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Новини за членове на БДФ 
 

Даряват 113 пакета пелени на УМБАЛ "Пловдив" 
в. Марица, Пловдив | Добринка ДИМОВА | 19.05.2017  
113 пакета пелени ще бъдат дарени на Отделението по неонатология на УМБАЛ "Пловдив" по повод 
единадесет годишнината на партньорството между Pampers и УНИЦЕФ в кампанията "1 опаковка 1 
ваксина". Още 19 болници в страната ще получат столове за родилки, легълца и пелени за 
новородени. 
"20-те града бяха избрани от родителите чрез гласуване в специално приложение в официалната 
Facebook страница на Pampers. Даренията ще подпомогнат както работата на медицинските 
специалисти за адекватна и съвременна грижа за новородените деца, така и създаването на 
максимално удобство на майките веднага след раждането", обясниха организаторите на 
инициативата. 
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Веднъж заразен с неонатален вирус, организмът никога не може да бъде излекуван. За 67 милиона 
жени все още съществува риск от тази всъщност лечима болест и е все още главна причина за 
детската смъртност заради липсата на адекватни здравни услуги, имунизации и хигиенни практики. 
Въпреки че вирусът е предотвратим чрез една-единствена ваксина, 49 000 хиляди новородени 
умират всяка година от неонатален тетанус. Това означава, че в тези страни на всеки 11 минути 
умира по едно бебе. За 11 години годишната смъртност от неонатален тетанус при новородените е 
намаляла с повече от 60%. Благодарение на милиони бебета по света от началото на кампанията "1 
опаковка 1 ваксина" Pampers помага на УНИЦЕФ да елиминира неонаталния тетанус в 19 страни. 
 

Доброволци и работодатели даряват, този път – за научни центрове и образователни  
www.bnr.bg | 19.05.2017  
Доброволци и работодатели даряват, този път – за научни центрове и образователни институции 
Пред Софийската градска художествена галерия днес официално бяха открити Дните на 
доброволчеството. Това е една съвместна инициатива на Фондация BCause и Американската 
търговска камара в България, която цели насърчаването на доброволчеството на работното място. От 
2008 г. са проведени 13 издания на Дните на доброволчеството, в които са участвали 4000 
доброволци – служители в български и международни компании. Тази година кампанията е 
посветена на културните и образователни институции и научни центрове – библиотеки, музеи, 
галерии, читалища. Очакват се близо 250 души да отделят един работен ден в полза на обществени 
каузи в областта на изкуството и културата, а техните работодатели да подкрепят желанието им за 
доброволен труд и да инвестират средства в необходимите материали – бои, четки, ръкавици, 
чували и пр. На събитието присъстваха изпълнителният директор на Фондация BCause - Елица 
Баракова, Красимира Чемишанска - президент на Американската търговска камара в България, 
Биляна Генова - директор на Дирекция „Култура“ на Столичната община, и Мартина Стронг - 
заместник-посланик на САЩ у нас. Чуйте повече по темата в репортажа на Елена Томова. 
 

Социалната Чайна във Варна празнува своя Първи рожден ден 
www.vsichkinovini.com | 19.05.2017  
От 19 до 21 май Социалната Чайна във Варна провежда благотворителен базар - Chasi     icor s в 
подкрепа на мисията на Чайната - да помага на млади хора от социални домове и проблемна 
социална и/или семейна среда, като им дава възможност за независим начин на живот. 
Социалната Чайна във Варна е финалист в първото издание 2014/2015 г. на най-голямата социално 
отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп - ПРОМЯНАТА, реализирана в партньорство с 
фондация Reach for Cha  e.  
От днес, в продължение на 3 дни на адреса на Чайната в Морската ни столица – ул. Преслав 53, 30 
сладкари, пекари, артисти, художници и културни кооперативи от Варна даряват безвъзмездно 
творенията си по повод Първия рожден ден на Социалната Чайна. Мисията на създателите й Мая 
Донева и Стояна Стоева, да осигуряват менторска подкрепа и първа работа на младежи, израснали в 
социални домове или в проблемна семейна среда, ще бъде подкрепена и от няколко компании за 
органична и био козметика.   
Всеки ден от 10 до 22:00 ч. 
всеки може да се присъедини и да подкрепи каузата и едно от най-активните места във Варна, като 
посети базара и се сдобие с ръчно изработени творения на символична цена.   
“През тази една година бяхме домакини на над 200 събития и изпихме над 18 000 чая заедно. 
Преустроихме още два етажа и работихме с общо 80 доброволеца. Елате на Първия ни рожден ден - 
"Chasi   u icor s", за да опитате от най-вкусните сладки, печива, торти и мъфини и да се сдобиете с 
уникални ръчно правени бижута, дрехи и декорации. 100 % от приходите от базара са в помощ на 
мисията на Чайната, а всички пекари, готвачи, сладкари, артисти и дизайнери даряват безвъзмездно 
своите творения.”, споделят Геоите на ПРОМЯНАТА - Мая Донева и Стояна Стоева.  
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Чайната е социално предприятие, създадено през 2014 г. 
от Мая Донева и Стояна Стоева и е финалист в първото издание на ПРОМЯНАТА - най-голямата 
социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с 
фондация Reach for Cha  e Bu  aria. Социалната чайна цели да подкрепи млади хора от проблемна 
социална и/или семейна среда, като им създаде възможност за независим начин на живот. 
През 2015 г. Варненският общински съвет предоставя сграда в центъра на града за ползване в срок от 
5 години. През 2016 г. Социалната чайна отваря официално врати на ул. ”Преслав” 53 като 
алтернативно социално пространство, където младежи с ограничен достъп до пазара на труда 
получат своята първа работа. За 2015 и 2016 година чрез своята менторска програма Чайната помага 
на над 25 младежи да развият социални умения чрез постоянна индивидуална работа, множество 
работилници и летни лагери. Социалната чайна е един от най-успешните и устойчиви проекти в 
ПРОМЯНАТА. 
 

Fiba k представи нов офис в Сливен 
в. Сливенски новини | 20.05.2017  
Fiba k (Първа инвестиционна банка) официално представи своя нов офис в град Сливен. На 
събитието присъстваха дългогодишни клиенти, бизнес партньори и приятели на банката. 
Вече 14 години Първа инвестиционна банка -най-голямата банка с български капитал, утвърждава 
своите пазарни позиции в Сливен и региона, като печели доверието и развива бизнес отношения с 
все повече клиенти, заети в секторите промишленост, търговия, услуги, селско стопанство и други. От 
самото си създаване през 2003 г. клонът на Първа инвестиционна банка работи с много бюджетни 
организации, като значителен дял от клиентската база съставляват и близо 20 000 клиенти физически 
лица. 
В обръщението си към гостите на събитието и към целия екип на банката, управителят на клон 
Сливен, Венцислав Захариев, благодари на всички за доверието и ползотворното сътрудничество 
през изминалите години и продължи: "В подкрепа на нашите амбиции да отговорим в по-висока 
степен на изискванията на Вас - нашите клиенти, за качествено обслужване и разширяване на 
продуктовата гама от банкови продукти и услуги, отворихме втори офис в Сливен. Водещо в нашата 
ежедневна работа е индивидуалният подход към всеки клиент. Старанието и професионализмът на 
целия екип са утвърден успешен модел на работа. Вашата удовлетвореност ни помага да работим с 
огромно желание. Продължаваме да се стремим да изпълваме със съдържание мотото "Моята 
банка" - банката, която подкрепя българската култура, спорт и множество благотворителни 
инициативи." 
Новият офис на Първа инвестиционна банка се намира на бул. "Хаджи Димитър" 2, срещу община 
Сливен, като за удобство на клиентите работи и в събота. Заповядайте от 9.00 до 17.30 ч. от 
понеделник до петък и от 9 до 14 ч. в събота. 
Fiba k предлага изгодни условия за кредитиране на малки и средни предприятия, стартиращ бизнес, 
както и атрактивни продукти за физически лица по потребителски и жилищни кредити. 
 

Търговска верига ще финансира проекти на НПО-та 
в. Старозагорски Новини | 20.05.2017  
На 19 май от 11:30 ч. в Стара Загора, хотел "Верея". зала 2 ще бъдат представени възможностите за 
финансиране, които предоставя най-новата социално отговорна инициатива на търговската верига 
"Лидл България" в партньорство с фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български 
дарителски форум - "Ти и Лидл за по-добър живот". 
Програмата ще финансира проекти в четири тематични области: образование, околна среда, култура 
и историческо наследство и здравословен начин на живот. Поканени за участие са представителите 
на неправителствения сектор от Южна България, финансова подкрепа ще получат проекти, които ще 
допринесат общностите по места да водят по-качествен и по-пълноценен начин на живот. 
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Стара Загора е второто място след София, където ще бъдат представени възможностите, които 
предлага "Ти и Лидл за по-добър живот". Подробности за приоритетните области на инициативата, 
документите за кандидатстване, както и условията за кандидатстване ще бъдат съобщени по време 
форума в хотел "Верея". Заявката за участие става чрез регистрация на 
 oo.  /forms/4 tEdANcYxMwXG912. Участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси към 
организаторите на програмата. 
Проектите на НПО-тата ще се приемат до 25 юни на официалния сайт на инициативата  id .b /ti. 
 

