортезно" лечение, чрез 

което се избягват сложни операции. Методът не е популярен в България, а е изключително 
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важен за щадящо лечение на деца с детска церебрална парализа и други сериозни 

ортопедични проблеми. 

Зам.-кметът Иванка Сотирова коментира, че работилницата е привилегия за града. Тя 

подчерта, че политиката на общината е да улеснява инвестициите и насърчава присъствието 

на всякакви инициативи, но оказването на помощ за здравето на децата е най-важната 

инвестиция. "Доказателство за нуждата от работилницата е фактът, че досега са прегледани 

над 800 деца от цялата страна. Особено важна е възможността обучението да се 

мултиплицира - да се обучат лекари и медицински персонал", сподели още тя. 

Д-р Йовко Гюров представи Работилницата и новооткрития Обучителен център, 

швейцарските техници и българските техници, обучени по проекта. Той и д-р Франие 

извършват редовни ортопедични прегледи на деца от цялата страна, започнали преди десет 

години. Досега са изработени 100 помощни ортопедични средства -шини, ортези, протези. 

Гости на Деня на отворени врати бяха областният управител проф. Веска Шошева, зам.-

кметът Красимира Чахова, много лекари, студенти по медицина, дарители, партньори и др. 

В Деня на отворените врати те имаха възможност да разгледат работилницата и учебния 

център към нея. Те станаха свидетели на момент на вземане на отливка от крачетата на 5-

годишно момиченце, на което ще бъдат поставени ортези. 

Работилницата е резултат от съвместните усилия на фондация "Обществен дарителски фонд 

- Стара Загора" и швейцарския им партньор фондация "Суисклиникал", която е създадена 

през 2007 година, по инициатива на известната българска тенисистка Мануела Малеева и д-

р Бруно Франие. От 2013 година работилницата се помещава в нова сграда в старозагорския 

кв. "Железник", благодарение на много дарители от Швейцария и България. 

 

Лекари от Александровска болница преглеждаха безплатно хората от Хитрино 

в. Шуменска заря | Здравка ЙОРДАНОВА | 05.04.2017 |  

Лекари с различни специалности от Александровска болница в София дойдоха в Хитрино, за 

да дадат специализирани консултации на хората от пострадалото село. В училището и в 

ритуалната зала си бяха направили импровизирани кабинети офталмолози, детски 

кардиолог, хирург и нефролог. Пред всеки от кабинетите имаше чакащи хора, защото за 

първи път в малкото населено място идват доктори от такава величина. 

В една от класните стаи очите на децата преглеждаха трима лекари. Първият им пациент 

беше първокласничката Еклем. "Някои цифри и буквички не ги виждам, но другите мога да 

ги виждам", каза на офталмолога малката Еклем. Тя ще бъде едно от децата, което ще има 

безплатни очила. 

Под зоркото око на офталмолозите минаха всичките 200 деца от средното училище "Д-р 

Петър Берон" в Хитрино. "Над 90% от децата не са консултирани от очен лекар, което е 

тревожно ", бе констатацията на д-р Васил Хайкин, офталмолог в Александровс-ка болница в 

София. 

В друга класна стая консултации даваше проф. Владимир Пилософ. 

За неговото мнение чакаше майка с пораснало момче, която искаше да чуе още едно 

лекарско мнение. В ритуалната зала чакаха хора, които искаха да получат помощ от 

нефролог и хирург. 
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Шерафедим Ахмед от Хитрино беше на преглед при д-р Режина Джераси, специалист по 

нефрология и вътрешни болести. Той сподели, че има дразнеща болка. "Викам, докато са 

дошли, да ме прегледат. Ходил съм на лекар миналата година. Тогава казаха, че няма 

нищо", каза Шерафедим. Д-р Джераси му откри проблеми в бъбреците и му предписа 

лечение. Шерафедим Ахмед остана доволен от посещението си при софийския лекар. 

"Тези, които досега прегледах, бяха ходили по лекари и им е провеждано адекватно 

лечение. Аз познавам някои от колегите от Шумен и няма запуснати случаи", обясни д-р 

Режина Джераси."Много е добре, доволни сме", каза Боряна Цонева, жител на село 

Хитрино. 

