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Новини за членове на БДФ 
 

 

Майка на дете с аутизъм превъръща своето хоби в бизнес с кауза 
www.vsichkinovini.com | 12.05.2017  
Йовка Христова е майка на две деца, творец, арт терапевт. Води онлайн курсове за педагози, които 
работят с деца и младежи с увреждания, има онлайн магазин за продажба на вълна. 
Вярва, че всеки може да майстори, а за някои хора и за децата това е начин да добият увереност и да 
се развият. Йовка е един от участниците в първото издание на Академия за социални предприемачи. 
За това как е превърнала хобито си в работа, какво е да живееш в семейство с дете със специфични 
нужди и как Академията за социални предприемачи к е помогнала, тя споделя в следващото 
интервю. 
- Как започна да се занимаш с приложна терапия? 
- Когато диагностицираха дъщеря ми Йоана с аутизъм, осъзнах, че не мога да се върна на работа. 
Когато имаш дете с увреждания разполагаш с много малко от времето си. То е разпределено между 
водене на терапия, учене вкъщи, обгрижване - нямаш възможност да започнеш работа като всички 
останали хора и както си работел преди. 
В един момент се появи възможност за нов вид терапия за нея и трябваше да намеря средства. 
Чудех се как и се сетих, че мога да правя ръчна украса. 
Започнах да шия елхички и ангели от памучни платове докато пеех вечер приспивни песни на 
децата. Изкарах 300 лв. от продажбата им за седмица. И осъзнах, че мога да не ходя на работа, но 
правейки нещо в свободното си време, мога да помагам на семейството си. Направих изложба с 
пачуърк пана е една галерия и ме поканиха да водя ателиета по приложна терапия там. 
ВИЖТЕ ТВОРЕНИЯТА НА ЙОВКА В НАШАТА ГАЛЕРИЯ 
Така че, ако Йоана беше прекрасно дете в норма, щях да продължа да преподавам в училище 
математика. Но нейният аутизъм, въпреки всички ограничения и неудобства, ми помогна да 
порастна в нещо, което иначе не бих имала смелост да направя. Дадох си сметка, че мога да 
помагам - на нея и на други. 
Казах си: “Щом има голяма вероятност да не проговориш, но трябва да те науча да общуваме, да 
четеш и да пишеш, да имаш възможности за развитие - то трябва да ти помогна да намерим това, в 
което си добра. За да имаш работа, социални контакти и възможности пред себе си.” 
Защото на мен хобитата ми помогнаха в труден момент. Не е казано, че човек трябва да е на 
компютър или в предприятие, за да работи - има много възможности. Всички имаме хобита, но 
много ги неглижираме, защото не са основния ни доход. Казваме си, че това всеки го може. Но 
когато се наложи, може да използваме това хоби. Синът ми се шегува често: “Мама превърна хобито 
си в работа, а работата - в хоби.” 
- Какво дават заниманията с теб на Йоана и другите деца? 
- Знам, че помагат, защото виждам блясъка в очите им. Те не се справят с толкова неща, толкова 
неща им причиняват дискомфорт. И когато видят, че има нещо, в което са добри, че могат да 
направят с пръстите си нещо красиво, продаваемо - това им дава уереност и щастие. 
Ясно си спомням например как с едно момиченце със Синдром на Даун работихме с вълна, станчета, 
хартия и когато к занесох големия стан, очите к блеснаха и тя каза “Аз съм тук!” И работи един час 
без да спре - това е нещо голямо за тях! 
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То е работен процес, който им е приятен. Той ги прави по уверени, по усмихнати. На фона на всички 
трудности, които имаме като семейства с човек с увреждания, имаме голяма нужда от повече 
усмивки, подкрепа, насърчение и вдъхновение. 
- От къде идва твоето вдъхновение, от тези усмивки ли? 
- Те са много ценни - както за един творец е мотивиращо да види колко високо оценена е творбата 
му. Имам и пълната подкрепа на моето семейство, което не е без значение. Когато стартираш нещо 
ново, трябва да имаш пълната подкрепа и някой, който да те побутва. 
- Защо реши да се запишеш в Академия за социални предприемачи тогава? 
- Защото винаги съм усещала, че нещо не ми достига, всичките ми занимания и каузи ми помагат да 
купувам материали за работата с деца. От тях аз не си заделям заплата и когато хората ме попитат 
“Какво работиш”, аз казвам “Ами… нищо.” Защото сме свикнали, че работата е: отиваш, правиш 
нещо, получаваш заплата. А тук правиш нещо, влагаш изкараните пари в нещо друго и прагматично, 
финансово погледнато то е едно… ами, нищо. 
Дадох си сметка, че ми липсват доста неща, не е просто да имаш кауза и да вярваш в нещо. Много 
важен е ентусиазма, но понякога умората и невъзможността да го направиш по най-добрия начин 
съсипват тази креативност и ентусиазъм. 
Осъзнах, че Академията е едно събитие, което не бива да пропускам, което ще ми помогне още 
малко, за да съм по-добра, ефектвна и успешна в това, което правя. 
- Какво ти даде Академията? 
- Академията е изключително ценно преживяване и я препоръчвам на всички! Тя ти дава един 
цялостен поглед върху нещата и как трябва да се случват. Дава теоретични знания, които после 
прилагаш в своята идея. 
Общуваш с изключителни хора, които са много топли, мотивиращи. Виждаш как живеят за каузите 
си! И се получават много добри партньорства и приятелства. Метноритие са едно от най-ценните 
неща - имаш досег до хора, които са експерти в сферата, която те интересува. Те ти дават ценни 
съвети. Побутват те да излезеш от рамката, в която си се пъхнал, да разшириш кръгозора си и 
възможностите, които до тогава не си виждал. 
Академията ми даде много компоненти, които, събрани заедно, дават постоянност, сигурност и по-
дълъг път на твоята идея. Тя ми помогна много. 
Е, все още не си отделям пари за заплата и за себе си, защото имам по-голямата цел, която гоня, но 
се надявам в един момент, когато нещата са стабилни, всеки да получава пари за труда си. 
- Как работата ти ще стане по-стабилна? 
- Един от начините е да не върша всичко сама, да включа мои приятели и доброволци, които искат 
да подкрепят идеята. Всеки да прави това, в което е добър, за да създадем добре работещо 
социално предприятия. 
Искам да отворя Център, който в момента ремонтирам. Той ще предлага занимания за деца с 
увреждания - арт и трудо терапия. Ще има работа с логопед, специален педагог, четене за деца с 
аутизъм, със Синдром на Даун, но и за обикновени деца, които имат затруднения да научат 
материала. 
Всичко ще е в игри. Има толкова методики, които помагат на децата да учат в пъти по-лесно и е 
грехота да ги караме да учат по стандартния начин, в който сядаш, четеш и повтаряш нещо, докато го 
научиш. 
Ще има и място за родителите на децата с увреждания, които да могат да споделят, да майсторят, да 
придобиват нови умения, да споделят проблеми, тревоги, радости. Лично съм преживяла колко е 
ценно това. Искам Центърът да е място, каквото родители като мен биха искали да има за децата им. 
- Как събираш пари за отварянето на центъра? 
- Правя и приложни занимания за възрастни в тяхното работно пространство, за които те си плащат. 
Издадох и книжка наскоро - “Вълнени истории”. Създадох я, защото искам да споделя опита си с 
родителите, които майсторят, за покажат на децата си нещо ново, с педагозите, които ряботят с деца 
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и младежи с увреждания. Не съм спесила нищо, от това, което знам. Всички приходи от книжката 
отиват за Центъра. 
- След всичко казано до тук - смяташ ли, че ти си социален предприемач? Какво според теб е 
социалното предприемачество? 
- Да подобряваш средата, в която си, да подкрепяш новото, което смяташ, че си заслужава да бъде 
видяно и да се издържаш от това. Имаш работа, в която вярваш като кауза, но тя ти носи и приход, 
който ти позволява да живееш нормално. 
- Какво би казала на хората, които обмислят да станат социални предприемачи, обмислят да поемат 
по твоя път? 
- Ще съм много щастлива, ако го напраят. Когато човек има кауза и вярва колко полезна би била, 
този ентусиазъм е много заразителен. Той не е само твой ентусиазъм, а се разпръсква във всичките 
ти контакти и сфери на влияние. Получава се ефекта - предай нататък и подкрепи някой, който все 
още се нуждае от подкрепа и насърчение. Защото, нали именно, тези хора променят света? 
Ако и ти искаш да станеш успешен социален предприемач, включи се във второто издание на 
Академия за социални предприемачи! 
Кандидатсвай до 21 май на www.se-academy.bg, за да спечелиш място в Академията и една от 30 
стипендии от 50% с финансовата подкрепа на Програма Европа към Столична община. 
Академия за социални предприемачи се осъществява от Reach for Change Bulgaria и The Business 
Institute. 
 

LIDL България ще финансира социални проекти 
сп. Жената днес | 13.05.2017  
"Ти и Lidl за по-добър живот" -това е името на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл 
България. От 1 -ви май до 25-и юни търговската верига ще отделя по 3 стотинки от всеки касов бон в 
магазините си, като със събраните средства ще финансира проекти, свързани с образователни 
инициативи за деца, опазване на околната среда, култура, изкуство и историческо наследство, както 
и здравословния начин на живот. 
В този период неправителствени и граждански организации ще могат да кандидатстват със свои 
проекти на официалния сайт на инициативата-lidl.bg/ti. Националният обхват и размерът на гранта, 
който"Лидл България"ще предостави, превръщат инициативата в най-голямата и значима за 
компанията - всеки един проект, одобрен за финансиране, ще получи финансова подкрепа в размер 
на максимум до 10 000 лева. 
Партньори на програмата са Български дарителски форум и фондация"Работилница за граждански 
инициативи". Евелина Павлова пък е първата известна личност, която прие поканата да бъде 
посланик на програмата и се ангажира с каузата"за по-добър живот". 
 