„Ти и Лидл за по-добър живот“ събира представители на гражданския сектор от Варна и  
www.ngobg.info | 23.05.2017  
Представители на гражданските организации от областите Силистра, Добрич, Русе, Разград, Шумен, 
Велико Търново, Бургас и Варна са поканени да се включат в информационната среща за 
представяне на най-новата финансираща инициатива „Ти и Лидл за по-добър живот“. По време на 
събитието представители на неправителствени организации ще научат как могат да кандидатстват, 
какви са условията и необходимите документи, какъв е размерът на финансирането, както и кои са 
приоритетните области на инициативата. Срещата ще даде възможност на присъстващите да зададат 
лично въпросите към организаторите на програмата. Събитието ще се проведе на 26 май (петък) от 
11:30 ч. в Голям Арт Салон на радио Варна. Участието в срещата изисква предварителна регистрация 
тук. „Ти и Lid  за по-добър живот“ отразява желанието на Лидл България да допринася за по-
качествения и пълноценен живот на хората. От 1-ви май до 25-и юни компанията ще отделя по 3 
стотинки от всеки касов бон, като със събраните средства ще подкрепи социално значими проекти в 
цялата страна. От 3-ти май до 25 юни неправителствени организации могат да кандидатстват на 
официалния сайт на инициативата –  id .b /ti „Ти и Lid  за по-добър живот“ се осъществява в 
партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителските 
форум. Варна е третият град, след София и Стара Загора, където ще бъдат представени 
възможностите, които предлага инициативата. Информационни събития предстоят в още градове от 
страната – подробности за тях следете на сайта на Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“. 
 

Звезди благодарят за помощта, оказана на жените, болни от рак на гърдата 
сп. G amour | 24.05.2017  
Трима български артисти от различни поколения участват в тазгодишното издание на "От любов към 
живота". Орлин Горанов, Люси Дяковска и Дивна приеха да застанат зад каузата и да заснемат клип, 
с който поставиха старт на кампанията. Инициативата, която вече 16 години помага на жените в 
борбата им с рака на гърдата и се бори за тяхното по-добро утре, се провежда тази година под 
мотото "Предварително ти БЛАГОДАРЯ". Идеята е Avo , нейните представители и партньорът на 
кампанията - фондация "Една от 8", да изкажат благодарност от името на засегнатите от болестта 
жени на всички хора в България, които са били съпричастни през 16-те години досега и отново ще 
подкрепят каузата. И в тазгодишното издание на инициативата целта е да се наберат средства за 
психологическа, юридическа, информационна и практическа подкрепа, която фондация "Една от В" 
ще предостави директно на жените, техните близки и семейства. Традиционно даренията се набират 
чрез благотворителни продукти от розовата серия, които през 2017 г. са гривна, красиво колие, 
модерен шал, бутилка за вода, практичен несесер, чадър и други. Фокус в цялостната комуникация 
през тази година ще са самите представители на Avo , които като основен движещ механизъм 
вдъхновяват околните със своя ентусиазъм. За първа година бяха избрани 37 вдъхновяващи дами, 
които станаха Посланици на хуманността и със своите усилия, енергия и желание да променят света, 
да популяризират каузата и да набират средствата. В рамките на кампанията "Предварително ти 
благодаря!" предстоят много интересни инициативи, които да напомнят на хората с отворени сърца 
колко е важно да бъдем активни през цялата година, а не само в определени периоди. 
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Кулминацията тази година ще бъде специалното благотворително събитие-концерт, подарък към 
всички съпричастни с каузата, оказали своята подкрепа. Концертът, който ще се проведе през месеца 
за борба с рака на гърдата - октомври, ще събере на едно място тримата артисти - лица на 
кампанията, както и още много изпълнители, партньори и приятели на каузата. 
 

Софийски театрали подпомагат търновска двойка с репродуктивни затруднения 
www.radiovelikotarnovo.com | 25.05.2017  
Велико Търново е шестият български град, в който студенти от НБУ поставят спектакъла Йерма по 
Федерико Лорка. Емблематичната постановката за младата жена, отчаяно мечтаеща за дете, което 
така и не получава от съпруга си Хуан   ще се състои на 30 май от 18 :30 в салона на читалище Искра, 
което предоставя сцената си безвъзмездно. Представлението е част от кампанията “ Артисти за 
повече българчета ” , иницииран от младите актьори и фондация Искам Бебе, разказа търновският 
координатор на неправителствената организация - Вероника Михайлова.  Тя обясни още, че 
събраните средства ще подпомогнат двойка с репродуктивни способности от старата столица.  До 
момента кампанията е включила в националното си турне София, Бургас, Смолян, Дупница и 
Пловдив, като в града на тепетата, благодарение на събитието се е родило и детенце, разказа още 
Михайлова.   Фондацията кани всички любители на театъра на благотворителния спектакъл.  Покани 
за събитието на цена от 10 лв. се предлагат в туристическия информационен център или при 
координатора на „Искам бебе“. В деня на самото представление, в салона на читалището ще бъде 
поставена и дарителница. Телефонът за допълнителна информация, покани и желаещи да направят 
дарение е 0886 801 309.     
 
 
 

Общи новини 
 
 

Около 150 000 деца у нас страдат от астма и алергии 
сп. Журнал за жената | 18.05.2017  
По време на дискусия, организирана от Phi ips Bu  aria, водещи експерти и журналисти обсъдиха 
актуалната тема за замърсяването на въздуха в затворени пространства и вредите, които причинява 
върху здравето. Стана ясно, че алергиите се провокират най-често от замърсения въздух у дома, а 
всяко 10-о дете В България страда от астма (общо около 150 000 деца са засегнати от астма и 
алергии). 
Проф. Коста Костов, завеждащ клиниката по белодробни заболявания във Военна болница, поясни, 
че най-големият проблем са домашните микрокърлежи, които присъстват в огромни количества в 
битовата среда и премахването им без специализирани средства е трудно. В тази връзка Phi ips 
Bu  aria дари уреди за пречистване и овлажняване на въздуха на три частни детски градини в 
столицата. Целта е да се осигури по-благоприятна среда за децата и да се намали предаването на 
вируси и бактерии между тях. 
"80% от Времето си прекарваме на затворено, Вкъщи или в офиса, ето защо е много Важно 
вътрешната среда да бъде добре санирана. Това включва вентилация, температура на въздуха и 
поддържане на добра влажност. Най-опасни са свръхмалките частици във въздуха, между 1 и 5 
микрона, които могат да останат в белите дробове и да окажат неблагоприятно действие, 
предпоставка за развитие на алергии", сподели проф. Тодор Попов, началник на отделението по 
респираторна алергия и атопия в Александровска болница. 
 

Доброволческа акция в Читалище.то отново помага на „Пътуващите сандъчета“ 
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www.azcheta.com | Публикувано от : Милена Златарова | 18.05.2017  
След благотворителния книжен базар, организиран от „Аз чета“, на който бяха събрани близо 1000 
лева за закупуване на нови детски книги за инициативата „Пътуващите сандъчета“, НЧ „Читалище.то“ 
организира доброволчески следобед за регистрация на заглавията. По време на акцията над 200 
книги ще бъдат регистрирани в сайта на bookcrossi  .com и ще бъдат разпределени в сандъчета, за 
да поемат към малките читатели в цялата страна. Благодарение на платформата TimeHeroes.b  дни 
преди акцията на 20 май необходимият брой доброволци вече е набран. 
„Пътуващите сандъчета“ е съвместна инициатива на Българската библиотечно-информационна 
асоциация (ББИА) и фондация “Детски книги”. Следвайки добрите практики на немските 
библиотеки, координаторите на проекта подбират интересни заглавия от съвременната детска 
литература и ги разпределят в читателски сандъчета, които се изпращат по предварителна заявка до 
библиотеки в цялата страна. 
Книгите, включени в сандъчетата, се регистрират предварително в системата на сайта 
bookcrossi  .com, където получават уникални номера. Това дава възможност по-лесно да се 
проследява движението на сандъчетата, а децата могат да споделят своите впечатления в онлайн 
дневника на всяка книга. 
В момента пътуват близо 60 сандъчета, но те са крайно недостатъчни, за да удовлетворят огромния 
интерес и многобройните заявки от страна на библиотеки и училища. Затова екипът на фондация 
“Детски книги” с помощта на Читалище.то и доброволци ще подготви още 25 сандъчета, за да могат 
повече деца в цяла България да четат нови детски книги. 
 