"Идеята е да помогнем на хората от Хитрино с каквото еврейската организация може да 

направи, защото ние сме малка общност, финансово не можем да ги подпомогнем. Затова 

се пое инициативата да се направят безплатни прегледи, с които да помогнем, да окажем 

съдействие на хората", обясни доц. д-р Емил Аструков, специалист по белодробна хирургия. 

Не за първи път организацията на евреите в България "Шалом" прави благотворителни 

акции, свързани със здравето на хората. "Нашата инициатива стартира през 2012 г., когато 

започнахме с преглед на деца от град Лом. Там прегледахме 600 деца. Инициативата е под 

мотото"Направи добро". Обиколили сме почти всички региони в страната", разказа за 

акцията д-р Васил Хайкин. Той сподели, че 10 % от прегледаните деца имат нужда от очила. 

Практиката им е да предоставят безплатно очила на диагностицираните със зрителни 

проблеми малчугани. 

 

Затягат режима за българско гражданство и използването на религия в политиката 

в. Земя | 05.04.2017  

Министерството на правосъдието предлага промени на Закона за българското гражданство, 

с които режимът за получаването му се затяга. Предложенията засягат промени и в Закона 

за вероизповеданията, Закона за политическите партии и Изборния кодекс, с които да се 

осигури по ефективно прилагане на конституционната забрана за използване на религията 

за политически цели. Очаква се направените предложения да бъдат гласувани от 

служебното правителство до края на мандата му, а новият парламент да приеме 

нормативната уредба, съобщи БГНЕС. Предложената промяна в чл. 3 от Закона за 

българското гражданство представлява конкретизация на общия принцип, постановен от 

Конституцията за недопускането на злоупотреба с права. Забраната за злоупотреба с двойно 

гражданство означава, че лицето с двойно гражданство не би могло да се позовава на 

чуждия закон, включително и когато е по-благоприятен, в пределите на териториалното 

действие на българския закон, гласят част от мотивите към предложения законопроект. 

Предлаганите промени в Закона за вероизповеданията пък отчитат актуалните заплахи и 

предизвикателства пред националната сигурност, правата и свободите на гражданите в 

условията на международно напрежение и променяща се геополитическа архитектура на 

съвременния свят. Въвежда се експедитивен механизъм за действие от страна на 

правораздавателната система в неотложни случаи, когато е налице използване на религията 

за политически цели и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве 

и морала или срещу правата и свободите на други лица. Въвеждат се и нови изисквания 
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относно финансирането на вероизповеданията, които са съобразени със стандартите на 

Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, става ясно още от 

приложените мотиви. Предлага се и изрична забрана на анонимните дарения над 1000 лв., 

даренията от политически партии, както и на получаването на финансови средства и активи 

от чуждестранни организации и лица, включени в Списъка на лицата, групите и 

образуванията, които подлежат на замразяване на финансови активи и засилени мерки в 

областта на полицейското и съдебното сътрудничество, съгласно Регламент № 2580/ 2001 на 

Съвета на Европейския съюз. Въвежда се забрана за финансиране на вероизповеданията от 

чужди държави и техни органи и организации. 

 

Лекарка от Виена помага за купуването на медицински робот 

Д-р Анелия Хохвартер ще представи книгата си "Пътуване" в Българския културен институт в 

Берлин 

в. Жълт Труд | 05.04.2017  

По повод Международния ден на лекаря 7 април известната очна лекарка д-р Анелия 

Хохвартер ще гостува на Българския културен институт в Берлин, Тя ще представи на 

български и немски език своята книга "Пътуване", Това е 15-е поред представяне на романа. 

Откъси от него на немски ще чете актрисата Силвана Сансош, а на български - самата 

авторка. 

Всички приходи от продажбата на книгата ще са в подкрепа на кампанията "Локомат за 

България". През март тази година международната фондация Hope, Help & Hearth - Виена на 

генерално заседание прие да подкрепи проекта "Локомат за България" като основна част от 

дейността си до края на годината. Фондацията подпомага социални ш здравни проекти за 

хора с увреждания в развиващите се страни, Източна Европа и Австрия. 

Постъпилите дарения ще бъдат преведени директно от банката на фирмата вносител на 

медицинския робот, без междинни търговци. 

Нуждаещите се от локомат в България са над 20 000 души. Лечението и рехабилитацията е 

него се използват при пациенти с цялостна или частична загуба на двигателни функции, 

болни от множествена склероза, детска церебрална парализа, пациенти, прекарали инсулт 

или претърпели мозъчна травма, както и с болестта на Паркннсон, с цел да им помогне да 

проходят отново. 