Красимира Величкова: Необходима е регулация, която да защитава дарителите 
www.novini.dir.bg | 14.05.2017  
Липсата на механизъм за регулация на цените на медицинските изделия е довела до решението 
Фондът за лечение на деца да приеме изискването за пряко договаряне или за сключване на 
обществени поръчки. Това обясни в предаването “Неделя 150“ Красимира Величкова, бивш член на 
Обществения съвет към Фонда и директор на “Българския дарителски форум“: Когато през 2010-а 
година се промени правилника на фонда за лечение на деца, той не включваше заплащането на 
медицински изделия, а съответно се заплащаше лечение само в чужбина. Кампаниите за лечение за 
чужбина намаляха, но тогава се видя този дефицит, че всъщност остава една необхваната група от 
деца, за която има покриване на лечението по клинична пътека в България, но за самите изделия 
отново се налага да се правят кампании, защото те действително са много скъпи, а от тях зависи 
лечението, без тях лечение не може да се случва. Тогава променихме наново правилника, говорихме 
с министерство на здравеопазването и тези изделия бяха включени в обхвата на Фонда. Мислехме, 
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че това е много добро решение, но резултатът, който се получи, е че до нас достига информация за 
безразборно оперирани деца, за деца, които са оперирани, без да имат нужда, само за да могат да 
бъдат ползвани клиничните пътеки, само за да могат да бъдат купувани изделия, за които някои от 
лекарите очевидно взимат и комисиони. Фондът се превърна в един инструмент, в една машина, 
която не бяхме сигурни дали несъзнателно не вреди на децата, защото няма механизъм, с който да 
контролира тези цени. Съответно и цените на изделията започнаха главоломно да растат. Именно 
затова Общественият съвет тогава прие в един свой вътрешен правилник, а не в правилника на 
Фонда, да има и обществени поръчки или пряко договаряне. Миналата година, когато беше 
променен правилникът, в него беше вкарано това твърдо изискване за обществени поръчки. Има 
нужда от премисляне за това как генерално да бъде решен този въпрос. Заради липса на обществена 
поръчка и заради скъпите медицински импланти все още не е направена операцията на 8-годишната 
Самуела, която има тежко гръбначно изкривяване. Красимира Величкова коментира и казуса с 
починалото дете от Русе, чийто баща реши да дари набраните за лечението му средства:  
„Жестът е огромен. Малко над 270 хиляди лева на практика останаха от кампанията на Дилян. В 
България няма закон, който да защитава дарителите в подобни ситуации. След като Дилян е 
починал, по закона за наследството тези 270 хиляди принадлежат на майката и на бащата, 
независимо, че преди това са били в дарителска сметка, вече не са защитени средства и е само 
въпрос на волята, на добрата воля на родителите да решат, тези пари отново да ги предарят, защото 
няма регулация, която да ги задължава да направят това. Остава само моралното изискване. Такава 
регулация е необходима“, категорична бе Величкова. 
„Защото това е единственият начин да сме сигурни, че волята на дарителите ще бъде защитена, и че 
дарените за лечение средства биха послужили, макар и за друг човек, но биха послужили за тази 
цел. В много европейски държави има така нареченият закон за публичното набиране на средства, 
който регулира кой, кога и в какви случаи може да набира средства и кои са институциите, които 
отговарят, и които следят. Защото в България в момента няма институция, която се интересува от 
дарителските кампании, особено когато става дума за лечение. Една подобна регулация би създала 
малко повече сигурност и спокойствие - че не се оставя само на добрата воля на родителите да 
защитят тези средства“, посочи още Красимира Величкова. БНР 
 

Fibank и Димитър Бербатов със специални подаръци за феновете на футбола 
www.bgnes.com | 16.05.2017  
Най-голямата българска банка е спонсор на благотворителния мач на Бербатов и Фиго. 
Брандирани тениски с автографи от Димитър Бербатов ще радват феновете на футбола. Наградите, 
осигурени от Fibank и Фондация „Димитър Бербатов”, могат да бъдат спечелени от притежателите на 
банкови карти МasterCard, издадени от Fibank. Условието за участие е в рамките на кампанията, от 5 
май до 5 юни 2017 г., да бъде извършено поне 1 плащане, с което феновете на спорта ще могат да се 
сдобият с официалната фланелка за мача All Starts 2017. 
Предстоящият благотворителен мач ще се проведе на 14 юни в София, на Националния стадион 
„Васил Левски“ и по мнение на специалистите ще бъде незабравим спектакъл. Първа инвестиционна 
банка ще подкрепи най-голямото благотворително спортно събитие в България през тази година. 
Очакваните приходи ще бъдат изцяло в полза на каузите на фондация „Димитър Бербатов“ и 
фондация „Луиш Фиго”. Всеки, закупил билет за грандиозното футболно шоу, ще бъде дарител, като 
подкрепи талантливите деца на България. 
За събитието в България се очаква да пристигнат част от най-големите футболни легенди, доказали 
се в световен мащаб като виртуози на терена. Сред тях са Райън Гигс, Неманя Вадич, Пол Скоулс, 
Гари Невил, Патрис Евра, Едвин ван дер Сар, Христо Стоичков, Стилиян Петров, Мартин Петров. В 
подкрепа на талантливите деца ще играят и Роберто Карлос, Франческо Толдо, Йенс Леман, Мичел 
Салгадо, Деко, Максуел, Роберто Перес. Играчите ще бъдат в отборите съответно на Бербатов и Луис 
Фиго, които лично са ангажирани с контактите със свои бивши съотборници и футболни съперници. 
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Очаква се мачът да бъде най-голямото спортно събитие на годината у нас. Мащабният проект се 
осъществява с подкрепата на най-голямата българска банка Fibank, която за пореден път подкрепя 
спортния сектор при решаването на проблеми с намирането на средства. ПИБ e генерален спонсор 
на събитието. 
През последните години банката оказа съдействие за редица проекти от спортен характер. 
Последното голямо събитие, в което Fibank бе генерален спонсор бе тенис турнира Garanti Koza Sofia 
Open, което беше отразено от повечето сайтове за новини. Първа инвестиционна банка беше 
партньор и на Световната купа по сноуборд в Банско, която изпълни страната с радост покрай 
победата на българския сноубордист Радослав Янков. В продължение на своята социална 
отговорност към развитието на българския спорт и подпомагането му в борбата с фалита, Първа 
инвестиционна банка от години насам, e партньор и на Федерацията по художествена гимнастика, 
генерален спонсор на Български олимпийски комитет, и на Българската федерация по ски. 
Сътрудничеството на Първа инвестиционна банка с Фондацията „Димитър Бербатов” и подкрепата 
за благотворителния футболен мач през юни не е първата спонсорска програма на банката в сферата 
на футбола. Fibank имаше благотворителна инициатива и по повод мача „Подкрепете Стан” в 
подкрепа на Стилиян Петров и децата болни от левкемия, както и по повод младежкия футболен 
турнир Juventus Junior Camp в София. Съвместно с банката бе организиран и благотворителен търг в 
подкрепа на деца, лишени от родителски грижи по време на бенефисния мач на Христо Стоичков 
през миналата година. /БГНЕС 
 

Общи новини 
 

Събраха 1950 лв. за абитуриенти в нужда от Ихтиман, ученици от СУ "Хр. Ботев" броиха 
дарените пари в кабинета на кмета Илиев 
в. Вяра, Благоевград | 11.05.2017  
1950 лв. събра благотворителна кампания в помощ на абитуриенти в неравностойно положение под 
наслов "Отворете сърцата си - помогнете на младите хора" по инициатива на община Ихтиман в 
лицето на кмета Калоян Илиев и граждански инициативен комитет. 
В няколко търговски обекти и в сградата на община Ихтиман бяха поставени светлосини кутии за 
дарения с логото на кампанията. В присъствието на представителите от Граждански инициативен 
комитет Цветанка Йорданова и Маргарита Бибиджийска, зам.-кметовете Даниела Митева и инж. 
Тони Кацаров, както и директорите на Средно училище "Христо Ботев" Иванка Пелтекова и на 
Професионална гимназия "Васил Левски" Славейка Оташлийска станаха ясни резултатите от 
кампанията. Сумата от 1950 лв. ще бъде разпределена равномерно между тринайсет нуждаещи се 
от финансова подкрепа абитуриенти. 
В кабинета на кмета Калоян Илиев бяха и ученици от 11-и "а" клас от Средно училище "Христо 
Ботев", които се срещнаха с градоначалника по случай Деня на самоуправлението. Те бяха поканени 
да присъстват на преброяването на средствата от благотворителната кампания. 
 

И Балъков ще играе в шоуто на Бербо 
в. Монитор | 11.05.2017  
Една от легендарните десетки на България -Красимир Балъков, е поредният футболист, който е 
приел да участва в благотворителния мач, организиран от Димитър Бербатов и Луиш Фиго на 
националния стадион "Васил Левски" на 14 юни. Той е четвъртият български футболист, който ще се 
включи в шоуто заедно с Христо Стоичков, Стилиян Петров и Мартин Петров. 
Това се разбра от поредния пост на Бербатов в социалните мрежи, а ето какво сподели той за Бала: 
"Той е сред магьосниците във футбола. Наричат го и диригент, и гений. Той е типичен представител 
на рядката порода футболисти - интелигентен плеймейкър. Гордост е, че този изключителен 
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полузащитник е българин, признат по целия свят," написа Бербо за Красимир Балъков и допълни с 
негова визитка: "Бронзов медалист от световното в САЩ през 1994 г. Избран е в идеалния отбор на 
първенството заедно с Христо Стоичков. Има 92 срещи и 16 гола за националния отбор. Тръгва от 
"Етър" (В. Търново), с който достига два пъти до бронзовите медали в България, а играе и през 
есента от историческия шампионски сезон на отбора през 1990/1991. 
През 1991 преминава в "Спортинг"(Лисабон),аощепрез 1992 г. е избран за най-добрия чужденец в 
португалския елит. Завоюва си статут на легенда на лисабонския гранд. Искат го "Реал" (Мадрид) и 
"Барселона", нотогавашниятбос на"СпортинГ' го определя за безценен. По-късно преминава 
в"ЩутгарТ', където също е със специален статут - печели Купата на Германия, два пъти Интертото, 
играе финал за КНК. Беше избран за най-добрия играч на "ЩутгарТ1 в историята. 
Той е и двукратен Футболист №1 на България. Феновете оценяват футболната магия, която създава. 
И завинаги ще го свързват с онова незабравимо българско лято на 1994-та. Красимир Балъков! 
Очакваме го за звездния мач на 14 юни в София!", завърши Бербатов. 
 