Пазарджик: В града гостува Фестивал на балканската скара, музика и култура 
www.focus-news.net | 18.05.2017  
Пазарджик. Фестивал на балканската скара, музика и култура гостува за първа година в Пазарджик, в 
най-големия градски парк „Остров Свобода“, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пазарджик. 
Кулинарният празник, носещ атрактивното име „Пазарджик Мези“, се открива днес и ще продължи 
до 20 май, включително. От 14.00 часа до полунощ на основната сцена в парка ще има музикални и 
танцови игри, концерт „Най-доброто от Пазарджик“ и изяви на изпълнителите Дичо, Скилър, Играта 
и Лео, Айскриим, Румънеца и Енчев. На друга сцена, наречена „детска спортно-музикална 
академия“, в часовете от 11.00 до 17.00 часа ще се проведат музикални и танцови игри, състезания 
за най-малките, арт ателие и конкурс за рисунка. На третата фестивална площадка – за спортни игри 
и турнири, във времето от 15.00 до 18.00 часа ще бъдат организирани турнири по белот, табла, бабъл 
футбол, футболен билярд, общинска лекоатлетическа щафета и състезание с радиоуправляеми 
модели. Организаторите подкрепят благотворителната кауза за децата на служители от МВР, 
загинали при изпълнение на служебния си дълг, от националната кампания „Завинаги с нас”. 
Теодора ДИМИТРОВА 
 

Абитуриенти събраха 1680 лв. в кампанията „С тениски на бала“ 
www.bgnow.eu | 18.05.2017  
Абитуриентите от СУ „Д-р Петър Берон“ се отказаха от скъпите си тоалети и решиха да отидат на 
изпращането си в училище с тениски. Парите за официалните дрехи те дадоха за благотворителност. 
Сбогуването с учителите бе на 15 май. Общо три са завършващите класове тази година, като 
завършващите са 64. Балът на бероновци ще е на 25 май в ресторант „Марица“. По време на 
изпращането в училище зрелостниците от два от класовете си бяха облекли сини фланелки, на които 
пишеше „Добро сърце“. Те се включиха в каузата „Да помогнем на Ели“, като успяха да съберат 1160 
лева. 8-годишното момиченце от Свиленград е с диагноза детска церебрална парализа – смесена 
форма, спастична квадрипареза и екстрапирамидна форма. Тя страда и от локализирана епилепсия. 
Детето вече е подлагано на лечение у нас. Преди година е оперирана в Сърбия. Елена, чийто баща е 
пожарникар, вече прави първите си стъпки, без чужда помощ, благодарение на усилията на 
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семейството. За да продължи този прогрес, тя се нуждае от постоянно лечение, което струва скъпо. 
Новото предизвикателство пред семейството е овладяване на епилепсията, рехабилитация и 
възможно лечение в чужбина. За всички тези етапи семейството се нуждае от финансова подкрепа и 
от хора с добри сърца. Другите завършващи пък, освен в кампанията за Ели, се включиха и в тази на 
„Мото Пфое“. Те бяха облечени с бели тениски, на които пишеше: „B E B E SCHOOL“. С набраните 
средства ще бъдат подпомогнати абитуриенти сираци да продължат своето образование във висше 
учебно заведение. Нашите зрелостници успяха да съберат 520 лева. Диляна ЦВЕТКОВА 
Източник: stmost 
 

Бербатов покани най-интелигентния защитник, с когото е играл 
www.plovdiv24.bg | 18.05.2017  
Димитър Бербатов обяви името на поредната футболна звезда, която ще участва в благотворителния 
мач на 14 юни на националния стадион "Васил Левски". Става въпрос за бившия защитник на 
Манчестър Юн Рио Фърдинанд.Ето какво написа Бербатов в профила си във Фейсбук: Постоянно ми 
обясняваше колко е техничен и накрая си измислихме прякори Бербатиньо и Риориньо. Той със 
сигурност е един от най-интелигентните защитници, с които съм играл - винаги беше където трябва и 
четеше играта със затворени очи. Той е сред най-успешните английски футболисти. Спечелил е цели 
16 трофея. 6 пъти е шампион на Англия с "Манчестър Юнайтед", триумфира и в Шампионската лига. 
Големият му потенциал се разкрива в ранните му години в "Уест Хем" - още в първия сезон в 
професионалния футбол феновете го избират за №1. През 2000 г. е купен от "Лийдс" за 18 милиона 
лири - британски трансферен рекорд. А преди да навърши 23 г. вече е капитан на тима. През 2002 г. е 
купен от "Манчестър Юнайтед" за над 29 милиона лири и става най-скъпият защитник в света. 
Прекарва 12 незабравими години на "Олд Трафорд". Легенда, достойна да носи капитанската лента 
на "Манчестър Юнайтед" и на Англия. Рио Фърдинанд. Очакваме го в София! В моя отбор, разбира 
се! 
 

Какво се промени след отмяна на ДДС за дарените храни 
www.bloombergtv.bg | 18.05.2017  
Цанка Миланова, изпълнителен директор на БХБ, Бизнес старт, 18.05.2017 Ивелина Петрова 
Отпадането на ДДС за дарените храни се очаква да доведе до удвояване на тяхното количество, 
което за миналата година достига 290 тона. Въведените допълнителни изисквания обаче създават 
пречки за реализирането на тази цел. Това коментира изпълнителният директор на Българската 
хранителна банка (БХБ) Цанка Миланова в ефира на "Бизнес старт" с Велко Каменов. От началото на 
тази година са факт изменения в Закона за ДДС, които създават стимул бизнесът да реши да 
предостави безвъзмездно храна и е в сила за фирмите от началото на април, посочи тя. По думите к 
обаче има определени нормативни обстоятелства за бюрократично разписани процедури, които 
отново ще създадат трудности, а именно поставянето на маркировка - едно от условията, които 
трябва да бъдат изпълнени, за да бъде предоставена храната като дарение. 
"Има ситуации, при които не е целесъобразно за бизнеса да понася нови разходи, за да поставя 
маркировка и допълнително да съкращава краткия срок на годност на съотвената храна", обясни 
Миланова.  
 

Апарат за хуманно извършване на операции е доставен в Общинския приют за 
безстопанствени животни в Силистра 
www.kvorum-silistra.info | 18.05.2017  
Апарат за хуманно извършване на операциите и манипулациите на уловените бездомни кучета 
/електрокуагулатор/ е доставен в Общинския приют за безстопанствени животни в Силистра, съобщи 
ръководителят на приюта Димитър Иванов. Сега там се отглеждат 60 кучета. Приютът, на площ от 
около 2 000 квадратни метра, разполага с 18 клетки и вътрешен летен двор. Досега са осиновени 
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повече от 200 животни, част от които от чужденци. Според Димитър Иванов популацията на 
бездомните кучета е намаляла неколкократно. През миналата година в общината е имало около 
2000 бездомни животни, а по неокончателни данни сега са към триста. Работи се по програма за 
намаляване на популацията. Подготвя се и ремонт на приюта за разширяване на летния двор. За 
работата на приюта помагат и неправителствени природозащитни организации.Тези дни свое 
дарение е направила и неформална младежка група "Серафим", чиито средства ще се използват за 
закупуване на ваксини. Има случаи на агресивно поведение от страна на граждани към служители на 
приюта, каза ръководителят му Димитър Иванов. 
 

Соня Пенкова: "Дари история" е кампания за хората 
www.news.bnt.bg | 18.05.2017  
Българската национална телевизия започна съвместна кампанията с Националния 
военноисторически музей "Дари история". Целта е да бъдат открити и съхранени за поколенията 
забравени исторически реликви. В "Денят започва" гостуваха доц. Соня Пенкова - директор на НВИМ 
и Йордан Димитров - журналист в БНТ. Именно чрез неговата поредица "България от край до край" 
беше дадена идеята за кампанията, след като автентично знаме на Бенковски беше дарено на музея. 
Соня Пенкова каза, че много от музеите в страната съществуват благодарение на хората, целта е те 
да бъдат обществено място по въпросите за миналото. По думите к хората често не познават вещи 
като стойностни. Може да бъде писмо, лична вещ, всяко едно нещо може да се окаже ценно за 
историята. Пенкова призова хората да даряват. 
Започва нова кампания на БНТ - "Дари история" 
От днес БНТ и Националният военноисторически музей стартират кампанията - "Дари история". 
Целта е да бъдат спасени реликви, забравени с годините.  
 

Абитуриенти дариха техника на АГО Хасково 
www.dariknews.bg | 18.05.2017  
Абитуриентите в Стамболово направиха дарение, вместо да харчат парите си за скъпи тоалети. Със 
събраните средства те предоставиха медицинска апаратура на акушеро-гинекологичното отделение 
на областната болница в Хасково. На изпращането, което се състоя в залата на общинска 
администрация, 12-токласниците бяха нетрадиционни. Вместо с лъскави тоалети, те избраха да 
бъдат с бели тениски с лого „Подай ръка”. Да бъдат добри хора и да съхранят доброто в себе си, им 
пожела директорът на СУ „Св. Климент Охридски” Гочо Гогов в своя поздравителен адрес. Класният 
ръководител Светлана Тодева благодари на своите ученици за незабравимите мигове прекарани 
заедно. Всеки от абитуриентите бе номиниран. Ученик-непукист, най-четящ зрелостник, най-
сърфиращ в интернет, най-боледуващ, такъв запазил детското в себе си и други. Оказа се, че има и 
ученичка, която не е допуснала нито едно извинено и неизвинено отсъствие за последните четири 
години. Под звуците на химна знаменосците-зрелостници предадоха знамето на училището на 
своите наследници. Да бъдат пълноценни като хляба, необходими като солта, неугасими като огъня 
и стихийни като водата, се заклеха абитуриентите хорово. 
 