По повод появили се информации, че в България има закупена такава апаратура, но тя не се 

използва поради липса на обучен персонал, д-р Хохвартер написа обръщение до медиите, в 

което уточнява, че в България са закупени 5 уреда за локоматна терапия на деца до 6-

годишиа възраст чрез "Българската коледа", но те са за частична, а не цялостна 

рехабилитацня. Освен това апаратурата за деца и за възрастни е различна. 

 

Пореден старт за инициативата „Ако си дал - не си живял напразно” в Перник 

www.bnr.bg | 05.04.2017  

Стартира благотворителната кампания „Ако си дал - не си живял напразно”. За трета 

поредна година младите и талантливи дизайнерки от Перник Мария Феодорова и Катрин 

Богданова помагат на деца в неравностойно положение, които нямат възможност да си 
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закупят рокля или костюм за абитуриентския бал. Кампанията се осъществява с подкрепата 

на Жени ГЕРБ-Перник и е под патронажа на националния председател на Жени ГЕРБ Ирена 

Соколова. Двете дизайнерки прекрояват и променят дарени за кампанията дрехи спрямо 

нуждите на момичетата и момчетата, добавят аксесоари, като ги превръщат в нови и 

уникални бални тоалети. Абитуриентският бал е голямо събитие, което се очаква с много 

трепет и вълнение от всеки зрелостник. За съжаление обаче не всяко момиче или момче 

има възможността да си закупи така желаната рокля или костюм. "Ако си дал - не си живял 

напразно" е една страхотна инициатива, която съвместно с дизайнерките, успяхме да 

превърнем в традиционна и вече за трета поредна година да сбъднем детски мечти, 

сподели областният клубен ръководител на Жени ГЕРБ-Перник д-р Елза Драгомирова. Тя 

отбеляза, че всеки, който желае да получи повече информация за благотворителната 

кампания, може да го направи в информационните офиси на Политическа партия ГЕРБ-

Перник. 

 

23 хиляди евро дарява на SOS Детски селища германският кабаретист Дитер Нур 

www.dir.bg | БНР | 05.04.2017  

Дарение от 23 хиляди евро ще бъде предоставено на SOS Детски селища от един от най-

популярните кабаретни артисти в Германия Дит... Дарение от 23 хиляди евро ще бъде 

предоставено на SOS Детски селища от един от най-популярните кабаретни артисти в 

Германия Дитер Нур. Средствата са събрани от представление - бенефис на Нур през 

ноември в Хамбург. Довечера от 19 часа германският кабаретист ще изнесе благотворително 

представление и на сцената на театър Българска армия по покана на посолството на 

Германия. Паралелно с професията си на кабаретист и водещ на собствено предаване Дитер 

Нур се ангажира и с различни проекти в полза на SOSДетски селища. През последните 

години приоритет за него стават програмите за образование, включване в пазара на труда 

на младежи, отглеждани в SOS селища и SOS приемни семейства. С дарените средства в 

България ще бъде реализиран проект за подпомагане на образованието на младежи от SOS 

Младежки домове в София, Велико Търново и Габрово, както и за финансова подкрепа на 

студенти. Зад успешната кауза в Хамбург, събрала над 20 хиляди евро за България, стои 

Дитер Бауман, който от 35 години организира дарителски инициативи за SOS Детски селища. 

 

Инициативата "Малките герои" ще преобрази детското отделение на "Пирогов" 

www.news.bnt.bg | 05.04.2017  

Инициативата "Малките герои" ще преобрази детското отделение на "Пирогов" в приказна и 

гостоприемна среда за децата и техните семейства. Кампанията е на Фондация „Америка за 

България". Днес бе даден старт на втория й етап с обявяването на ДМС номер, чрез който 

всеки може да подкрепи идеята. Българската национална телевизия е медиен партньор. 