ФИКРЕТ ИНДЖЕ, мажоритарен собственик на "Алкомет" АД: Страната ни е благоприятно 
място за инвестиции 
в. Труд | Цветелина ГЕОРГИЕВА | 11.05.2017  
- Г-н Индже, каква беше изминалата година за "Алкомет"? Вече разполагате с пълна равносметка и 
анализ. 
- Изминалата година беше изключително успешна за "Алкомет". За поредна година работим при 
пълно натоварване на производствените мощности, което ни провокира да търсим варианти за 
увеличаване на производствения капацитет и да разширим продуктовото си портфолио. Пазарните 
изисквания са все по-високи и за да отговорим на очакванията на нашите клиенти, непрекъснато 
трябва да подобряваме техническите и технологичните параметри на произвежданите продукти. 
Затова в края на 2016 г. на официална церемония по случай Деня на металурга и 35 години 
"Алкомет" АД обявихме новата инвестиционна програма на дружеството. 
- "Алкомет" получи сертификат за инвестиция клас "А" от Министерството на икономиката за проекта 
"Увеличение на производствения капацитет и повишаване на производствената ефективност" на 
стойност 69 млн. лв. Започнахте ли реализация, как ще се промени заводът? 
- Да, вече е в ход реализацията на инвестиционна програма на дружеството за периода 2016-2018 г. 
Тя обхваща трите производствени цеха на компанията -валцов, пресов и леярен, стартира и 
изграждането на един напълно нов цех. Планираните инвестиции са свързани с увеличаване на 
капацитета, разнообразяване на продуктовата гама, повишаване на производствената ефективност, 
оптимизиране и подобряване на техническите и технологичните параметри на процесите и 
осигуряване на по-високо качество на произвежданите валцови и пресови изделия. Вече сключихме 
договори за закупуване на последно поколение високотехнологичен студено-валцов стан и 
прилежащите му съоръжения. Закупихме и нова иновативна 2500-тонна преса за производство на 
специални алуминиеви профили от водещи европейски производители на машини. 
400 души ще работят по реализацията на тази програма, а когато тя приключи, ще осигурим заетост 
на 100 души. След завършване на инвестиционната програма се очаква общият обем на продукцията 
да нарасне с минимум 35% при запазване нивата на рентабилност. 
- Ще добавите ли нови артикули в листата си от продукция? 
- С финализиране на програмата възнамеряваме да разширим продуктовия си микс с продукти за 
автомобилната, фармацевтичната, опаковъчната индустрия (фолия за екструдиране, лакиране и 
каширане, позволяващи впоследствие печат, фолия за комплекси). 
- Преди година казахте, че сте амбицирани "Алкомет" да излезе освен в 30 държави с утвърден 
пазар и в САЩ. Успяхте ли? 
- Американският пазар е доста динамичен и дава различни възможности за реализация. Има 
определен интерес към нашата продукция отвъд океана и сме в преговори с няколко потенциални 
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партньора. Тази година през октомври възнамеряваме да посетим изложение в Америка, посветено 
на алуминиевата индустрия, където ще се срещнем с други потенциални клиенти. 
- Средствата в инвестиционната ви програма са от печалба, вероятно и от банков заем. Как 
оценявате взаимоотношенията банки - бизнес у нас? 
- За реализиране на част от инвестиционната си програма ще използваме банков заем. Банковите 
институции са изключително кооперативни и предлагат много добри условия за финансиране. Тук е 
мястото да благодаря за подкрепата и доверието, което ни гласуват. 
- "Алкомет" ви свърза неразривно с България от 1999 г. до днес. Как смятате - за това време стана ли 
държавата от мащеха майка за бизнеса? 
- България претърпя много промени през последните години, не бих казал, че всички от тях бяха 
положителни, но със сигурност водят страната към по-добро. Най-осезаемите промени настъпиха 
след приемането на страната като член на ЕС и когато тя започна да прилага европейските дерективи 
в българското законодателство. България претърпя сериозни промени през последните 3-4 години, 
осезаемо се разви и вътрешният пазар. 
- В помощ на предприемачите вие създадохте Българско-турска индустриална камара със седалище 
в Шумен и след 3 г. не само се говори за нови инвеститори, а те строят вече заводи в града. На вашия 
опит ли повярваха или на европейското законодателство? 
- Бих казал, че се довериха както на европейското законодателство, така и на нашия опит. Страната 
ни е изключително благоприятно място за инвестиции и производство. Много сме щастливи и сме 
убедени, че Шумен ще се развива все по-добре години напред и наистина може да се превърне в 
индустриален център на Североизтока. 
Радостното е, че камарата непрекъснато увеличава своето влияние сред фирмите в страната и близо 
100 български и турски компании членуват в нея. Обмисляме да създадем представителство на 
камарата в столицата. 
- Дали бъдещите работодатели в града ще копират обаче социалната ви политика и отношението 
към работниците? 
- Не съм сигурен дали ще вземат примера ни като социално отговорна компания, но силно се 
надявам да водят активна социална политика. За да отдадеш своя принос към региона, в който 
живееш и работиш, трябва да спомагаш за подобряване условията на живот. 
- 35% от екипа на "Алкомет" е със стаж във фирмата от 6 до 20 г. Какво задържа хората при вас? 
- Щастлив съм, че екипът ни е като семейство. Сама по себе си тази статистика говори, че и двете 
страни са доволни, щом поддържаме отношения в толкова дългосрочен период. Много съм доволен 
и благодарен на нашите служители и оценявам техния принос за развитието на компанията. 
- На близо 440 000 лв. възлизат даренията на "Алкомет" през м.г. Със 100 000 лв. повече от 
предходната, основно в какви направления беше благотворителност ви? 
- Даренията на компанията могат условно да се разделят на няколко групи, но най-важни за нас са 
уязвимите - деца, пенсионери и хора в неравностойно положение. 
- Заводът за алуминий вече има и свой фолклорен състав, кажете как се роди той? 
- На последното новогодишно тържество на компанията нашите служители ни изненадаха много 
приятно, като бяха подготвили фолклорна програма. Тогава си дадох сметка колко талантлив екип 
имаме. Ако трябва да бъда откровен, преди време на посещение в турската фирма Sarkuysan, която 
строи завод в Шумен, бяхме посрещнати с техен ансамбъл и още тогава ми се искаше и ние да 
имаме такава група. Така и се роди идеята за ансамбъл "Алкомет". 
*** 
ФИКРЕТ ИНДЖЕ е председател на надзорния съвет на "Алкомет" АД - Шумен. Завършил е 
Техническия университет в Истанбул, специалност инженер-металург. Има повече от 40 г. опит в 
металургичното производство и ръководството на фирми от този бранш. Почетен гражданин на 
Шумен, а м.г. бе удостоен и със званието доктор хонорис кауза на ШУ "Еп. Константин Преславски". 
*** 
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"АЛКОМЕТ" АД - Шумен е Водещ производител на алуминиеви валцови и пресови изделия на 
Балканския полуостров и единствена по рода си компания в България, съчетаваща производството 
на двата вида продукти. С 35-годишния си опит в областта на цветната металургия дружеството се 
нарежда сред 100-те най-добри български компании по приходи от дейността, както и сред 100-те 
най-големи български работодателя. 
 

Общински доброволни формирования в България получиха дарение от Швейцария 
11 май /Людмила Спасова, БТА/  
Швейцарско оборудване за общински доброволни формирования прие Даниел Панов - председател 
на Управителния съвет /УС/ на Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/ и кмет на 
община ВеликоТърново, съобщиха от НСОРБ. Дарението за 41 български общини включва 
употребявани мултифункционални пневматични съоръжения; моторни помпи, моторни триони и 
къртачи, пробивни триони и резачи за арматура, комплект ъглошлайфи и шлангове с макари, и 
други. Общините са избрани по обективни критерии, определени и приложени съвместно от НСОРБ 
и главната дирекция /ГД/ "Пожарна безопасност и защита на населението"/ПБЗН/, е заявил Даниел 
Панов. Той е изказал благодарност на посланик Плугчиева за инициативата и подкрепата при 
осъществяването й. "Това е подкрепа за най-малките общини под 20 хилядно население, които с 
промените в Закона за защита при бедствия са задължени да създадат свои доброволни 
формирования. Контактите с Швейцария на най-високо федерално ниво в областта на гражданската 
защита на населението ще бъдат отправна точка за разширяване на двустранното сътрудничество 
между двете страни и подкрепа за общините", е изтъкнал Панов. Кметът на София Йорданка 
Фандъкова е изтъкнала, че материалната помощ е много важна, но не по-малко ценни са 
експертността и възможността да се обменя опит между общинските служители по защита при 
бедствия и доброволците с швейцарските им колеги. Началото на това сътрудничество е поставено с 
организираното през април учебно посещение в Швейцария. Задоволство от добрата техника, която 
получават общините, е изразил и главен комисар Николай Николов. Инициативата за това дарение е 
на българското посолство в Швейцария и лично на посланик Меглена Плугчиева. /НЗ/ 
 

Омбудсманът Мая Манолова и фондация „Сийдър“ организират благотворителна вечер в 
подкрепа на децата и младежите с увреждания 
www.focus-radio.net | 11.05.2017  
Кюстендил. Омбудсманът Мая Манолова и фондация „Сийдър“ организират благотворителна вечер 
в подкрепа на децата и младежите с увреждания. Това съобщиха от пресофиса на омбудсмана. 
Благотворителната вечер, която е насочена в подкрепа на отглежданите деца и младежи в 
центровете от семеен тип „Сияние“ – Кюстендил, ще се проведе от 18.00 часа в Парк-хотел 
„Кюстендил”. Всички желаещи да помогнат на благотворителната кауза могат да наддават в търга 
или на място да дарят средства в специални за целта кутии. Музикалната програма е осигурена от 
СентименталСуингърс. 
 

1 200 лв. събра благотворителния базар “Дай малко, дари чудо“ 
www.bnr.bg | 11.05.2017  
1 200 лв. са събраните средства от благотворителния базар “Дай малко, дари чудо“, организиран от 
Обществения дарителски фонд в Стара Загора и Сдружение „Заедно за животните – България“. 
Кампанията е седма по ред и печели все повече популярност и приятели. За 600 лв. от сумата е 
закупена храна за обитателите на общинския приют за бездомни кучета, а останалата сума ще се 
използва за кастрация и обезпаразитяване на бездомни котки. Това съобщи за Радио Стара Загора – 
Пламена Димитрова, председател на „Заедно за животните“. Сдружението кандидатства за проект 
за ограмотяване и работа с доброволци в защита и хуманно отношение към бездомните животни и 
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за култура на грижата за домашните любимци в детските градини и основните училища от есента на 
тази година, допълни Пламена Димитрова. 
 