Кметът на Смядово с благотворителен жест за лечението на Ники 
в. Шуменска заря | 19.05.2017  
Кметът на Смядово Иванка Петрова, която не веднъж е имала нестандартни за градоначалник идеи, 
излиза с товя, този път благотворителна инициатива. В страницата си в социалната мрежа тя 
призовава за жест на добротата. "Скъпи приятели, след няколко дни имам рожден ден. На този ден 
обикновено получавам много цветя.Тази година искам да Ви помоля нещо - кой колкото лева е 
решил да даде за цветя, нека остави тези средства при Петя. Събраната сума ще предоставим на 
Ники от Шумен- той има голяма нужда от всяка стотинка.Това ще ми предостави по голяма 
радост.Нека заедно да помогнем на това младо момче! Благодаря Ви за разбирането!" . 
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Припомняме, Ники е 17-годишно момче от Шумен, което се нуждае от средства за лечение на тежко 
заболяване в чужбина., За това са необходими около 65 000 лв. Сумата е непосилна за семейството 
му. Съучениците и приятелите на Николай Иванов се обединиха и започнаха кампания за събиране 
на необходимите средства за лечението му. За да съберат бързо нужната сума, те организират 
благотворителен концерт на 22 май в театъра в Шумен. Билетите са на цени от 3 и от 5 лева. Всеки, 
който има възможност и желание да помогне на Николай да се излекува, може да внесе сума в 
дарителската сметка към Уни Кредит Булбанк: 
IBAN: BG49 UNCR 7000 1522 9531 20 BIC:  NCRBGSF, титуляр Николай Траянов Иванов 
На страницата във Фейсбук "Помощ за Ники" се публикува актуална информация за 
благотворителната кампания. 
 

Дари книга, иди на театър! 
в. Земя | 19.05.2017  
Театър "Българска армия" стартира кампания "Дари книга, ела на театър". Всеки, който дари книга на 
касата на театъра в периода 22 - 28 май, получава талон с 50% отстъпка от цената на билета, за 
избрана от него постановка. Дарете книга заедно с Военния театър за отделението по детска 
кардиология на Националната кардиологична болница и читалище "Георги Димитров" в село 
Ковачевци. По време на седмицата, през която честваме Деня на българската просвета и култура и 
на славянската писменост - 24 май, Военният театър ще приема книги, подходящи както за деца, така 
и за възрастни, в запазено състояние. При дарение от 4 до 6 книги получавате втори талон за 
отстъпка от цената на 1 билет. 
 

НАД 6 300 лв. дариха добри хора за Марти  
Нова Добруджанска трибуна, Добрич | 19.05.2017  
Над 6 300 лева бяха събрани на благотворителния концерт в подкрепа на Марти миналата вечер, 
който бе със специалното участие на поп звездата Миро. Зала "Добрич" се препълни с хора с добри 
сърца, които дойдоха, за да помогнат за лечението на 7-годишния Мартин Петров. В началото 
Албена Бонева - председател на фондация "Ръка за помощ", организатор на концерта, благодари на 
всички за подкрепата. 
Концертът започна с изпълнение на Танц на ангелите, изпълнен от малчугани от детска градина 
"Радост", която посещава и Марти. На сцената се изявиха Християна Дънкова, Мишел Страмински, 
Александър Танев, таланти от студио за поп-рок певци "Сарандев" при общински младежки център 
Захари Стоянов", от училището по изкуства "Климент Охридски", ученици от ЕГ "Гео Милев", 
танцьори от студио за съвременни танци "Палитра" и спортен клуб "Алексия". Сред дошлите да 
подкрепят Марта бе и кметът на Добрич Йордан Йорданов и представители на екипа му. 
Благодаря Ви, че дойдохте! Благодаря за това, че сме заедно, като едно семейство, за да направим 
така, че един малък красив младеж да израсне здрав, щастлив и благословен. Благодаря, че сме 
заедно!", с тези думи Миро се обърна към препълнената зала. Изпълненията му започнаха с най-
новата му и хитова песен Гълъбо". Публиката чу едни от най-обичаните парчета на Миро "Гибя 
контрол", "Август е септември", "Колко ми липсваш" и други. Обичаният певец изпълни и любими 
парчета на Кирил Маричков, Мария Нейкова и много други. Препълнената концертна зала пя заедно 
с него и бурно го аплодира. 
С концерта кампанията за Марти не приключва. Надявам се, че още повече ще можем да помогнем", 
сподели Албена Бонева. И добави, че инициативите ще продължат, докато Марти не оздравее и се 
върне в училище. Стана ясно, че с Миро са обсъдени и други възможности да се помогне за 
набирането на средства за лечението на момченцето. 
7-годишният Мартин Петров е страда от сериозното заболяване мускулна дист-рофия тип Дюшен, за 
което има лечение в Турция. Сумата, необходима за него 32 000 долара, е непосилна за семейството 
му. 
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Всеки, който има Възможност може да дари на: 
Дарителска сметка към Юробанк-Пощенска Банка BG96BPBI79384058962002 BGN BIC:BPBIBGSF 
Титуляр на сметката Емилия Илиева 
 

Митко Тодоров, изпълнителен директор на НДФ „13 века България”: Гордеем се с 
инициативата за подпомагане на талантливи деца  
www.focus-radio.net | 19.05.2017  
Митко Тодоров, изпълнителен директор на НДФ „13 века България”: Гордеем се с инициативата за 
подпомагане на талантливи деца  
Национален дарителски фонд „13 века България” се гордее с инициативата за подпомагане на 
талантливи деца, каза Митко Тодоров, изпълнителен директор на фонда при откриването на 
изложбата „Избрани картини и най-доброто от световния конкурс за детска рисунка от 2013 до 2016 
г.”, посветена на 18 май, Международния ден на музеите, предаде репортер на Радио „Фокус” – 
Видин. Той посочи, че през 2016 г. фондът е връчил голямата награда на Нанси Русинова от село 
Летница, Ловешко. „Когато видях нейната картина помислих,че е рисувана от учителя й по рисуване, 
или от някой роднина-художник. Но, Нанси си извади телефона и ми показа още много картини, 
нарисувани от нея. Това е талантът на нашите деца”, каза Митко Тодоров. Той допълни, че 
изложбата е изминала сериозен път от софийската галерия „Академика”, през Националната 
художествена галерия за Коледните празници, гостувала е в Трявна и наскоро се е завърнала от 
Босилеград по време на Великденския детски фестивал и следващото гостуване е във Видин. 
„Сигурно е, че когато показваме на децата това, което могат да направят техните връстници от много 
държави ще има последователи, които ще искат да рисуват и те. Очакваме и видинските деца на 
следващото издание на световния конкурс за детска рисунка”, каза Митко Тодоров. Президентът на 
фондация „Малък Зограф” Петя Боянова уточни, че изложбата е сборна от четирите издания на 
световния конкурс за детска рисунка. „Нашето най-голямо желание е да възпитаваме децата чрез 
изобразителното изкуство. Тази година ще бъде юбилейното пето издание на конкурса”, каза Петя 
Боянова. Тя уточни, че всяка година получават над 20 000 рисунки на деца от над 50 държави.  
Анна ЛОЗАНОВА  
 

Видинската библиотека получи дарение от национален фонд 
www.bnr.bg | 19.05.2017  
Видинската библиотека получи дарение от национален фонд 
Литографии, учебна, историческа и друга литература, както и вестници получи, като дарение 
видинската регионална библиотека от изпълнителния директор на Националния дарителски фонд 
"13 века България", Митко Тодоров и Десислава Петкова - експерт дарителска дейност и проекти. 
"Сигурно сме възбудили една давнашна традиция на българина да дари. Националният дарителски 
фонд- това е може би петият обект през 2017 година, на който дарява- издания от така наречената 
инициатива "Имена" от двайсет и няколко изтъкнати художници и скулптори от България. Това са 
монографии, които представят тези художници", каза Митко Тодоров.От името на директора на 
библиотеката и библиотечните специалисти за предоставената литература благодари библиотекарят 
Тодор Младенов:"Само през миналата година дарените книги и новополучената закупена 
литература е в почти еднакво съотношение..." 
 

УМБАЛ - Русе стартира кампания „Капачки за играчки“ 
www.ruse.topnovini.bg | 19.05.2017  
УМБАЛ - Русе стартира кампания „Капачки за играчки“ 
Благотворителната кампания ще възпитава децата и в принципите за опазване на околната среда 
Русенската болница стартира благотворителната кампания "Капачки за играчки", с която ще бъдат 
събрани средства за обзавеждане на занималнята в новото детско отделение. Информация за 
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инициативата съобщават организаторите от лечебното заведение. Със събраните средства от 
кампанията „Капачки за играчки“ ще бъдат закупени всички необходими материали за 
обзавеждането на занималнята в новото детско отделение, за да може децата да имат приятно 
място, където да се почувстват по-щастливи, по-усмихнати и заобиколени с грижа и да преборят по-
бързо болестта. Освен събирането на средства за обзавеждането на занималнята, с участието си в 
тази инициатива лечебното заведение застава и зад идеята за възпитание на децата за опазване на 
околната среда, като един от начините за това е разделното събиране на отпадъци. Всеки желаещ 
може да донесе събраните пластмасови капачки на регистратурата на АГ-комплекса на болницата. 
При по-голямо количество предварително е нужно обаждане на телефон 0887/029596 – Биляна 
Рекинова. Събраните за една седмица капачки от различни фирми, институции и физически лица 
днес са били извозени за рециклиране, коментират от болницата. Общото им тегло е 480 кг, с което 
са били събрани първите 72 лв за обзавеждане на занималнята. 
 