Съвсем скоро тази тъжна обстановка ще бъде само лош спомен. "Малките герои" ще внесат 

цвят и уют в голямата болница, така че всяко дете да се чувства добре. проф. Асен Балтов - 

изп. директор на "Пирогов": Това е нещо изключително авангардно, нещо, което преди 

години изобщо не можеше да се помисли, че може да стане и в България.На всеки етаж ще 

има стая за игри с touch-screеn, макет на замък, костюми и играчки. Във фоайето ще се 
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постави дигитален аквариум с морски приказни герои. По стените ще са нарисувани 

супергерои. Ерик Рубин - посланик на САЩ в България: Тази инициатива ще допълни 

отличното качество на медицинските услуги на "Пирогов" като създаде една топла и 

приветлива среда за децата и за техните семейства. Вече е обявена и DMS кампания, като 

всеки дарен лев ще бъде удвоен от Фондация "Америка за България". Патрон е Григор 

Димитров. Нанси Шилър - президент на Фондация "Америка за България": Надяваме се да 

вдъхновим българите да посегнат към телефоните и да пратят СМС в помощ на кампанията. 

Ще дадем на-доброто от себе си за осъществяването й. Очакваме хората, които ще се 

превърнат в големите герои за децата на "Пирогов". Всеки, който иска да подкрепи 

кампанията може да изпрати СМС с текст DMS Pirogov. 

 

Безплатно обучение на тема "Бизнес развитие и корпоративна социална отговорност" 

www.burgas24.bg | 05.04.2017  

Източник: Burgas24.bg На 20 и 21 април в Бизнес инкубатор - Бургас ще се проведе 

безплатно обучение на тема "Бизнес развитие и корпоративна социална отговорност". С 

участието си в него можете да спечелите пътуване до Швейцария. Обучението е насочено 

към български компании, активни предприемачи и неправителствени организации. Негов 

организатор е CEED България, в партньорство с Швейцарския институт за предприемачество 

(SIFE), с подкрепата на Община Бурас. Програмата е разработена от швейцарски експерти, а 

с помощта на ментори всеки един от участниците ще работи върху бизнес модела на своята 

компания. По време на обучението ще узнаете подробности за същността на бизнес 

моделирането и защо трябва да прилагате CSR практики, как да изградите отговорен бизнес, 

как това ще ви направи по-успешни и иновативни. Тези теми са избрани с цел интегрирането 

на иновативни CSR практики в бизнеса, което ще направи компаниите по-

конкурентноспособни и устойчиви в условията на динамично променяща се пазарна среда. 

Финалът ще бъде поставен през месец май в град София на специално организиран за целта 

CSR Demo Day. Тогава избраните участници ще представят своите идеи пред инвеститори и 

експерти и ще бъдат обявени финалистите. Победителите ще спечелят пътуване до 

Швейцария за обмен на опит. 

 

Оборудват аптечки в гората край Бачково 

www.marica.bg | Автор: Маргарита МИНЕВА | 05.04.2017  

Седем туристически аптечки в гората край Бачково ще бъдат заредени с консумативи, а 

други подновени. Кутиите, отбелязани най-често с червен кръст, са важни за оцеляване в 

планината при инцидент или екстремна ситуация, смятат специалистите. Акцията е на 

ентусиастите от Сдружение „Устремени“ в Асеновград, която те нарекоха "зелена неделя". 

Подновяването и зареждането на кутиите вече започна. При огледа им доброволците 

установили, че много от тях са счупени, други празни. Не са малко и тези, които с времето са 

се превърнали в обитание на горски животни. Набелязаните седем, които предстои да бъдат 

подновени, се намират в резервата "Червената стена" край Бачково. В тях доброволците ще 

поставят превързочни материали, необходими при оказване на първа медицинска помощ. 

Всеки пакет ще съдържа бинт и превързочни материали и препарати за промивки. Сред тях 
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ще бъдат и най-необходимите неща за оцеляване в гората като ламинирана карта на 

района, борина, кибрит и дъждобран. Зареждането на аптечките ще струва около 100 лв. 

Средствата са събрани от доброволци и дарители от Асеновград, Пловдив. Вече са свалени 

две от аптечките, които се намират в в подножието на връх "Червената скала". Те са 

заредени и върнати на място. Местонахождението на аптечките в резерват "Червената 

стена" ще бъдат обозначени на специални табели. Целта е да станат достъпни при нужда, 

защото те са важни при поход в планината. 