Кампания събира дрехи, обувки и играчки за деца, лишени от родителска грижа 
www.roditel.bg | 11.05.2017  
Благотворителна кампания Дари дреха – дари надежда събира дрехи, обувки и играчки за деца, 
лишени от родителски грижи, и социално слабите семейства в цялата страна. Инициативата ще се 
проведе в няколко пункта в столицата от 11 до 13 май. Идеята на „Ротаракт клуб София Сити“ е от в 
няколко пункта в София да се съберат дрехи, обувки и играчки, които после да дарят надежда и 
топлина на човек в нужда. Един от организаторите Десислава Димитрова разказва, че всичко, което 
бъде събрано, ще достигне до деца, лишени от родителски грижи, и до социално слабите семейства 
в цялата страна. Не е необходимо дрехите да са минали химическо чистене. „Не утежняваме 
процедурата. Единственото изискване е просто да бъдат чисти и изпрани дрехи. Миналата година 
събирахме дрехи за деца от 5 до 10 години, но понеже се получиха всякакъв вид дарения – обувки, 
играчки, пюрета, костюми, затова не връщаме нищо. Каквото им е на сърце на хората, да дарят, ние 
ще намерим къде да го разпределим“, казаха организаторите. Десислава разказва, че само три дни 
ще събират дарения, тъй като броят на отзовалите се през мината година е бил много голям, а на 
този етап нямат възможност да поемат повече дарения. „Имаше страхотен интерес и всякакви хора 
минават. Има и млади, и възрастни, даряват кашони, други торбички. Кой каквото може да отдели“, 
посочи Десислава. Във Фейсбук можете да откриете графика и пунктовете, в които ще се събират 
дарения в инициативата „Дари дреха – дари надежда”. 
 

Родител на починало дете дари 30 000 лв., за да живее друго 
в. Монитор | Иван ПЪРВАНОВ | 12.05.2017 | Стр. 2 
Майка на починало дете дари 30 хиляди лева, за да помогне за спасяването на живота 1 на друго. 
Даниела от Русе изгубила сина си Ди лян, който страдал от тумор на гръбначния стълб и въпреки 
опитите родителите му не получили средства от Фонда за лечение на деца в чужбина. През януари 
2017 г. момчето починало. 
След смъртта му майката Даниела взела решение и дарила събраните за сина й 30 хиляди лева за 
лечението на търновката Йоана Христова, която също страда от раково заболяване в мозъка и се 
лекува в частна клиника в Турция. Жестът на почернената майка е огромен и близките на малката 
Йоанка нямат думи да изразят благодарността си към нея. Досега за Йоана са събрани малко над 220 
хил. лв., като са необходими още 44 215 лв. за приключване на лечението й. 
 

42 000 лева бяха събрани на благотворителен бал за довършването на университетския храм 
„Св. Евтимий, Патриарх Търновски” 
www.radiovelikotarnovo.com | 12.05.2017 | 07:53 
42 000 лева бяха събрани на благотворителния бал от националната кампания за набиране на 
средства за подпомагане изграждането и довършването на университетския храм „Св. Евтимий, 
Патриарх Търновски”. Основен двигател, организатор и домакин на събитието бе Стефан Шарлопов, 
възпитаник на Великотърновския университет и основен спонсор на строителството на храма. Сумата 
бе събрана за един час от търга на антикварни предмети от IX и XX век и две картини от 30-те и 40-те 
години на XX век от известните български художници Борис Денев и Деньо Чоканов. Ректорът проф. 
Христо Бонджолов закупи икона на Свети Тервел, която дари на университетския храм „Св. Евтимий, 
Патриарх Търновски”. Касичката си с 97,98 лв. на монети даряват и най-малките деца на Стефан 
Шарлопов – шестгодишните Георги и Илия, увлечени и те от родолюбивата кауза на своя баща. 
Благотворителното събитие завърши с много настроение, с прекрасните изпълнения на ансамбъл 
„Българе” – изненада от Стефан Шарлопов, и „Звук и светлина” – със съдействието на инж. Даниел 
Панов, кмет на Община Велико Търново. Ръководството на Великотърновския университет „Св. св. 
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Кирил и Методий” изказва своята благодарност и признателност на г-н Стефан Шарлопов и всички, 
които се включиха в благотворителния бал и с финансовата си подкрепа спомогнаха инициативата за 
набиране на средства за довършването на университетския храм „Св. Евтимий, Патриарх Търновски” 
да бъде повече от успешна! Националната благотворителна кампания за университетския храм „Св. 
Евтимий, Патриарх Търновски” продължава. Средствата, които се набират, са необходими за 
цялостното интериорно оформление на храма, което включва стенописи, изработката на иконостаса 
и иконите му, църковна мебел и църковна утвар. 
 

Три брайлови принтера получи Регионалния център за подкрепа в Стара Загора 
www.bnr.bg | 12.05.2017 | 
Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование в Стара Загора ще получи днес 
като дарение три брайлови принтера от старозагорски общественици, съобщи директорът на 
Центъра Пламен Иванов. Принтерите ще бъдат предоставени за ползване на педагозите на зрително 
затруднените деца, които са 20 в Центъра. Чрез тези специализирани машини се улеснява работата 
им, обясни Пламен Иванов: От Регионалния център за подкрепа припомниха, че в началото на май 
са получили вече един такъв брайлов принтер. До този момент машината е стояла неизползваема в 
основно училище „Самара“, където е била зачислена по пилотен проект за приобщаване на 
учениците със специални образователни потребности. Бюрократичните спънки по неговото 
предоставяне са били преодолени със съдействието на бившия народен представител от 
Реформаторския блок Димитър Танев. 
 

Родителите на починало бебе дариха 136 000 лв. 
www.dnes.dir.bg | 12.05.2017  
Родителите на 13-месечния Дилян от Русе, който почина от рак, а съдбата му трогна хиляди българи, 
даряват над 136 000 лева от събраните за лечението му средства Даниела и Христо Христови са 
решили да дарят над 66 хиляди лева на три деца с онкологични заболявания, а 70 хиляди лева ще 
получи фондация "Искам бебе", която финансира ин-витро процедури на семейства с репродуктивни 
проблеми. Едно от децата, което ще получи 30 000 лева от русенското семейство, е 7-годишната 
Йоана от Велико Търново, която се бори с тумор в мозъка повече от година и половина. "Това е един 
безкраен жест на човечност. Едни родители, загубили детето си, даряват всички средства, за да се 
роди още един нов живот, за да бъдат спасени дечица, които в момента имат онкологични 
заболявания, които имат нужда. Единственото, което мога да им пожелая, е да продължат напред, 
независимо от това колко трудно ще бъде", заяви пред БНР председателят на "Искам бебе" Мария 
Янева. Христо и Даниела стават родители на Дилян през декември 2015 г. Скоро след раждането 
става ясно, че момченцето страда от тежко онкологично заболяване на гръбначния стълб. Лекарите 
обаче казват на родителите, че у нас детето им не може да получи адекватно лечение, и ги насочват 
към помощ в чужбина. Семейството започна кампания за събирането на средства и това се оказва 
по-лесната задача, защото родителите се сблъскаха с тромавия бюрократичен апарат на Фонда за 
лечение на деца. През април м.г. майката на Дилян - Даниела Христова публикува гневно писмо в 
социалните мрежи, в което обвини тогавашния шеф на фонда Павел Александров в арогантност и 
некомпетентност. Майката обяви, че е подала документите на детето си на 10 март 2016 г., но до 21 
април отговор не е имало. Именно забавянето на лечението на Дилян стана причина за проверки и 
промени във фонда. Междувременно в пловдивска клиника бебето премина през тежки 
химиотерапии, от които туморът не се повлия и отговорът на клиники в чужбина бе, че лечението е 
невъзможно. Родителите взеха изключително тежкото решение да приберат детето си в Русе и да го 
гледат в домашни условия. На 12 януари т.г. 13-месечният Дилян изгуби битката с рака. 
 

Малки доброволци от Плевен с награди ГЕРОИТЕ  
www.plevenzapleven.bg | 12.05.2017  
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На 11 май се състоя церемония по връчване на годишните награди на TimeHeroes за доброволчество 
– ГЕРОИТЕ. 2017 е първата им година. Отличавайки доброволчески инициативи, организацията 
опитва да насърчи доброволчеството в България. timeheroes.org е платформа, която свързва хората, 
които искат да помагат с каузите, които имат нужда от подкрепа. 
Павел Кунчев, директор на TimeHeroes, в уводните си думи в церемонията по награждаването каза, 
че времето е ценен ресурс, а геройството на доброволците днес е в това, че отделят от собственото 
си време и го посвещават на хора, нуждаещи се от подкрепа; животни, нуждаещи се от грижа; 
природни ресурси, нуждаещи се от защита. 
Номинациите за доброволчество не бяха за личности, а за истории и случки и бяха разпределени в 
четири категории: 
Страхотните доброволци; 
Смелите организации; 
Отговорни компании; 
Етични журналисти 
ГЕРОИТЕ на 2017 отличи жури в състав: 
Гена Трайкова, bTV 
Красимира Величкова, Български дарителски форум 
Марин Бодаков, поет и журналист 
Пролет Велкова, Дарик радио 
Елена Друмева, TimeHeroes 
Павел Кунчев, TimeHeroes 
Яна Бюрер Тавание, TimeHeroes 
Сред отличените със специалната награда ГЕРОИТЕ бяха хора, работещи безвъзмездно в кухни, 
изхранващи бедни; млади хора, създали и поддържащи приятелства с деца, лишени от родителска 
грижа или хора, намиращи се в неравностойно социално положение, журналисти, които пишат за 
това и вдъхновяват като разпространяват доброволческите идеи. 
И сред тези невероятно силни примери на доброволчески инициативи, три дечица със скромен опит 
в доброволчеството: Валентин Петров и Цветомила Симеонова от СУ „Стоян Заимов“, Елеонора 
Начева от НУ „Патриарх Евтимий“. Ето какво каза Ния Кирякова, проектен ръководител, за да 
представи дейността на децата: 
„Четвъртокласниците са много заети хора. Има толкова клипчета в You Tube за гледане, MАЙНКРАФТ 
трябва да се играе, а освен това чужди езици, всички тренировки, курсове и т.н. Въпреки това тази 
вечер даваме награда на трима от тях. По един специален начин те всяка седмица ходят в своята 
детска градина, която са посещавали като малки и се занимават с децата там. Носят картинки, не 
напечатани, а нарисувани от тях на ръка и учат малките да ги оцветяват, четат им книжки и им 
обясняват какво е да си ученик“ 
Валентин, Цветомила и Елеонора получиха една от двете специални поощрителни награди за 
доброволчество, присъдени на деца. Малките не присъстваха на церемонията, поради предстоящата 
на следващия ден матура. Наградата получи една от първите им учителки в Детска градина „Първи 
юни“ – Плевен – Мариана Нинова. 
Дали привлечени от идеята за добротворство, дали от интерес какво правят приятелите им в 
детската градина, там дойдоха и други четвъртокласници от същата някогашна четвърта група: 
Анахит и Божидар от НУ „Отец Паисий“, Симеон от СУ „Стоян Заимов“ и Радостина от ОУ „Валери 
Петров“. Анахит каза: „Аз бих искала да се включа в тази кауза…“ Обсъдихме идеи за сътрудничество 
и малките си отидоха да мислят по какъв начин могат да внесат допълнителен нюанс в нашата 
работа с децата. Тази група деца и преди четири години се отличаваше със силен благороден, 
мисловен и творчески заряд“, сподели директорът на ДГ „Първи юни“ Александра Иванчева. 
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Не знам до колко е възможно да се разгръща съвместната ни дейност с порасналите вече деца, но 
бяхме щастливи да усетим духа, който, надяваме се, сме помогнали да се зароди, а сега със 
сигурност е в ръцете на други учители, които помагат да се разгърне и укрепне, каза още директорът. 
 