Столична община връчи за трета поредна година специалните призови „Скритото добро“ 
www.novinata.bg | 19.05.2017  
Столична община връчи за трета поредна година специалните призови „Скритото добро“ 
Столична община връчи за трета поредна година специалните призове „Скритото добро“ в 
Категории „Видимите социални каузи“, „Медии“, „Добро Сърце“, „Неправителствени организации“, 
„Бизнес партньори“, „Култура, образование, здраве“. 
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 и 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“. 
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 уважиха г-жа Росица Димитрова – Заместник министър на Труда и социалната 
политика и г-н Румен Димитров – заместник министър на Културата. 
Тя се проведе в хотел Арена Ди Сердика, а призовете връчиха заместник кметовете на Столична 
община Дончо Барбалов и Албена Атанасова, д-р Веселин Милев – председател на ПК по 
Здравеопазване и социална политика към СОС, Живка Новково – общински съветник, Анета 
Георгиева – заместник председател на Обществения съвет по социална политика към СО, Минка 
Йовчева – директор на дирекция „Социални дейности“. 
В Категория Медии призове получиха: репортерите на БНТ – Боряна Черганова и Ивета Шилигарова, 
журналиста Петър Петров, водещите на Здравей България по Нова ТВ- Ани Цолова и Виктор 
Николаев, Мария Ванкова – репортера на бТВ, Камелия Колева – ТВ Европа, Бисерка Илиева – Канал 
3, Виктория Ниновска – Дарик радио, Валери Роев – в-к Телеграф, Цветелина Стефанова – в-к 
Монитор, Медийна група „Пейс Нюз“ за професионалната им гражданска позиция и 
безпристрастното отразяване на социалната политика на Столична община, за съпричастност към 
социалните каузи в подкрепа хората в нужда и популяризиране на социалните услуги и условията в 
Центровете за временно настаняване на хора без дом, чрез което те станаха достояние и подслон в 
студените дни за още хора. 
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В Категория Бизнес призове получиха: Лактима ЕАД, „Девин” АД, „Нестле България” АД, „Сън Фуудс 
България“ ЕООД, „Амрест“ ЕООД, Българска Търговско Промишлена Палата, ДДД – 2002 ООД, НЕК, 
Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД, Ekoмера ЕОО, Риск инженеринг АД, „МАТ СТАР” ООД, УниКредит 
Булбанк АД, „Юнион Ивкони“ ООД, „Изида Гал“ ЕООД, „Чипита България“ АД, КЕВР, „ФАДАТА“ ЕООД, 
Сладкарници „Пчела“, Булгартабак Холдинг”АД, „ Полар мода“ ЕООД, „Джован“ ЕООД, „Мексон“ 
ООД, „НИ-КАЙ“ ООД за подкрепата в социалните инициативи на Столична община и Заведенията за 
социални услуги. 
В Категория Култура, Образование, Здраве с призове бяха отличени: За Култура: Маргарита Хранова, 
Петя Буюклиева, Орлин Горанов, Георги Енчев /Енчев/, Студио „Спринт Проджект“ за 
съпричастността и вниманието към хората от социалните институции и подкрепата в творческите 
събития със социална насоченост. 
За Образование: Професионална гимназия по текстил и моден дизайн“, ОДЗ 79 „Слънчице“, 
Читалище ”Възраждане”, ОДЗ-78 ”Детски свят”, ОДЗ-12 ”Лилия”, ЦДГ-немско езичен детски център 
„Детски оазис“, ДГ ”Щурче”, Музикална формация „Червена роза“, ОКИ ”Надежда”,144 СОУ Народни 
будители в Младост, Читалище „Никола Йонков Вапцаров“, Столична Библиотека за вниманието към 
възрастните хора и подкрепата в чествания и традиционни празници. 
За Здраве: ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД, ВТОРА МБАЛ – София ЕАД, Пета МБАЛ-София ЕАД, СБДПЛР – 
Бухово ООД, ДКЦ 13, чиито медицински екипи съпричастно и безпроблемно оказаха медицинска 
помощ на хората, останали без дом през зимата и които се нуждаеха от лечение след измръзване. 
В Категория „ДОБРО СЪРЦЕ“ бяха отличени доброволците: Мария Маноилова, Екатерина Торньова, 
Дженифър Едуард, Десислава Хинчовска, Атанас Гогов, Тота Петкова, Любен Николчов, Биляна 
Лаундс, Боряна Къчовска, Мария Кожухарова, Райна Христова, Цветелина Андриянова, Иво Наумов, 
Светослав Арабаджиев, Георги Бакоев, Анастасия Карагиблиева, д-р Кармела Брусарска. 
В Категория: Неправителствени организации: Фондация „Деца на България“, Фондация”Конкордия 
България“, БЧК, Петранка Недялкова – Столична организация – БЧК, НПО „Обединени идеи за 
България”, ОБЦ 1”Бъдеще и надежда”, Сдружение ”Ротари клуб София Витоша, Сдружение 
„Сороптимист“, Фондация „Надежда-2001-98“, Фондация „Движение на българските майки, 
Фондация „Българска хранителна банка, Сдружение на българските зъболекари, Сдружение на 
маникюристите в България, Фондация „Рицари на доброто“, Сдружение „Диамантено дърво“, Time 
Heroes, Smart Media, Fame Cards, Фондация „Нов Ден“ за подкрепата на децата и младежите от 
социалните заведения. 
В Категория „Видимите социални каузи“: Кривицки & CО, Импрес ЕООД, Ред Пойнтс ООД, Джи Пойнт 
ООД, Rebra d, Билборд АД, Джей Си Деко България ЕООД за подкрепата в популяризиране на 
социалните инициативи. 
 

Юго Вутен - белгиецът благодетел на България 
в. Труд | 20.05.2017  
Днес Европа се сбогува с един от най-големите меценати и благодетели на изобразителното 
изкуство - белгиеца Юго Вутен. За българските художници неговото име олицетворява всичко онова, 
което в други страни представлява държавата или мощните фондации. Той направи за нашето 
изкуство невъобразимо много. Дарованията на българските скулптори за него бяха ценно откритие. 
Той обикаляше лично по ателиетата им и правеше щедри откупки, после осигуряваше път и подслон 
на творците, за да монтират произведенията си в прочутия му скулптурен парк Гел, разположен 
недалеч от стара зърнена фабрика в белгийския град Херенталс, превърната в художествена галерия. 
Тя съдържа 1700 произведения на изкуството от цял свят, събирани от колекционера повече от 40 
години. Голямата страст на Юго Вутен са творби от българи и румънци. 
"Отношението ми към българските художници в колекцията ми е много лично. Бях затрогнат от 
трудностите, с които много от тях трябваше да се борят веднага след падането на комунизма. 
Държавните структури, с които бяха свикнали в тази ера, изведнъж изчезнаха и много художници си 
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нямаха и представа кои евентуално могат да са техните нови купувачи. При подобни обстоятелства 
за мен патронажът беше очевиден избор. Мисля, че е важно не само да помагаш на художниците да 
творят, но също така да създаваш и да поддържаш институции. Поради тази причина подкрепих 
обновяването на Националната художествена академия в българската столица София. 
Наред с това съм убеден в индивидуалната стойност на частната колекция. Това е моя колекция, 
затова мога да купувам каквото искам, каквото харесвам или с каквото се чувствам лично свързан", 
споделя меценатът, който разполага с най-голямата колекция от българско изобразително изкуство в 
чужбина - скулптура и живопис. 
Спонсорирал е множество културни проекти - неслучайно третият етаж от Националната 
художествена галерия носи неговото име. Той финансира ремонта на сградата и покрива. По негова 
идея и с негова подкрепа бе създаден уникалният скулптурен парк в Министерството на външните 
работи. 
Юго Вутен става почетен консул на България в Белгия, член на Бюрото на Международната фондация 
"Св. св. Кирил и Методий", в чиито културни и образователни проекти инвестира над 250 хил. евро. 
Благодарение на неговата щедрост е организиран български павилион на 52-рото биенале на 
българското изкуство във Венеция, сбъдната мечта на трима млади художници. Без неговата помощ 
не биха видели бял свят десетки каталози за изложби и албуми. Той е благодетел и в областта на 
музиката, помага на творци, хорове, концерти, откликва на нуждите на музикалното училище, 
спомощест-вувателства и изографисването на църкви, дарява крупни суми на училище за деца с 
увреждания. 
И възниква неизбежният въпрос - откъде извират тези средства? 
Юго Вутен е син на търговец. Влечението към изкуството добива покрай майка си, която 
колекционирала антики. Сам той обаче избрал професията на баща си - посветил се на търговията и 
преуспял. Едва 28-годишен той открива първия си супермаркет в Северна Белгия. А 20 години по-
късно вече е собственик верига от 50 супермаркета под името Cash Fresh. През цялото време той не 
изневерява на колекционерското си хоби, но му се отдава изцяло през 2005 г., когато продава 
всичките си магазини и получените милиони влага в голямата си страст - изкуството и 
благотворителността. Неговата мисия у нас не би била така пълноценно разгърната без съдействието 
на акад. Светлин Русев, с когото поддържат близко приятелство. 
За огромните си заслуги към България Юго Вутен е отличен с орден "Стара планина". 
 