 

Ученици от цял свят събират пари за лечението на своя учителка от Горна Оряховица 

Илияна Якова не спира да вярва, че един ден ще се върне здрава в училището 

в. Борба, Велико Търново | 06.04.2017  

Младежи от цял свят, бивши възпитаници на Професионалната гимназия по лека 

промишленост "Буров" в Горна Оряховица, събират пари за лечението на своя бивша 

учителка. Треньорката по хандбал и учителка Илияна Якова вече осем месеца страда от 

тежко неврологично заболяване и се нуждае от скъпо лечение. Проблемите започват през 

лятото на миналата година на морето, след като Илияна заспива на климатик. Когато се 

събужда, получава леко схващане на врата. Постепенно нещата се задълбочават, а лекарите 

дават различни и противоречиви диагнози, без да могат да открият заболяването. 

Най-после в болница в София поставят диагнозата "Идиопатична дистония ретроколис". Или 

иначе казано, тялото извършва неволеви движения, които човек не може да контролира 

съзнателно. Илияна била попарена от съобщението на лекарите, че лечение на това 

заболяване на този етап все още няма, а родната Здравна каса не поема и една стотинка от 

лечението му. За разлика от други европейски страни, където лечението е безплатно и се 

покрива от държавата. А 

Със свои ученички, спечелили първо място на областното първенство по бадминтон. 

Със свои ученички, спечелили първо място на областното първенство по бадминтон. 

освен това болните у нас нямат право и на ТЕЛК, тъй като не се водят инвалиди. Според 

родните нормативни уредби страдащите от това заболяване дори можели да ходят на 

работа и да бъдат пълноценни граждани на обществото. Единственото, което временно 

облекчава положението на Илияна, са скъпоструващи инжекции с ботулинов токсин по 900 

лв. едната. В момента болната учителка ползва болнични, които вече девет месеца 

продължават. Когато обаче и те свършат, тя остава в пълна безизходица и без никакви 

доходи. 

Самата Илияна споделя, че тежестта на нейното заболяване не е толкова физическа, колкото 

психическа. Тя не крие, че в моменти на нервни кризи е искала да сложи край на живота си. 

Това, което я крепи, са близките й и нейният син, когото тя сама е отгледала. Илияна е 

благодарна на две свои колежки, Лидия Костадинова и Искра Благинова, които са плътно до 

нея и й помагат. Те подели кампания сред учителите в горнооряховските училища и успели 

да съберат една начална сума. Техният пример сега подхващат и бившите ученици на 

спортистката, които чрез социалните мрежи научават за заболяването й. 

Момчета и момичета, живеещи в България, Германия, Холандия и дори САЩ, заявяват 

своята подкрепа и желание да помогнат на своята бивша учителка в най-трудния момент от 
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живота й. В инициативата да помогнат на Илияна се присъединяват и младежите от 

сдружението "С вяра в доброто", които на своята страница във Фейсбук са обявили банкова 

сметка за набиране на средства за болната учителка. В спортната зала в Горна Оряховица по 

време на хандбални мачове също има поставена кутия за дарения за младата жена. Вече 

има и предложение да се проведе благотворителен базар, на който също да бъдат събрани 

средства за Илияна Якова. А самата тя споделя, че въпреки тежестта на заболяването не 

смята да се предава и търси пътища за лечение в чужбина. За целта обаче е необходимо 

като начало намирането на подходящата клиника и превеждането на цял куп медицинска 

документация на английски език. Младата жена обаче не спира да вярва, че един ден 

отново ще се върне здрава и възстановена в училище при любимите си ученици, които не 

спират да питат за нея и да й пожелават скорошно оздравяване. 

Банкова сметка в Банка ДСК: BG 28 STS A93000022195514 

 

Дарителска кампания в подкрепа на фонд „Лицата на Русе“ 

www.dunavmost.bg | 06.04.2017  

Фондация „Русе – град на свободния дух“ организира дарителска кампания за набиране на 

средства за подпомагане на талантливите лица на Русе. Вече трета година екипът работи 

усилено за благородната мисия да предостави на можещите и знаещите шанс за развитие, 

зависещ изключително от техните качества и умения, трудолюбие и постоянство. Основната 

цел е всички заедно да инвестираме в таланта, в иновативното образование и подготовката 

във всички области на науката, технологиите и изкуството, свързани с интересите и дарбите 

на русенци. Нека отворим сърцата си за доброто и да станем част от отговорното общество, 

което не е безразлично към бъдещето на Русе, защото талантливите лица на Русе са най-

добрите посланици на града и страната ни пред света! Дарените суми ще се събират във 

фонд „Лицата на Русе“. Фондът е създаден през 2014 г. с цел да стимулира дейността на 

талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери на науката, образованието, изкуството 