Дарение на руски книги получи Шуменският университет 
www.bnr.bg | 12.05.2017  
Триста нови заглавия от областта на езикознанието, литературата, фолклора, историята, географията, 
религията, изобразителното изкуство, музиката на Русия получи Катедрата по руски език към 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Дарението е от руската културна 
организация „Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына“ и е по повод 45-
годишнината от създаването на катедрата. Това съобщи за Радио Шумен Ирена Петрова – 
представител на русистиката в Шуменския университет, преподавател по методика, практически 
руски език и практически превод. „Книгите са изключително ценни, защото са насочени както към 
хора, които се занимават професионално с руска литература, така и към любители. Преобладават 
съвременни автори, един от които тази година е получил литературна премия на Русия. В колекцията 
има ценни енциклопедии и речници, сред които Универсалният речник на руския език, а също и 
Алманахът на самата организация „Донорского зарубежия“. В Центъра по русистика на университета 
в Шумен се състоя тържествена церемония по предаване на дарението, на която присъства и 
консулът на Руската Федерация в България Сергей Николаевич Лукянчук. Сред официалните гости 
бяха преподаватели от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Варненския 
свободен университет „Черноризец Храбър“, различни училища, и представители на руската 
общност. 
 

Семейни стаи спасяват недоносени 
в. Телеграф | Райна АРАЛАМПИЕВА | 13.05.2017  
Семейни стаи в болниците дават шанс на недоносени бебета да бъдат със своите родители и по-
лесно да се възстановят. Инициативата за повече такива помещения е част от кампанията "Повече 
българчета за България", организирана от екипа на "Тройка на разсъмване" по радио "Витоша". До 
дни предстои да отвори третата семейна стая у нас - във Велико Търново. Останалите две са в София. 
Когато се роди бебето, родителите имат право да го посещават от време на време. Губи се допира 
кожа в кожа, а семейните стаи позволяват да се възстанови тази скъсана връзка, каза пред 
"Телеграф" Милена от "Тройка на разсъмване". 
Представители на фондации, партньори и щастливи семейства се събраха в четвъртък, за да 
отпразнуват 12-тото издание на кампанията. Милена, Кирил и Тодор изтеглиха печелившите 
участници в "Повече българчета за България". Някои спечелиха безплатни изследвания, други - 
курсове, които могат да посещават заедно с децата си. Танци за майки и бебета беше една от най-
атрактивните награди. Някои от процедурите, включени в кампанията тази година, са проследяване 
на бременност, фетална морфология, биохимичен скрининг и проследяване на раждане. Освен 
предоставяне на процедури кампанията осигурява средства от дарители за иновативно медицинско 
оборудване. 
 

Плюс 5 стипендии от Nota Bene 
www.marica.bg | „Предчувствие за полет” във фоайето на Мол "Марково тепе" до 24 май | 
13.05.2017 | 08:08 
Пет допълнителни стипендии за следващата учебна година осигуриха децата на Общество Nota Bene 
на старта на благотворителна изложба „Предчувствие за полет”, организирана в партньорство с Мол 
Марково тепе. 11 художници и шестима фотографи изложиха свои произведения в една артистична, 
вдъхновяваща и позитивна експозиция на втория етаж на търговския център. Участници в каузата 
„още една стипендия” са художниците Богдан Върбанов, Галина Желева, Георгия Сусуркова, Гергана 
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Каришева, Делян Георгиев, Емил Наджеклиев, Емилиян Вълчев, Мария Джумерова, Надежда 
Кантарджиева, Христина Ангелова, Елица Ангелова, Богдан Върбанов и фотографите Александра 
Караджова, Дана Цветкова, Максим Тодоров, Павел Павлов, Петър Стайков и Ралица Костадинова. 
Изложбата бе открита от кмета на Пловдив инж. Иван Тотев, който е и първият дарител в 
стипендиантската програма на Общество Nota Bene. „Благодаря на хората, на които им е хрумнала 
идеята за стипендиантската програма. С голямо удоволствие и без капчица съмнение станах първият 
дарител. Това е прекрасна инициатива, която ни дава възможност да направим най-човешкото нещо 
- да бъдем солидарни и да подкрепим талантливите деца. Сигурен съм, че общество Nota Bene ще се 
разрасне през следващите години. Още догодина се надявам да надминем сто. Нека се превърне в 
гордост за всеки успял пловдивчанин да подкрепя нашите таланти. Благодаря и на Мол Марково 
тепе, че се присъединиха към благородната кауза“, заяви кметът на Пловдив, а след това разгледа 
експозицията, от която си избра снимка на фотографа Петър Стайков. По време на изложбата инж. 
Тотев се срещна със своя стипендиант от Nota Bene – шахматистката Виктория Радева. Той я 
поздрави за новите победи и я увери, че следи с интерес и гордост успешният й път. На 
инициативата даде рамо и зам.-кметът по културата Амелия Гешева - часове преди да стане зам.-
министър на културата. „Дарителската кампания показва какво означава да бъдем заедно по 
пловдивски – успелите хора да подкрепят талантливи младежи, които трябва да успеят. За мен тази 
инициатива е надежда, че Пловдив е и ще бъде най-вдъхновяващият град. Мили млади хора, много 
се гордея с вас“, подчерта г-жа Гешева. Гости на изложбата бяха много от дарителите на Общество 
Nota Bene. Картини и фотографии откупиха Александър Апостолов, Георги Колев, Десислава 
Запрянова, Стоян Тодоров, Дани Каназирева, Славена Русева , Малек Насер, Цвети Филипова и др. 
Най-скъпата картина – макет на катедрала на Галина Желева, стана собственост на Почетния консул 
на Република Молдова инж. Веселин Чипев. Ръководството на Мол Марково тепе също закупи 
картина на Емилиян Вълчев. Секретарят на Областния съвет на БЧК Таня Георгиева отличи работата 
на доброволците при фондонабирателната кампания по време на великденските празници в 
Пловдив. Събрани са 27 хиляди лева, с които е започнало лечението на две болни деца. В знак на 
съпричастност БЧК дари 2 хиляди за стипендиантската програма на Nota Bene. Общата сума, събрана 
в първия ден ден на изложбата, е 5000 лева. Изложбата продължава до 24 май и всеки, който иска 
да се включи в каузата на Децата на Nota Bene „Още една стипендия”, може да го направи, 
купувайки си картина или фотография. Експозицията е разположена на втория етаж на Мол Марково 
тепе. Окончателните резултати от благотворителната изложба „Предчувствие за полет” ще бъдат 
оповестени след края й. Стипендиантската програма на Общество Nota Bene стартира през 2016 
година и е най- мащабната дарителска програма в Пловдив. 83 младежи от 8-ми до 12-и клас, 
възпитаници на пловдивските училища, всеки месец получават по 100 лева, за да развиват своя 
талант. 
 

Дарителската кампания "ДоброДетели" търси съмишленици на панаира в Търговище 
www.bta.bg | 13.05.2017  
BOBSTH 15:21:31 13-05-2017 IS1520BO.006 Търговище - деца - дарителска кампания Дарителската 
кампания "ДоброДетели" търси съмишленици на панаира в Търговище Търговище, 13 май /Боряна 
Димитрова, БТА/ Дарителската кампания "ДоброДетели" търси съмишленици на панаира в 
Търговище. Днес екипът е в града и е разположил своята шатра в Алеята на занаятите в парка 
"Борово око". В шатрата се продават материали за рисуване, в полза на SOS Детски селища - 
България. Едновременно с това деца рисуват и се забавляват на открито, с идеята да подкрепят свои 
връстници. Кампанията преминава в две части - забавна и дарителка, обясни за БТА регионалният 
мениджър Росица Киселичкова. Децата рисуват с австрийски продукти, а рисунките се даряват. 
Продукти от същата марка се предлагат на атрактивни цени, а процент от продажбата отива за SOS 
Детски селища - България. Партньор на кампанията, която за първи път е в областния град, е местна 
книжарница. Пред шатрата е поставена изрисувана къща, символ на дома, уюта и топлината, които 
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дава дарителството. Клоун забавлява децата и привлича интереса на гостите на 240-тия традиционен 
пролетен панаир в Търговище. /ИС/ 
 
 

Абитуриенти от бургаската математическа гимназия се включиха в дарителската инициатива 
на "Мото Пфое" - "С тениска на бала" 
в. 24 часа | 15.05.2017  
Автомобилната компания "Мото Пфое" с благотворителната си кампания "С тениска на бала" отново 
помага на абитуриенти без родители да продължат своето образование във висше учебно 
заведение. 
На сайта www.steniskanabala.bg всеки настоящ, бивш или бъдещ абитуриент може онлайн или по 
банков път да дари пари за образованието на абитуриенти сираци, а "Мото-Пфое" му предоставя 
символа на кампанията - тениска с която да отиде на бала, изпращането или среща на випуска. Всеки 
сам избира размера на дарението си, но тениската се предоставя при дарения над 20 лева. 
Кампанията #steniskanabala има трима застъпници. Всеки от тях има влияние сред младите хора и е 
популярен в обществото: 
• Националният отбор по художествена гимнастика - момичетата, от които очакваме толкова много и 
безрезервно вярваме, че ще бъдат "златни". 
• Влогърът Крие Захариев - авторитет в интернет обществото и сред запалените фенове на YouTube. 
• Певецът, композитор и текстописец Вензи - младите хора знаят и ценят песните му, той говори на 
езика на техните емоции. 
В квалифицирането на кандидатите и при разпределението на стипендиите от програмата 
#steniskanabala и през 2017 г. ще помогне Българският Червен кръст. Тази година в кампанията се 
включиха и учениците от 12 "Г" клас на природоматематическата гимназия "Акад. Никола Обрешков" 
в Бургас. Всички ученици от класа бяха облечени с тениски от благотворителната кампания на 
изпращането на випуск 2017. В основата на тази благородна инициатива е Тодор Кацаров, ученик от 
същия випуск на престижното бургаско училище. "Възхищавам се от постъпката на тези млади хора. 
От името на мениджмънта на "Мото Пфое" най-сърдечно им пожелавам много здраве, късмет и 
успехи във всички начинания", заяви Мария Кертикова, управител на бургаското представителство 
на "Мото Пфое". 
За трите години на #steniskanabala програмата спечели 3173-ма дарители - зрелостници от над 50 
населени места, бъдещи или вече пораснали абитуриенти, корпоративни дарители. Със събраните 
204 540 лв. "Мото-Пфое" помогна на 101 абитуриента без родители да получат стипендия за своето 
образование през 2014, 2015 и 2016 г. Даряването на средства за различни каузи е част от 
последователната политика на фирмата за корпоративна социална отговорност. 
 