В Каварна с анекс продължават проекта "Осигуряване на топъл обяд" 
в. Добруджанска трибуна, Добрич | 20.05.2017  
Подписан е анекс за продължаване на проекта "Осигуряване на топъл обяд", съобщават от Община 
Каварна. Това се случи след приключването на първоначалния договор с Агенция за социално 
подпомагане чрез Дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция". 
Община Каварна получи благодарности за конструктивния диалог и изградени партньорски 
отношения и покана за сключване на допълнително споразумение за изменение на изпълнявания 
договор,уточняват от кметството. 
Чрез проекта се цел намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на живеещите в бедност и 
социална изолация. В продължение на шест месеца, всеки работен ден, след извършване на подбор 
на 200 представители на целевите групи от община Каварна, ще бъде предоставен топъл обяд, 
състоящ се от супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Предвиденият срок 
за изпълнението на проекта е от 1 ноември тази година до 30 април 2018 г. От топлия обяд могат да 
се възползват хора и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане: с доказана липса на доходи и близки, които да се 
грижат за тях; самотно живеещи, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и 
получават минимални пенсии. От 2 октомври 2017 г. ще стартира приема на заявленията от 
кандидат-потребителите за ползване на социалната услуга в изпълнение на проект "Осигуряване на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2 

Тел.: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

16 

 

топъл обяд" в община Каварна. Заявления -декларации за кандидатстване, следва да се подават в 
деловодството на Общината до 20 октомври 2017 г. След извършване на подбор, списък с 
одобрените кандидат - потребители на услугата ще бъде качен на сайта на общината и изнесен на 
информационното табло в деловодството на Община Каварна и в кметството на населеното място. 
 

Петнадесет двойки за ин витро ще подпомогне община Казанлък 
в. Долина, Казанлък | 20.05.2017  
Община Казанлък ще подкрепи финансово всичките 15 двойки, кандидатствали по Общинската 
програма за ин витро, съобщиха от Община Казанлък. Приемът на документи приключи на 31 март, 
т.г. и всички желаещи ще получат финансова подкрепа за желанието си да станат родители по 
методите на асистираната репродукция. 
Това стана възможно благодарение на заделените 20 000 лв. в Общинския бюджет 2017г., два пъти 
повече средства, в сравнение с предходната. Допълнително бяха набрани още 5 700лв. по време на 
благотворителна вечер, организирана през месец март от бизнес дамите от "Инер Уил клуб" - 
Казанлък. Те отпразнуваха15-тия рожден ден на своята организация с инициатива за доброволно 
финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми по общинската програма под мотото 
"Подари живот, помогни да затупти детско сърце !" и предоставиха на Общината събраната сума. 
В помощ на забременяване по методите на асистира-ната репродукция за желаещите свои граждани 
Община Казанлък работи вече четвърта година. Към радостта за новородените четирима нови 
жители на Розовата долина, се добави и тази за петото бебенце, което се появи на бял свят преди 
дни, на 28 април, 2017г. Да-рия Калоянова Петрова се роди с елегантните 2 900 гр. тегло и 49 см. ръст 
за радост на Ивелина Минчева и Калоян Петров. Младите мама и татко благодариха на Община 
Казанлък: "Изразяваме благодарности на Община Казанлък и пожелаваме успех на всички двойки, 
които искат да родят и отглеждат деца в България!", допълниха от Общината. 
 

Домът за стари хора "Върбовка" в Ловеч получи дарение от французина Мишел Го 
Ловеч, 19 май /Даниела Балабанова, БТА/ 
Обитателите на Дом за стари хора "Върбовка" в Ловеч са получили като дарение нов плазмен 
телевизор, съобщават от общинската администрация. Дарението било направено от френския 
гражданин Мишел Го - преподавател в Езиковата гимназия, дългогодишен и активен член на 
Асоциация "Доверие България". На празника на Ловеч - 11 май, Мишел Го бе удостоен с "Почетен 
медал на град Ловеч", припомнят от администрацията. 
От там посочват, че телевизорът е купен с пари, събрани от негови български приятели в Ловеч, 
които искали да го изненадат приятно по повод скорошен юбилей. Мишел Го обаче решил с тази 
сума да достави радост на възрастните хора от "Върбовка", тъй като досега те разполагали със стар и 
малък телевизионен апарат. 
Дарението било доставено лично от Мишел Го, кмета на община Ловеч Корнелия Маринова и 
заместник-кмета Венцислав Христов. 
Домът за стари хора "Върбовка" има капацитет 30 души, сега се обитава от 25 човека. Това са в 
пенсионна възраст, незагубили възможността си да се придвижват самостоятелно, както и да се 
самообслужват, но които имат необходимост от подкрепа в ежедневието. 
 

Супер дарение за пловдивските археолози 
www.plovdiv24.bg | 20.05.2017 | 18:33 
Супер дарение за пловдивските археолози 
Източник: P ovdiv24.b  102 745 лева дарение получи Археологическият музей в Пловдив, предаде 
репортер на P ovdiv24.b . Крупната сума се предоставя от фондация "Америка за България". По 
желание на дарителите парите трябва да бъдат преведени директно по банковата сметка на музея и 
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трябва да се използват конкретно за наблюдение и спасителни разкопки за Голямата базилика. 
Приемане на дарението и условията по него бяха гласувани от Общинския съвет през седмицата. 
 

Доброволен труд в приюта учи ученици на любов към животните 
www.tvn.bg | 20.05.2017  
Доброволен труд в приюта учи ученици на любов към животните  
Ученици от Силистра се учат на любов към животните, полагайки доброволен труд в общинския 
приют за кучета. 
Освен това децата даряват и пари, с които на малките четириноги ще им бъдат закупени ваксини и 
храна. 
С посещението си в приюта децата решават да дадат пример на връстниците си, а и на всички 
силистренци как трябва да се държат с бездомните животни, след като често в ежедневието са 
свидетели на лошо отношение. 
“Ние като доброволци се опитваме да помогнем за това нещо да не бъде така. Защото съм гледала 
доста клипчета където тормозят животни, по някакъв начин са горди с това нещо, а това не бива да е 
повод за гордост“, казва председателят на Ученическия парламент в Силистра Габриела Петкова. 
Доброволецът Йордан Вели коментира, че с посещенията си учениците се срещат с другия свят на 
животните, които си нямат дом и намират свой собствен там в приюта. 
Полагането на доброволен труд в България все още е нещо ново. Въпреки това в Силистра 
преподавателите се опитват да го въведат сред своите възпитаници. 
„Така децата ще придобият различни знания за самите животни, за породата животни, как да обичат 
животните, как да ги разхождат, с какво се хранят“, убедена е Даниела Георгиева, която е 
педагогически ръководител. 
Това е поредната срещата на доброволците с четириногите. 
„Има някои от животните които си ги познават, като стопани, и като дойдат децата още от далеко 
почват да лаят“, сподели с усмивка управителят на Общинския приют за безстопанствени животни в 
Силистра Димитър Иванов. 
 

Фонд "13 века България" дари книги на Библиопощата във Видин 
в. Ние, Видин | Марияна ГЕРАСИМОВА | 22.05.2017  
На 18 май (четвъртък) в Центъра за обучение, изкуство и култура към Регионална библиотека 
"Михалаки Георгиев" - Видин, наречен от своите създатели "Библиопоща", Митко Тодоров, 
изпълнителен директор на Националния дарител ски фонд "13 века България" и Десислава Петкова, 
експертка "Дарителска дейност и проекти", дариха книги и литографии. Дарението включва 420 
книги на български и английски от различните области на знанието. 
"Целта ни е да възобновим една отдавнашна традиция на българина - да дарява. Спряхме се на две 
библиотеки - едната читалищна, а другата е тази Регионална библиотека. Миналия път, когато 
идвахме с колегите за проучване как да направим дарението, на нас много ни хареса инициативата 
за този тогава неоткрит Център. Хареса ни инициативата да работим с деца от най-малка възраст. 
Това доведе и до нашето решение да дарим литература на този Център, за да може той да събира 
деца от голямата музайка възрастови групи", сподели Митко Тодоров. 
Той обясни, че литературата, която предоставят на читателите, е на първо място учебна за най-
малките от 1 до 4 клас. Има и литература, която е за по-големите - става въпрос за историческа 
литература, както и издания от така наречената инициатива "Имена" за над 20 изтъкнати художници 
и скулптури от България. "Това са монографии, които представят тези художници. Те са с качествени 
цветни илюстрации. Дарението включва и част от изданията, които кандидатстваха за "Роман на 
годината 2017 г". Тези романи са издадени през 2016 г. и са много интересни", допълни още Митко 
Тодоров. 
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В заключение той пожела на новооткрития Център да събира повече деца, за да ги отдалечи от 
вредните навици и да ги привлече в света на българската литература и култура. "Пожелавам на тази 
малка сграда да бъде изпълнена с огромно съдържание", допълни още изпълнителният директор на 
Националния дарителски фонд "13 века България". 
"С Вашата доброта направихте света ни по-добър, за което Ви благодарим. Уверяваме Ви, че тази 
литература, която е тук, ще бъде използвана от нашите читатели - деца и възрастни. Нашата 
библиотека винаги е била свързана с дарителство". С тези думи Тодор Младенов, библиотекар във 
видинската библиотека, изказа благодарност от свое име и от името на директорката на 
библиотеката Десислава Иванова за щедрото дарение, след което връчи на Фонд "13 века България" 
акт за дарение от името на Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин. 
 