и културата, които със своите постижения, популяризират дунавския град в национален и 

международен мащаб. Данните за последните три години показват, че с помощта на 

средствата от Фонд „Лицата на Русе“ и нашите партньори от бизнеса, Фондация „Русе – град 

на свободния дух“ е подпомогнала изявата и развитието на 240 таланти в различни сфери на 

обществения живот. Това са 21 лица с изявени дарби и 20 екипа. Фондацията подаде ръка 

на младите музиканти Десислава Карагьозова, Николай Димитров, Йоана Делимаркова, 

Тереза Тодорова, Катрин Терзич, на певиците Габриела Йорданова, Мирела и Пресияна 

Димирови, Ая Христова. С наша подкрепа Русе показа пред света, че има чудесните хорове 

„Свети Георги“ и „Дунавски вълни“, балет „Импулс“, а метъл групата „Клеймор“ увеличи 

феновете си в Европа. Фондация „Русе – град на свободния дух“ подкрепя и насърчава 

младите хора в дунавския град, които със своите изобретения дават своя принос в общите 

ни усилия светът да стане по-добър, по-чист и по-хубав. В продължение на три поредни 

години подпомагаме студентите и преподавателите от Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

в изработването на електромобил, с който на Международното състезание „Шел еко 

маратон“ в Лондон през 2016 г. извоюваха 11 място. Подпомогнахме русенецът Атанас 

Атанасов и неговия екип в разработването на първия по рода си таблет за незрящи. За 
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последните три години десетки ученици на различна възраст от Русе получиха възможност 

да покажат уменията си в различни сфери на науката и извоюваха престижни награди в 

международни състезания. Желаещите да дадат своя принос в помощ на талантливите лица 

на Русе, могат да дарят средства по банкова сметка: IBAN: BG37BPBI79211044468901 BIC: 

BPBI BGSF „Юробанк България“ АД За благотворителната кампания „Лицата на Русе“. 

Дарителската кампания в подкрепа на „Лицата на Русе“ е включена и в инициативата на 

социалната платформа за доброволчество, корпоративна и социална отговорност и 

дарителство VOLONTIME. Съгласно регламента четирите дарителската кампании, спечелили 

най-много гласове за периода от 1 до 23 април 2017 година ще получат дарение от по 500 

лв. Можете да подкрепите благотворителната кампания „Лицата на Русе 2017“ след 

регистрация на www.volontime.com Животът ни е такъв, каквито сме ние самите, нека 

заедно да го направим по-добър! 

 

Наш учен създава клиника за възстановяване на онкоболни 

www.standartnews.com | 06.04.2017  

Високотехнологична клиника за биологична терапия и възстановяване след химиотерапия 

може да бъде създадена у нас. Идеята е на известния наш имунолог доц. д-р Влади Манев, 

председател на фондацията "Контрол на придобитите имунни дефицити". Той е носител на 

наградата "Изобретател на 2016 г." за регистриран световен приоритет с признати три 

патента в областта на молекулярната и клетъчна медицина в частност в имунобиологичните 

й аспекти. Засега патентите са предназначени не за лечение на болестта „рак, а "за 

възстановяване хомеостазата", т.е. динамичното равновесие на жизнено важни процеси, 

контролирани от имунната система по време и след химиотерапия. В края на миналата 

година ученият стартира национална благотворителна кампания, която ще събира пари за 

уникалната за страната и Европа клиника. "Всяка година в Европа от рак се разболяват 3 

милиона души, а милион и половина умират, казва доц. Влади Манев. Той смята, че поне на 

половината от тях може да се дадеш шанс за живот. Ученият цитира мнение на европейски 

неправителствени здравни организации, според които, ако в близките 15 години не се 

осъществи прелом в профилактиката и лечението на злокачествените заболявания, техният 

брой се очаква да стане толкова голям, че ще рефлектира на икономиките в отделните 

държави. Затова се търсят инвеститори за разработване на молекулярна и клетъчна 

производствена биотехнология на патентите. Клиниката би дала възможност на пациенти, 

които са прекъснали конвенционалната си терапия поради противопоказания, да се 

завърнат към курса на лечение, но и би помогнала при такива със срината имунна система 

заради приложената химиотерапия, смята ученият. „Съвременната онкология разполага с 

много мощни средства за потискане на злокачествения процес. Те обаче имат и своите 