Саксонска принцеса с български корени дари оборудване на УМБАЛ - Бургас 
Втора младост | 15.05.2017  
Германска принцеса от български произход дари 40 тона медицинско оборудване на УМБАЛ - 
Бургас. Това съобщиха от здравното заведение, предаде БТА, цитирана от Нова тв. 
Дарението на д-р Теофана Аладжова фон Саксен-Катте е разпределено между девет от отделенията 
на болницата. То идва от Германия, а цялата процедура по събирането и транспорта е организирана 
от принцесата. 
Легла за реанимация, инвалидни колички, пациентски шкафчета, велоергометър, дефибрилатор, ЕКГ 
апарат, перфузори и инфузионни помпи. Бащата на д-р Теофана Аладжова - великотърновецът Петър 
Аладжов, е бил финансист и първи и последен върховен комисар по стопанските въпроси в Царство 
България до 9 септември 1944 г. По време на комунистическата власт семейство Аладжови е 
изселвано два пъти, но бащата успява да замине за Германия и се установява в Мюнхен, а 
впоследствие прибира семейството си. 
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Теофана завършва образованието си в Мюнхен, а по-късно се омъжва за принц Херман фон Саксен и 
така става принцеса на Саксония. Сега живее в Берлин. В последните няколко години е изпратила 
повече от 63 камиона с медицинско оборудване от Германия за български болници. 
 

Кои са "Героите" на TimeHeroes 
Платформата за доброволчество раздаде първите си годишни награди 
в. Капитал Daily | 15.05.2017  
Най-голямата платформа за доброволчество TimeHeroes раздаде първите си годишни награди 
"Героите" за дейности в гражданския сектор и благотворителност, съобщи "Дневник". 
Отличието за всеотдайност получават доброволците от социалната кухня към храм "Св. пророк 
Илия", които от 2000 г. насам всяка неделя приготвят и раздават храна на бедни хора. Доброволците 
на националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие, които в работата си се 
сблъскват с всякакви човешки драми и запазват самообладание, получиха признание за своята сила 
на духа. Наградата за непримиримост е за клиентите с интелектуални затруднения на дневен център 
"Светове", които вместо да се "скрият" от обществото, търсят начини да помагат с различни 
доброволчески инициативи. 
Награди за вдъхновение печелят Борис Тодоров, доброволец към фондация "Подарете книга", която 
помага на деца от социални домове в страната, Яна Овчеларова, доброволец към сдружение "Ре-
Акт", за участието си в програма за работа с младежи от възпитателно училище-интернат "Ангел 
Узунов" в Ракитово, и Татяна Главова, доброволец към фондация "Конкордия България", която 
работи с бездомни деца в центъра на "Конкордия" в София. 
Вероника Малчева и Тодор Йончев, които всяка година от 2009 г. насам стават приемно семейство на 
едно кученце, обучавано за водач на незрящи към фондация "Очи на четири лапи", получиха едно от 
отличията за посвещаване. Другото е за Милена Кирилова, доброволец към фондация "МС - Мога 
сам". 
Наградите за посланичество са за Тино Пенчев, който е доброволец в детски научен център 
"Музейко" и успява да убеди много от съучениците си да бъдат активни в гражданското общество, и 
за Снежанка Йовчева, доброволец в различни каузи във фондация "И аз мога", Българската 
хранителна банка и др., както и посланик на идеята, че доброволчеството може да те спаси от скука 
и самота след пенсионирането. 
При организациите отличия получиха "Каритас София" - за суперпрактики за инициативите си в 
бежанските центрове, в читалището в квартал "Факултета", в центъра за задържане на чужденци в 
Бусманци и др.; училището за кучета - водачи на слепи хора, на фондация "Очи на четири лапи"; 
инициативата 5kmrun със своите 749 бягания за събиране на средства за различни каузи. За цялостна 
политика беше отличена фондация "Подарете книга", която от 2010 г. организира събиране и 
даряване на книги в домовете за деца, лишени от родителска грижа. 
Групата доброволци от HelpPortrait Bulgaria, които няколко пъти в годината организират фотосесии 
за хора в неравностойно положение, бяха отличени за оригинален подход. Наградата за 
основополагащ принос се връчва на учредената през 2000 г. фондация "Национален алианс за 
работа с доброволци". Отличие за цялостна политика получи софтуерната компания SAP, чиито 
служители са посветили доброволен труд 11 217 часа през 20l6 г. Приз за устойчива практика взе 
TELUS International България, чиито служители се обединяват през последните четири години около 
каузата да облагородят средата в институции за деца с увреждания и лишени от родителска грижа. 
Награда за социална иновация се присъжда на 1 bike за кампания "Колело за смет, за дете 
велосипед", в рамките на която се събират стари велосипеди, ремонтират се и ги подаряват на деца, 
чиито семейства нямат финансова възможност да им купят колело. 
Специални отличия за млади доброволци получиха десетгодишните Цвети, Ели и Вальо, които са 
възпитаници на детска градина "Първи юни" в Плевен и всяка седмица я посещават, за да четат на 
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малките деца там. Специална награда за ентусиазъм печели и клуб "Златно сърце" към 4-то ОУ, 
София, където децата посещават заедно възрастните хора. | капитал 
 

Наградиха девет доброволци на БЧК 
в. Янтра Днес, Велико Търново | Вася ТЕРЗИЕВА | 16.05.2017  
Девет доброволци на БЧК от Великотърновска област бяха наградени вчера по случай 8 май - 
Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец, съобщи Румяна Христова от Областния 
съвет на организацията в старата столица. Тази година празникът премина под мотото "Навсякъде за 
всеки". 
Званието "Заслужил деятел на БЧК" получи Зорница Стоянова, щатен специалист във 
великотърновската организация и ръководител на БМЧК. Отличници на Червения кръст станаха 
Милена Катинова, председател на общинската организация в Павликени, Боян Димов, началник на 
Планинския спасителен отряд, Цанка Одажийска, доброволец от Шереметя, и Антоанета Тодорова - 
кмет на Водолей. 
Званието "Млад отличник на БЧК" пък бе дадено на Димитър Панов, координатор на БМЧК, и 
доброволците Ивомила Петкова, Биляна Узунова и Симона Симеонова. 
Специалната почетна грамота на БЧК бе определена за Великотърновския митрополит Григорий, 
която се връчва в изключителни случаи за проявено човеколюбие и като знак на признателност. От 
дълги години Владиката е зам.-председател на БЧК във Велико Търново. 
Във Великотърновска област 5650 души са членове на БЧК. Организацията разполага със 178 
доброволци и 153 дружества. 
 

Харманли подкрепи кампанията #ЗаНики 
в. Хасковска Марица | 16.05.2017  
Над 1700 лева събраха харманлийци в помощ на Ники миналата вечер. Концертът се проведе под 
мотото "Деца помагат на деца". Той бе организиран от МВР и областната дирекция на вътрешното 
министерство - Хасково, с подкрепата на община Харманли. "Благодаря Ви, че помагате на Ники, че 
не спирате да й давате сили и най-вече за това, че давате пример на възрастните с безкористната си 
подкрепа за Ники. Благодарен съм на всички хора от областта, които не спират да помагат на Ники и 
семейството й". С тези думи областният управител Станислав Дечев се обърна към участниците и 
организаторите на концерта. Кметът на Харманли Мария Киркова също поздрави организаторите и 
заяви топлата си подкрепа за Ники, за нейното семейство. Николета е дъщеря на загинал полицай. В 
процеса на продължителното й лечение МВР организира поредица от благотворителни инициативи 
в подкрепа на Ники, припомни директорът на ОДМВР-Хасково старши комисар Ангел Цанков. На 
Ники й предстои трансплантация на стволови клетки. В момента тя и майка й са в Истанбул, където 
се провежда поредният етап от лечението. 
 

Стартира DMS кампания в подкрепа на „София прайд“ 
www.dariknews.bg | 16.05.2017  
Чрез DMS кампания организаторите на „София прайд“ набират средства за провеждането на 
шествието през 2017 година и съпътстващите го събития - арт седмица и филмов фестивал. Те се 
обръщат с призив към всички, които се чувстват съпричастни на каузата за равноправие, да помогнат 
за финансовото обезпечаване на планираните събития. Всеки желаещ може да дари 1 лев чрез SMS с 
текст DMS SOFIAPRIDE (текст на латиница с главни букви) на единния дарителски номер 17 777. За 
абонати на Telenor, Mtel и VIVACOM цената на 1 SMS е 1 лв., за потребители на предплатени услуги 1 
SMS е 1.20 лв. с ДДС, за абонаментни дарения стойността е 2 или 5 лв. Месечно. Кампанията чрез 
DMS цели да улесни желаещите да помогнат на шествието за равни права, като дарения могат да се 
правят и чрез Facebook страницата на „София прайд“, посочват от организаторите. Цветове и веселие 
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на "София прайд" "София прайд" се организира изцяло от доброволчески комитет и целият бюджет 
се набира чрез дарения – на организации и на отделни граждани. 
Десетото мирно шествие на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансджендър и интерсекс 
хората "София прайд" ще се проведе на 10 юни. Темата на прайда е „Да прогоним 
предразсъдъците“. 
 