Момчиловци и Търън подкрепиха благотворителната кампания в помощ на Атанаска 
www.haskovo.actualno.com | 22.05.2017  
553.55 лева събра поредната благотворителна инициатива за подпомагане лечението на 18-
годишната Атанаска Тарашева от Девин. Момичето сега трябваше да се гови за абитурентския си бал, 
а вместо това е в клиника и се бори с коварния Сарком на Юинг. Спонтанно организиран 
инициативен комитет вече планира кампания за събиране на средства, с които да се подпомогне 
финансово скъпоструващото лечение на Атанаска. С подкрепата на кметовете на Момчиловци и 
Търън - Сийка Суркова и Явор Говедаров, по време на празниците в двете села беше осъществен 
благотворителен базар и поставена кутия за дарения. Жителите на Момчиловци дариха за Атанаска 
365 лева и 55 стотинки. В Търън кутията за дарения за Наска събра 188 лв. Базарът в Момчиловци 
беше проведен от Вероника Узунова и Захарина Куцева. Продаваха се ръчно изработени накити и 
украшения, както и различни предмети дарени от художниците приложници: Йорданка Цветкова, 
Галина Ганова, Василка Михалакева, Симеона Савова-Коруева, Катя Савова, Пепи Василева. 
Предмети и украшения дариха още Теодора Илиева, Дениза Йорданова, Надежда Кабасанова, Бети 
Йорданова, Марияна Именова, Вероника Узунова и др. Книги за базара дариха и български автори, 
сред които смолянските Захаринка Куцева и Величка Петкова. Предлагаха се и книги на Светослав 
Георгиев, Мери Валас Познър, Балчо Балчев, Ели Видева, Васко Жеков и др. Кампанията подкрепиха 
евродепутатът Владимир Уручев и депутатът д-р Красимир Събев. Семейството на Атанаска 
благодари и пожелава на всички дарители от Момчиловци и Търън, както и на семействата на 
кметовете на двете села Сийка Суркова и Явор Говедаров родопско дълголетие! Благодарим и на 
Гинка Митковска и Ева Тангарова за съпричастността и активното съдействие! Набраните средства 
ще бъдат преведени по сметката за лечението на Атанаска Тарашева в понеделник. Сметката е 
освободена от такси за внасяне, благодарение на усилията на Люба Ангелова и разбиране от 
банката. Семейството благодари за всеки жест! Банкова сметка: BG44TTBB94001526328447 Експрес 
банк Титуляр: Альоша Тарашев-баща. 
 

Зонта клуб в подкрепа на младите таланти 
След благотворителен концерт с участието на Стефан Вьлдобрев и "Обичайните заподозрени" 
осигурява бъдещи 10 стипендии по хиляда лева 
в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | 22.05.2017  
Благотворителният концерт "С любов към бъдещето на България" на Зонта клуб-Стара Загора, който 
се проведе на 13 май в Държавна опера-Стара Загора, помогна за осигуряване на 10 стипендии по 
1000 лв. на деца с изявени таланти. "Уникална споделена емоция - докосващ благотворителен 
концерт, организиран от клуба ни със Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени"! Залата на 
най-голямата и красива Опера на Балканите бе пълна с усмихнати хора, на крака, обединени в 
подкрепа на старозагорските талантливи деца! Респект и огромни благодарности за всички, които 
присъстваха, за Стефан и групата, за съдействието на Община Стара Загора, на "Мини Марица-
изток", на "ТЕЦ Марица-изток 2", на приятелките от Зонта клубовете от другите градове в България. 
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Благодарности за подкрепата на фирми и организации, приятелски клубове в града ни... 
Благодарности от сърце и за всички, станали част от събитието, които ни помогнаха и ни се довериха. 
ЗАЕДНО успяхме в каузата на Зонта - десет бъдещи окрилени и щастливи деца стипендианти, 
сподели след концерта Надежда Чакърова-Николова, президент на Зонта клуб-Стара Загора. 
В навечерието на светлия празник 24 май, поздравявам просветните и културни дейци, всички наши 
партньори и приятели. Желая им много здраве, творческо вдъхновение и оптимизъм, казва още 
Надежда Чакърова-Николова. 
 

Над 5000 лв. постъпиха във фонд „Лицата на Русе“ 
Кампанията по набиране на средства за подпомагане на талантливи русенци продължава 
www.topnovini.bg | 22.05.2017  
5450 лева постъпиха във фонд „Лицата на Русе“ в рамките на дарителската кампания за набиране на 
средства за подпомагане на талантливите лица, съобщават организаторите на инициативата. 
Средствата са предоставени от пет корпоративни дарители. Това са „Строително оборудване“ ООД, 
„Карина - Русе“ ООД, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, „Витте аутомотив България“ ЕООД, „Аспро 
МГ“ ЕООД. Екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ се обръща с благодарност към 
фирмите за оказаната подкрепа в благородната мисия да се предостави на можещите и знаещите 
шанс за развитие, зависещ изключително от техните качества и умения, трудолюбие и постоянство. 
Припомняме, че фонд „Лицата на Русе 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 партньорите 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. Сред тях са младите музиканти Десислава Карагьозова, Николай 
Димитров, Йоана Делимаркова, Тереза Тодорова, Катрин Терзич, певиците Габриела Йорданова, 
Мирела и Пресияна Димитрови, Ая Христова, хоровете „Свети Георги“ и „Дунавски вълни“, балет 
„Импулс“, метъл групата „Клеймор“. Благодарение на фонда Фондация „Русе – град на свободния 
дух“ подкрепя и насърчава младите хора в дунавския град, които със своите изобретения дават своя 
принос в общите усилия светът да стане по-добър, по-чист и по-хубав, коментират от фондацията. 
Подпомогнати са 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, както и русенеца Атанас Атанасов и неговия екип в 
разработването на първия по рода си таблет за незрящи. За последните три години десетки ученици 
на различна възраст от Русе са получили възможност да покажат уменията си в различни сфери на 
науката и извоюваха престижни награди в международни състезания. През тази година до този 
момент финансова подкрепа чрез фонд „Лицата на Русе“ са получили: - Формация за модерен балет 
„Мираж“ с ръководител Наталия Томова за участието им в Международния танцов фестивал 
„Giova i Ta e ti Da za 2017“, от където младите танцьори се завърнаха с първа награда в най-
голямата възрастова категория, за участници над 15 години. - Отборът на МГ „Баба Тонка“ за 
участието му в Международния конкурс „Математика и проектиране’2017” в Москва, Русия, от 
където учениците извоюваха три златни медала. - Певицата Габриела Йорданова за участието й в IX - 
то издание на Международния фестивал "БРАВО ТУРКУ' във Финландия, от където се завърна с 
престижната първа награда. Кампанията по набиране на средствав подкрепа на талантите на Русе 
продължава. Желаещите да дадат своя принос могат да дарят средства по банкова сметка: IBAN: 
BG37BPBI79211044468901 BIC: BPBI BGSF 
 

Пет училища ще получат дарение от БЧК-Бургас 
www.focus-radio.net | 22.05.2017  
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Пет училища ще получат дарение от БЧК-Бургас, съобщават от червенокръстката организация в 
града. На 23.05.2017г. от 10:00 в офиса на БЧК-Бургас в к-с „Възраждане“, бл.7, Областната 
организация на БЧК-Бургас ще дари на 5 училища от гр.Бургас- 2 броя манекени за първа помощ 
(възрастен и дете), 1брой-раница за ПДП с всички необходими санитарни материали, 1 брой 
информационно табло, което да бъде поставено в училище, както и 1 брой елек с емблемата на БЧК 
за доброволците обучители. 
Дарението е закупено с предоставени финансови средства от Национално сдружение „Младежки 
глас“ на БЧК-Областен съвет гр.Бургас в размер на 5100,00лв,. набрани чрез организиран 
благотворителен коледен бал „Всички сме едно семейство“през 2016г. под патронажа на областния 
управител на Област Бургас Вълчо Чолаков. 
Дарението е целево за закупуване на оборудване на кабинети по Първа долекарска помощ за 5 
бургаски училища и ще бъде връчено на представителите от 5 училища на град Бургас от д-р Нено 
Ненов-председател на областната организация на БЧК-Бургас и Тодор Йосифов-председател на 
НС“Младежки глас“. 
 