странични неблагоприятни въздействия, което води или до преустановяване на терапията 

поради противопоказания, или риск от възникване на рецидиви и метастази след успешното 

приключване на лечението. Причината е, че самата терапия потиска имунната система, а тя е 

онази, която контролира мутиралите клетки и нейното предназначение е да отстранява 

всички молекули и клетки, които не отговарят на генетичния код", твърди ученият. За 

откриването на клиниката ще са необходими близо 5 милиона евро, като според Манев за 
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нея са се обявили 300 000 българи. Подобна структура не съществува в Западна Европа и ако 

тя бъде създадена в България, би се превърнала в приоритетна дестинация за медицински и 

здравен туризъм в Европа за възстановяване след химиотерапия, допълни той. Кампанията 

за набиране на средства за високотехнологична клиника стартира на 16 декември миналата 

година. Банковата сметка може да се намери на сайта www.immuno-bg.org. Подобна 

дарителска кампания за разработване и внедряване на регистриран световен приоритет с 

три патента се организира за първи път у нас. 

 

Пловдив: Исторически музей – Асеновград организира Великденски благотворителен базар 

за деца с увреждания на 7 април 

www.focus-news.net | 06.04.2017  

Асеновград. Исторически музей – Асеновград организира благотворителен базар „Шарен 

Великден“, като набраните средства ще бъдат за нуждаещите се от Дневен център за деца с 

увреждания в града. Това каза за Радио „Фокус“ – Пловдив Николета Тянчева, информатор 

към музея. Тя обясни, че базарът ще бъде открит на 7 април в 11:00 часа в централната 

сграда на Исторически музей-Асеновград. „Изработеното от децата, подпомогнати от 

техните ръководители, винаги носи радост, топлина и зарежда с положително настроение. В 

благотворителния базар може да се включи всеки, който желае да направи празничен 

подарък на някой и да приветства благотворителната кауза в посока на нуждаещите се деца 

с увреждания“, обясни Николета Тянчева. Тя допълни, че музикално-артистичен поздрав за 

откриването на базара са подготвили деца от 3-та група на целодневна детска градина „Бако 

Динчо“ в Асеновград. Тони МИХАЙЛОВ 

 

Деца даряват наградата си за болен баща на съученици 

www.karlovo-online.com | Веселина Бонева | 06.04.2017  

Ротари клуб Карлово съвместно с община Карлово организира състезание „Народните 

будители и АЗ” /финал/ в зала „Васил Караиванов”, между отборите на СУ „Васил Левски” и 

ПГ „Христо Смирненски”. Ротари клуб Карлово участва и популяризира проекта „Народните 

будители и АЗ”. Идеята на националния проект е да може повече български ученици да 

бъдат приобщени към националните ни ценности, да знаят повече за дейността на онези 

възрожденци и велики българи, които са оставили своя отпечатък в създаването, 

израстването и просперитета на нашата държава. Жури в състав Христо Тахчиев председател 

на Ротари Карлово, Мария Деянова директор на Исторически музей, Дарина Стеева 

преподавател по история в ПГ „Христо Смирненски” и Богдана Калъчева преподавател в СУ 

„Васил Левски” определи победителя в състезанието – СУ „Васил Левски”. Учениците от 

двата отбора бяха избрали да отговарят на въпроси за живота и делото на Пенчо Р. 

Славейков и Георги С. Раковски. На всички участници в състезанието бяха раздадени 

сертификати за участие. За спечелилите първа награда – двудневна екскурзия с дестинация 

по избор на учениците и за спечелилите втора награда – еднодневна екскурзия. Отборът на 

СУ „Васил Левски” Карлово дарява сумата която спечели за двудневната екскурзия за 

лечението на Тодор Атанасов баща на 2-ма техни съученици учещи в училището. 
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Ученици дариха награда на болен родител 

в. Марица, Пловдив | Цветана ГЕОРГИЕВА | 07.04.2017  

Отборът на СУ "Васил Левски" в Карлово стана победител в последния етап на общинското 

състезание "Народните будители и аз". Наградата е двудневна екскурзия в страната до 

избрана от отбора дестинация. Веднага след като президентът на Ротари клуб -Карлово 

Христо Тахчиев обяви класирането, капитанът на отбора победител Анелия Николова заяви, 

че учениците даряват паричната равностойност на наградата за лечението на бащата на 

техни съученици. Бащата на Тани и Радина Атанасови се нуждае от лечение на онкологично 

заболяване, което ще се проведе в Израел. 