Пчелари помагат на свой колега, пострадал при взрива в Хитрино 
www.flagman.bg | 16.05.2017  
Освен пчелите, Ремзи Сали загубил и дома си, а Иван Кънев решил да възстановят опразненият му 
пчелин Пет месеца след взривовете в село Хитрино пчелари от цялата страна помагат на свой колега 
да възстанови пчелина си. Идеята за благотворителната кауза идва след като Иван Кънев от Русе 
вижда снимка, запечатала трагедията на 70-годишния Ремзи Сали, съобщава БНТ. Още като дете 
Ремзи наследява кошерите от баща си. Грижи се за 28 пчелни семейства до 10 декември миналата 
година, когато дерайлиралия товарен влак опустошава Хитрино. Освен пчелите, Ремзи губи и дома 
си. В този труден момент ръка му подава русенецът Иван Кънев. Въпреки че не го познава, заедно 
със стотици съмишленици в социалните мрежи решава да възстановят опразненият му пчелин. 
Казва, че да изпратиш помощ е едно, но да се запознаеш с трагедията очи в очи, съвсем друго. 
“Намерихме човека в болницата, беше пострадал от взрива, в лицето му имаше доста стъкла. Бай 
Ремзи е сърцат човек, прекрасен”, разказва Иван Кънев. За да зарадват пострадалия пчелар, негови 
колеги от Русе, Стара Загора, Пловдив, Разград, Дулово и село Острово заделят от своите пчелни 
семейства и успяват да дарят 70-годишния Ремзи със седем кошера и всичко необходимо за 
поддържането им. „Това е един спомен, който ще остане в сърцата ни завинаги. Недоверието е 
силно изразено. Бай Ремзи по същия начин не е вярвал, че това ще се случи и въпреки всичко се 
беше подготвил. Бяхме до него, беше му хубаво. Благодарен е”, добавя Иван Кънев. В края на юни 
пчеларите обмислят да подарят на Ремзи още пчели, с които да възстановят всичките 28 пчелни 
семейства, за които се е грижел преди инцидента. Това не е първата благотворителна инициатива на 
Иван и неговите приятели. Още в края на декември миналата година те предоставиха на 
пострадалите от взрива дрехи и хранителни продукти. 
 

МВР пак получава дарения от бедни общини 
www.dnes.dir.bg | 16.05.2017  
МВР продължава да получава дарения, независимо че бюджетът му бе увеличен и за тази година е 
предвидено да похарчи цели 1,23 милиарда лева. Това пише "Сега", анализирайки Регистъра на 
сключените договори и получените дарения от вътрешното ведомство в периода 1 януари - 31 март 
т. г. Получената сума е около 240 000 лева. Миналата година МВР обяви подаръци за над 2,5 
милиона лева, предимно от малки и бедни общини, и то в натура - в гориво, смазочни материали, 
компютри. И това тримесечие МВР е получавало дарения основно от малки общини, които на 
практика си плащат, за да имат полиция. Такива дарения са правили общините Алфатар, Ситово, 
Дулово, Кайнарджа, Тутракан. Те са давали бензин, дизел или газ на районните полицейски 
управления. Така например от общината в Алфатар са дарили гориво за 156 лв., а тази на Кайнарджа 
- за 994 лева. САЩ са дали на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) 
употребявана рентгенова система за проверка на багаж на стойност 28 216,08 лева. МВР е получило 
дарение и от посолството на Китайската народна република за сумата от 37 067.07 лв. В графата е 
записано само "движими вещи", без да се уточнява какво точно е подарено.  
 

Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка: Пилеем 1 млрд. 
порции храна годишно 
Бедни сме, а не знаем да пазаруваме разумно, Всеки втори български гражданин не си дояжда 
печат 
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в. Монитор | Васил НАНЧЕВ | 17.05.2017  
Завършила e международни икономически отношения, а след това финанси и банково дело. 
Работила е в неправителствения сектор и в БЧК, където преди повече от десет години се ражда 
идеята за хранително банкиране. 
- Г-жо Миланова, какво се промени след отмяна на ДДС за дарените храни? 
- За момента ми е трудно да твърдя, че има различен ефект въпреки променения закон. На практика 
той заработи едва от 7 април, когато станаха факт всички изменения в поднормативните му актове. 
Първите 3 месеца на годината чакахме три министерства да си свършат работата. 
В резултат имаме по-малко дарена храна от същия период на 2016 г. Много от фирмите задържаха 
даренията в очакване на проработването на закона, за да не плащат ДДС. Нашата организация също 
трябваше да премине през процес на нова регистрация, вече като оператор на хранителна банка, 
въпреки че имахме, но за оператор на храна, каквато имат всички производители и търговци на 
храни. Всеки, който желае да дари храна без ДДС, трябва да го направи през нас. Засега няма друг 
субект в страната, имащ законово право да приеме такива дарения. 
- Оптимист ли сте, че до края на годината ще наваксате изоставането? 
- Да. Ще направим всичко възможно отпадането на ДДС за храните да проработи и да има ефект от 
него. 
- След 7 април колко храна успяхте да съберете и да дарите? 
- Съдействахме на кампанията "Великден за всеки" на омбудсмана Мая Манолова. Бяха дарени 
много храни, но не всички от тях ще могат да бъдат освободени от ДДС, защото дойдоха и 
количества, които са с дълъг срок на годност и те не отговарят на условията. 
- Как избирате на кого да дадете с предимство от дарената храна? 
- Хората, живеещи в материални лишения, са и гладни, защото те на първо място се лишават от 
храна. В най-добрия случай те са недохранени, а пропускат ли хранене - значи са гладни. В тази 
категория попада всеки втори български гражданин (51%). Същевременно се смята, че над 30% от 
българските деца са недохранени. Всяко четвърто семейство, особено тези с повече деца, 
безработни, самотни родители и всеки втори пенсионер са с доходи, които не им позволяват да се 
хранят пълноценно. Включваме и хората с увреждания, особено с инвалидна пенсия и дори тези с 
зависимости, настанени в комуни и бездомните. За всички тези категории хора се опираме на опита 
и на критериите за оценка на нашите партньори от благотворителните организации. 
- В тази тъжна статистика къде е България в ЕС? 
- България и Румъния са на дъното в ЕС. Донякъде в тази категория според евростатистиката в 
последните 2-3 години се включва и Гърция. 
- Какво най-често липсва на трапезата на бедните? 
- Плодовете, зеленчуците, млечните храни, месото. Парадокс е, че това са най-често купуваните 
храни, имащи най-голям оборот и предлагане на пазара, но у нас не са никак евтини. Хората с 
оскъден бюджет ги избягват. Подобни продукти и най-често са дарявани на хранителна банка от 
търговците. Те обаче вече нямат добър търговски вид, но са напълно годни. И тук идва ролята на 
доброволците ни, които ни помагат бързо да ги сортираме и те да стигнат до нуждаещите се. 
- Какво още трябва да се направи, за да се дарява повече храна и по-малко да се изхвърля? 
- Много неща. 43% от тези 670 хил. т се унищожават в домакинствата. Там обаче промяната може да 
се случи най-бавно. Започнахме образователна програма. Искаме да променим нагласите към 
потреблението на храна и към начина на пазаруване и съхранение. В магазина трябва да се 
придържаме към няколко елементарни правила. Винаги да отиваме със списък и да знаем какво ни 
трябва и да се придържаме стриктно към него. По възможност да не се изкушаваме от промоциите, 
като например рекламите "Вземете две млека на цената на едно!". При пазаруването на бива да 
проявяваме лакомия. Магазините вече работят без почивен ден и няма да останем без храна. 
От значение е и как съхраняваме храната в хладилника. Учим хората как да я подреждат, за да 
изтрае тя повече време. Не бива да забравяме, че за изхвърлената храна са изразходвани големи 
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ресурси. За отглеждането на килограм ябълки и доставката им в магазина се харчат 700 л вода. При 
изхвърлянето им на сметището храните отделят метан, който е най-опасният парников газ. 
В България се изхвърлят 670 хил. т храна. Половината от това са почти 500 млн. порции от по 300 
грама за една година. При 1,5 млн. българи, живеещи под прага на бедността, тези порции биха им 
осигурили нормално хранене 2 пъти на ден. 
- Каква е разликата ни със страните от Западна Европа? 
- Едно от предизвикателствата на закона е едно от изискванията към дарители, а именно храната, 
която даряват, да бъде допълнително маркирана, за да е видно, че не подлежи на продажба. 
Опасявам се, че разходът, даван досега за ДДС върху храната, ще бъде заменен с разхода за 
въпросната маркировка. Не е оправдано, защото това вкарва в разход фирмите и те често не са 
склонни да го направят, а и не е целесъобразно. Никъде другаде в Европа го няма. Това е проява на 
нашия страх, че с тази храна може да се злоупотреби. 
- Коя страна е най-напред в спасяването на храната? 
- Франция. Там за първи път преди 30 години започва да се прилага моделът на хранителната банка. 
Французите години наред търсеха начин да намалят изхвърлянето на храна и накрая взеха доста 
крайно решение. Всички търговски обекти над 400 кв. м са заплашени от глоба до 70 хил. евро, ако 
нямат договор с хранителна банка за даряване на храната, чийто срок на продажба е изтекъл. Не 
става дума за срока на годност. Интересното е, че на този строг закон не са се зарадвали и 
хранителните банки, защото се оказва, че те не могат да поемат огромните количества храна. 
Във Франция освен със спасяването на храни от изхвърляне тези организации са и партньор на 
държавата в разпределянето на хранителните помощи, отпуснати по европрограмите. У нас с парите 
от ЕС и българския бюджет бедните получават едни пакети с почти ненужни 38 кг хранителни 
продукти (вафли, брашно, спагети и консерви), които са и ужасно скъпи, заради обществените 
поръчки. Всичко това струва 16 млн. евро годишно. Никой не сеща, че сред нуждаещите се има 
диабетици, които не могат да консумират част от тези продукти. 
Във Франция има 79 организации, подобни на нашата. Едната се казва "Ресторанти на сърцето". Те 
получават въпросните храни по европрограмите, като върху стойността им получават и определен 
процент за покриване на разходите за разпределянето им. В България функцията е възложена на 
БЧК. 
Ще продължаваме да настояваме държавата да ни помогне. Нямаме обществена поръчка, но 
раздаваме храна, която на никого не струва нищо. Правим го с изключително малко 
административни разходи. 
В България само мрънкаме, че сме бедни, а не търсим по-рационалните решения за спасяване на 
храните от изхвърляне. В Германия в една от големите търговски вериги на етикетите на храните има 
три дати. Първата е кога продуктът е доставен в магазина, втората указва до кога трябва да се 
продаде и последната е за срока на годност. Между последните две има определен период от 
време. Именно тогава храната се дарява за нуждаещите се. У нас продуктите остават на щанда до 
последна възможност до срока на годност с надежда някой да ги купи. 
В завода за третиране на отпадъци край София през миналата годината са били унищожени 1150 т 
храни - мляко и месо, плодове и зеленчуци. Във Великобритания от хляба, който не може да стигне 
до бедните, се произвежда бира. В Германия пък правят пелети за гориво, а в Япония - хранят 
прасета. У нас според Закона за храните храна за човешка консумация не може да бъде използвана 
за животните. Неофициално от различни производствени и търговски обекти храната с изтичащ срок 
на годност все пак отива за свинете. 
 