Състезанието "Народните будители и аз" е традиционно, то се организира от Ротари клуб. 

Тази година до финала стигнаха отборите на СУ "Васил Левски" и Професионална гимназия 

"Христо Смирненски". Учениците показаха убедително знания за живота и делото на Пенчо 

Славейков и Г. С. Раковски. Надпреварата бе изключително оспорвана. 

 

Общинската фондация обяви дарителска кампания за фонда "Лицата на Русе" 

в. Утро, Русе | 07.04.2017  

Дарителска кампания за фонда "Лицата на Русе" обяви общинската фондация "Русе - град на 

свободния дух". Основната цел е всички заедно да инвестираме в таланта и в иновативното 

образование, призовават от фондацията. Дарените суми ще се събират във фонд "Лицата на 

Русе", създаден през 2014 г. с цел да стимулира дейността на талантливи русенци в 

различни сфери на науката, образованието, изкуството и културата. 

За последните три години фондацията е подпомогнала изявата и развитието на 240 таланти 

в различни сфери на обществения живот. Сред тях са младите музиканти Десислава 

Карагьозова, Николай Димитров. 

Йоана Делимаркова, Тереза Тодорова, Мирела и Пресияна Димитрови, хоровете "Св.Георги" 

и "Дунавски вълни", балет "Импулс", метъл групата "Клеймор" и други. 

Желаещите могат да дарят средства по банкова сметка: 

IBAN: BG37BPBI79211044468901 BIC: BPBI BGSF Юробанк България АД За благотворителната 

кампания "Лицата на Русе". От фондацията призовават русенци и да гласуват на 

www.voIontime.com за дарителската кампания "Лицата на Русе" в социалната платформа за 

доброволчество VOLONTIME. 4 кампании, спечелили най-много гласове от 1 до 23 април, ще 

получат дарение от по 500 лв. 

 

Деца се впускат в благотворителност, сами избират кауза 

www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 07.04.2017  

Благотворителен Великденски базар организира на Цветница, 9 април, Младежкият център 

в Пловдив. Базарът е с участието на деца от пловдивските училища и приятели на центъра - 

младежите от Лео Клуб Пловдив, Интеракт клуб Пловдив, клуба по практически умения на 

Младежки център, студенти от АМТИИ, Сдружение ОЕГО с инициативата "За ангелите ни", 

Силвия от pokajimi.com. 

Посетителите ще избират ръчно изработени от учениците подаръци и домашни кулинарни 

вкусотии. Цвети и приятели от "За ангелите ни" ще забавляват децата с арт работилнички, а 
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Силвия от от pokajimi.com с помощта на приказка и игри ще сподели как методът 

сугестопедия намира приложение за развитие на памет, креативност и по-бързо и лесно 

учене. 

Децата - участници в събитието, сами избират своята благотворителна кауза. 

Базарът ще се състои на външната площ пред Младежки център на Гребната база, до 

детската площадка, от 11:00 до 16:00 ч. 

 

Зоологическата градина в София организира благотворителен търг с изрисувани щраусови 

яйца 

www.focus-news.net | 07.04.2017  

София. С благотворителна цел уникални изрисувани щраусови яйца ще бъдат предложени 

на търг, организиран от Зоологическата градина – София на Лазаровден, като с дарените 

средства ще бъдат закупени нови лебеди. Това обяви директорът на зоопарка Добромир 

Бориславов, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Осемте яйца са снесени в 

зоопарка, но тъй като не са били измътени успешно от двойката щрауси, черупките им са 

почистени, обработени и изрисувани от ученици от Националната гимназия по приложни 

изкуства „Свети Лука“. В благотворителното мероприятие може да се включи всеки, като 

първоначалната цена на едно яйце е 60 лв. Яйцата ще бъдат представени на посетителите на 

Зоопарка на Лазаровден. В същия ден от 11.00 часа там ще започне и концерт, посветен на 

Деня на осиновителите на животни и дарители на зоопарка. В края на събитието, 

директорът на зоологическата градина ще раздаде яйцата на новите им собственици. Всеки, 

който иска да участва в инициативата е поканен да изпрати своето предложение за дарение 

и описание на желаното яйце, на адрес: sofiazoo@abv.bg до 8 април 2017 г. 