Америка за България дарява пари за Базиликата 
в. Марица, Пловдив | Валя ЙЕРЕМИЕВА | 17.05.2017  
Фондация "Америка за България" дарява 102 745 лева на Археологическия музей за разкопките на 
Голямата базилика на бул. "Кн. Мария Л,уиза". Проучването на 2000 кв. метра мозайки на древния 
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храм се извършва вече втора година по съвместния проект на фондацията и община Пловдив. 
Очаква се до края на есенния сезон разкопките да приключат, след което ще започне тяхното 
експониране, изграждане на сграда и площад до католическата църква. 
Крайният срок за завършване на Епископската базилика, строена през 5-6. век, е планиран за края на 
2018 г. Цялата стойност на проекта е 10 млн. лева, а фондацията е поела ангажимент да плати 
половината от сумата. 
 

Доброволци спасяват потънал храм 
в. Жълт Труд | 17.05.2017  
Доброволци ще спасяват старинен храм, който е под водата през по-голямата част от годината. 
Църквата "Свети Иван Рилски" в село Запалня е необикновена. Наричат я "потопената църква . Тя е 
единственият останал жив спомен от историята на село Запалня, останало под водите на язовир 
"Жребчево". Нали е трябвало да кипи социалистическо строителство... 
Запалня е потопено през 1965 г. Селото било известно с най-добрите насаждения от маслодайна 
роза в страната и имало повече от 120 гюлови казана. След потапянето му на дъното на язовира 
останали къщите, читалището, селската кръчма и красивите розови градини. 
Легенда разказва, че под водите е останало и заровено злато на богат производител на розово 
масло, което и досега не е открито. Повечето хора от потопеното село са се заселили в град 
Твърдица, където основали т.нар. Запалски квартал, също и в Казанлък, Сборище и Оризари, 
разказват местните. 
Рано напролет храмът е почти изцяло под водата, а през лятото, когато водите на язовира се 
прибират, той изплува. Обителта е построена през 1891 г. от тревненски майстори и е осветена през 
1892 г. от митрополита на Сливенската епархия Гервасий, разказа миналата година пред "Дарик" 
зам.-кметът по европейски проекти на община Сливен Стоян Марков. 
Храмът е издигнат на хълм. Когато се разбрало, че селото ще бъде потопено, хората изнесли иконите 
и църковната утвар и ги пренесли в църквата в град Гурково. Според Марков тогавашната власт е 
предложила на свещеника, служещ в църквата, да я разруши, но той отказал. 
Днес единствено останките на плаващата черква напомнят за селото. Скоро обаче може да изчезнат 
и те. На мястото не се служи повече от 60 години. Въпреки това неизвестни мъже са поставили икони 
на Христос Спасител, на Света Богородица, направили са и импровизиран олтар, където хората да 
могат да запалят свещ и да се помолят. 
Идеята да се спасят оцелелите останки от храма е на Пламен Курумлиев и група местни ентусиасти. 
Първоначално те стартирали дарителска кампания в интернет, но нещата не потръгнали. "Понякс. а 
аз съм се отказвал от църквата, но тя като че ли не се отказва", споделя Пламен. 
Въпреки трудностите с доброволците се свързали български проектанти и архитекти, които 
предложили да помогнат. Първата част от плана предвижда укрепването на конструкцията, а за 
запълване на пукнатините ще се ползва специална химическа смес, с каквато се работи във Венеция. 
 

Общински съветници дариха брайлови машини за обучението на незрящи деца 
в. Старозагорски Новини | Живко ИВАНОВ | 17.05.2017  
Старозагорски общински съветници дариха 3 брайлови машини на Регионалния център за подкрепа 
на процеса на приобщаващото образование (РЦ ПППО). Дарението ще бъде от изключителна полза 
при ограмотяването и обучението на незрящи ученици. Наред с това местните общински съветници 
от социалната комисия в Общински съвет на Стара Загора - Илия Златев, Димо Димитров, Виктор 
Драголов, Иван Дянков и новоизбраният областен управител Гергана Микова, са поели ангажимента 
да бъдат осигурени още 2 броя брайлови машини за нуждите на учебния процес. Към този моменти 
педагогът на зрително затруднените ученици Веселка Петрова работи с 20 деца с нарушено зрение, 
като 9 от тях имат нужда от подобен вид машини. Новата придобивка ще улесни обучението на 
децата и ще им спести носенето на част от техните огромни по обем учебници, уточни директорът на 
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РЦ ПППО - Пламен Иванов. Брайловата машина работи с 6 клавиша. С тях могат да се пишат всички 
букви, цифри, препинателни знаци, числови изрази и дори ноти. Машините ще бъдат разпределени 
в СУ "Иван Вазов", ППМГ "Гео Милев", ОУ "Георги Райчев" в Стара Загора и в училища в Казанлък, 
Чирпан и Гълъбово. "До дарението се стигна случайно", обясни за "Старозагорски новини" 
общинският съветник от ГЕРБ - Виктор Драголов. "Всичко започна от това, че моя позната бе решила 
да продаде брайлова машина, но след като поговорихме преценихме, че е най-удачно тя да бъде 
дарена. Тогава се свързах и с Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование, както и с г-жа Ангелина Кръстева, която е председател на териториалната организация 
на сляпо-глухите в Стара Загора. Така започна и моето приобщаване към проблемите на децата с 
нарушение зрение. В този момент реших самоинициативно да набавя необходимите уреди. Целта е 
ясна -осигуряване на по-удобна приобщаваща среда за незрящите ученици. 
Радостен съм, че аз и моите колеги от социалната комисия към общинския съвет - Илия Златев, 
Димо Димитров, Иван Дянков и г-жа Гергана Микова, успяхме да помогнем. Освен вече 
предоставените 3 уреда решихме единодушно на заседание на комисията, че ще закупим още 2 
чисто нови брйалови машини, за да бъдат удовлетворени нуждите на тези деца при тяхното 
обучение. Решението ние колегите бе и е абсолютно безкористно", категоричен е Виктор Драголов. 
Общинският съветник благодари на педагога Весела Петрова за усърдната работа с учениците. 
"Надявам се, че хората от РЦ ПППО ще видят в мое лице и в това на колегите ми личности, на които 
могат да разчитат. Нашата основна цел е да помогнем. Важното е. че са налице самосъзнанието и 
отговорността, така и резултатите се получават по-лесно. Тези машини са необходимост и ние ще 
продължим да работим, за да подобрим работата и удобството на хората в нужда.", заключи Виктор 
Драголов. 
 

Дари книга, ела на театър 
в. Стандарт | 17.05.2017  
Военната трупа стартира кампанията "Дари книга, ела на театър". Всеки, който занесе томче на 
касата в Армията в периода 22-28 май, получава талон с 50 процента отстъпка от цената на билета за 
избрана от него постановка. Книгите са за Отделението по детска кардиология на Национална 
кардиологична болница и за читалище "Георги Димитров" в село Ковачевци. При дарение от 4 до 6 
книги ще получите втори талон за отстъпка от цената на един билет. От Армията ще отнесат 
събраните книги на избраните места. От театъра припомнят, че библиотеката в читалище "Георги 
Димитров" в Ковачевци, която през 2016-а отбеляза 600 посещения, се нуждае от обновление. През 
лятото в нея деца четат, рисуват и участват в занимателни игри. В сградата има и клуб по 
дърворезбарство и изобразително изкуство, сурвакари, ансамбъл за народни танци и Фолклорна 
група "Веселие" с множество награди от страната и чужбина. 
 

Дарители облякоха абитуриенти от пловдивски дом 
www.24chasa.bg | 17.05.2017  
Костюми и ризи за абитуриенти от дом "Мария-Луиза" в Пловдив дари ортодоксалният орден на 
хоспиталиерите. Председателят му д-р Невен Енчев отиде на крака в пансиона, за да връчи 
облеклата. Здравният предприемач пое и ангажимент пред директорката на "Мария-Луиза" Дарина 
Кукева да дооборудва новата спортна площадка с успоредка и висилка, какво е желанието на децата 
от дома. След като съоръженията бъдат монтирани, ще поканим спортната легенда Йордан Йовчев 
да направи демонстрация, обеща здравният мениджър. Той предложи предложи догодина в 
"Мария-Луиза" да бъде организиран конкурс за есе за спасяването на българските евреи. Той се 
провежда всяка година от Израелско-българския институт, оглавяван от д-р Невен Енчев. "Ще ми 
бъде интересно да видя техния прочит на книгата на Михаил Бар-Зоар "Извън хватката на Хитлер". 
Досега видяхме какво мислят учениците в елитните пловдивски гимназии", коментира лекарят. 
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Благотворителна кампания „Скритото добро“ 
www.novinata.bg | 17.05.2017  
В навечерието на Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост Столична 
община ще връчи за трета поредна година специалните призове „Скритото добро“ на официална 
церемония. 
Благотворителната кампания „Скритото добро“ стартира под патронажа на г-жа Албена Атанасова – 
заместник кмет на Столична община в направление „Социални дейности и интеграция на хората с 
увреждания. 
Инициативата е насочена към обединяване усилията за съпричастност, подкрепа и помощ. Тя 
приобщава всички, които през годината с действията си заявяват подкрепа за социалните 
инициативи на Столична община, съдействат и подпомагат обучението и развитието на деца и 
младежи в неравностойно положение според техните интереси, отдават грижа за възрастните хора, 
а така също и оказват помощ на съгражданите ни в нужда. 
Кампанията провокира и много граждани, които оказват подкрепа на хората в нужда и стават 
съпричастни с техните проблеми по един или друг начин. Те участват в специалната категория 
„Добро сърце“. 
Специален приз „Скритото добро“ тази година ще бъдат връчени в шест категории: Категория 
„Видимите социални каузи“, Категория „Медии“, Категория „Добро Сърце“, Категория 
„Неправителствени организации“, Категория „Бизнес партньори“, Категория „Култура и спорт“. 
Целта на Благотворителната кампания „Скритото добро“ е да се обединят бизнес и корпоративните 
организации, неправителствения сектор, творческата гилдия, спортисти и спортни организации за 
една обща кауза – подкрепа на хората в нужда. 
Церемонията ще се състои на 17 май /сряда/от 18:30 в хотел Арена Ди Сердика на ул.“Будапеща“ 2. 
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