Деца продават картините си, даряват парите на самотни майки 
Кръжокът по художество към храм "Света Троица" реди изложба в Доходното 
в. Бряг, Русе | 23.05.2017  
Изложба, благословена от Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум, ще бъде 
открита в Доходно здание на 22 май, понеделник, от 18,00 ч. 
Експозицията е резултат от работата на ръжока по рисуване към храма "Света Троица", който се 
проведе през тази година през февруари, март и април. Преподавател по изящно художество на 
малките творци беше Станислава Дамянова - магистър в специалността "Графика" към факултета по 
изобразителни изкуства при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 
По време на тези прекрасни три месеца малките художници разгърнаха таланта си, придобиха нови 
знания, запознаха се различни техники в изобразителното изкуство, експериментираха с нови 
творчески подходи и се забавляваха, споделиха за в. "Бряг" създателите на художествения кръжок 
към митрополитския храм. 
В експозицията ще бъдат представени картини на 6-годишните Борил Седянков, Ема Пуева, Емили 
Бохосян, Зара Тадевосян, Самира Биндал. С рисунки ще се включат и 9-годишните Калоян Попов, 
Лора Каракашева, Петър Наков. Свои работи ще представят също Мария Накова - на 11 години и 12-
годишните Валентин Стоянов и Дамян Георгиев. 
Картините, нарисувани от децата, ще бъдат обявени за продажба с благотворителна цел, като 
средствата ще се предоставят на самотни майки с деца, съобщиха организаторите. 
 

Германска фондация с ново дарение за горнооряховската болница 
в. Борба, Велико Търново | Весела БАЙЧЕВА | 23.05.2017  
Благодетелите дариха 5 хил. лв. за ремонт на част от детското отделение. С парите бе обновено 
помещението на млечната кухня, което от години не функционираше и се нуждаеше от ремонт. В 
момента тече реновиране и на четири стаи в кърмаческия сектор, разказа д-р Иван Иванов - 
управител на МБАЛ "Св. Иван Рилски“. Това е поредното дарение на организацията, след като през 
есента на миналата година осигуриха 12 хил. лв. за обновяване на санитарния възел в педиатрията. 
Тогава председателят на "Помощ за България“ Юрген Мюлер и неговата съпруга Риа посетиха 
отделението, за да видят крайния резултат, и зарадваха децата с подаръци. 
"От началото на годината досега през отделението са преминали 354 деца, докато за същия период 
на миналата година бяха 314. Общо за цялата 2016 г. при нас са лекувани 864 деца“, уточни д-р 
Елена Ангелова - началник на детското отделение. 
Любопитен факт за организацията "Помощ за България“ е, че помага на страната ни вече 18 години, 
организирайки различни инициативи в немския град Албщад, който се намира близо до Щутгард. 
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Началото на организацията е поставено по линия на немския Червен кръст, който изпраща Юрген 
Мюлер и други доброволци у нас да помагат на детските домове. След влизането на България в ЕС 
тази дейност е преустановена, но Мюлер решава да продължи да помага на страната ни и основава 
своята фондация. Чрез нея помага на болнични заведения, възрастни хора и домове за деца. Във 
фондацията членуват около 150 германци, като даренията се събират от членски внос и различни 
благотворителни инициативи. 
 

РИМ - Перник награди с грамоти над 30 дарители 
в. Съперник, Перник | Силвия ГРИГОРОВА | 23.05.2017  
Кулминацията в отбелязването на Европейската нощ на музеите в Перник, отбелязването на която 
беше съпътствано от множество прояви, организирани от Регионалния исторически музей, беше 
откриването на изложба на абитуриентски костюми от 20 век. На нея присъстваха Народният 
представител Любомир Бонев, председателят на Общинския съвет на Перник Иво Савов, 
представители на културни институции, дарители на музея. 
Вечерта откриха двама млади талантливи музиканти от Школата при Двореца на културата в Перник. 
Преди да открие официално изложбата, директорът на РИМ- Венцислава Крумова връчи грамоти и 
благодари на над 30 дарители- граждани и институции, които са предоставили безвъзмездно на 
музея ценни снимки, документи и предмети от историята на населените места в Пернишко. 
Директорът на музея лично връчи грамота и благодари на всеки дарител като му подари Сборник с 
доклади от научната конференция, проведена в рамките на Двадесет и петия Международен 
фестивал на маскарадните игри "Сурва"-Перник 2016, озаглавен "Карнавалите в маскарада". 
Присъстващите с интерес разгледаха изложените абитуриентски костюми, аксесоари и обувки. 
 

Започна DMS кампания в подкрепа на София Прайд2017 
www.svejo.net | www.prinbulgaria.com | 23.05.2017 | 07:18 
ЗапочнаDMS кампания в подкрепа на София Прайд2017 22 май 2017 г. Нова DMS кампания набира 
средства за организацията на София Прайд 2017 и съпътстващите го арт седмица и филмов фестивал. 
Организаторите се обръщат с призив към всички, които се чувстват съпричастни на каузата за 
равноправие, да помогнат за финансовото обезпечаване на планираните събития. Със SMS всеки 
желаещ може да дари 1 лев на организационния комитет на шествието за равни права и да даде 
своя принос. 
„София Прайд се организира изцяло от доброволчески комитети целият бюджет се набира чрез 
дарения – на организации и на отделни граждани. Имаме нужда да покрием разходите за техника, 
комуникационни материали, охрана и административни такси. Надяваме се, че чрез DMS 
кампанията ще успеем да съберем средства за тези нужди“, заяви Радослав Стоянов от 
организационния комитет на София Прайд. 
Кампанията на Единен дарителски номер 17 777 цели да улесни всички, които желаят да помогнат 
шествието за равни права. 
 

Деца на Фондация „Димитър Бербатов“ ще ескортират звездите в грандиозния A  Stars мач 
www.novsport.com | 23.05.2017  
Повече от 400 по-малки и по-големи по възраст шампиони в изкуствата, науките и спорта броят 
дните до големия мач на 14 юни, когато ще заемат местата си на Националния стадион. 
Благодарение на Националната лотария, която осигурява билети за тях и техните родители, те ще 
присъстват на събитието, което се организира в тяхна полза. Особено голямо вълнение обзема 22 от 
децата, избрани да бъдат „талисманчета“. Това са най-малките – първокласници и второкласници от 
София, с. Слокощица, Хасково, Пазарджик, Тутракан, Добрич, Бургас, Попово, Варна, Стара Загора, 
Пловдив, Велико Търново и с. Крън. Те ще имат щастието да изживеят нещо неповторимо – да стъпят 
за първи път на терен и то хванали за ръка едни от най-големите играчи на планетата! На 22 напълно 
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заслужили това участие момченца и момиченца, ще бъде подарен звезден момент до Димитър 
Бербатов, Луиш Фиго, Райън Гигс, Пол Скоулс, Гари Невил, Неманя Видич, Рио Фърдинанд, Христо 
Стоичков, Роберто Карлош, Робер Пирес, Деко, Дуайт Йорк и още много други, потвърдили участието 
си в мача на годината. Ярки звезди, хванали за ръка и подали ръка на бъдещи звезди! Билети се 
продават в партньорската мрежа на Eve tim. Генерален спонсор на събитието е Първа 
инвестиционна банка. Националната лотария е големият дарител на Клуб 2016. Цялото шоу ще се 
излъчва по bTV Actio . 
 

Бонев зарадва с 500 козунака пациенти от УМБАЛ “Свети Георги“ 
www.dir.bg | Plovdiv24.bg | 23.05.2017  
Дарение от 500 козунака направи днес в УМБАЛ “Свети Георги“ почетният президент на Локомотив 
Пловдив Христо Бонев . Сладкишите ще бъдат разпределени между пациентите от четири звена - 
Клиниката по кардиохирургия, Отделението по инвазивна кардиология, Клиниката по кардиология и 
Втора клиника по хирургия. Поводът за дарението е наближаващият Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост - 24 май. Христо Бонев по традиция, преди големи празници, 
изненадва с “вкусни“ подаръци пациентите на първата пловдивска университетска болница. 
 

Вече е много лесно да помогнем на Диди от Русе 
www.petel.bg | 23.05.2017  
dunavmost.bg 
В момента Диди се лекува в клиника в Турция, но има нужда от 120 000 долара за трансплантация на 
костен мозък Преди около два месеца писах за нашата скъпа приятелка и братовчедка Диана Тонева. 
Нейната история не е по-различна от тази на много болни от левкемия. Добра и всеотдайна майка. 
Диди е учителка по професия, наследена от нейната майка, Паска Тонева, която е научила дъщеря си 
да бъде като нея - строга, но справедлива към учениците си и всеотдайна като майка. Всичко до тук 
добре, но идва момента, когато Диди постъпва в болница за лечение с тежката диагноза левкемия и 
целият й свят рухва - без работа, без пари...трагедията на много други българи, болни от рак. 
Историята й не е по-различна от тази на много болни хора от България, но разликата е, че тя има 
приятели и близки, които искат тя да оздравее и да отгледа своя син, който в момента е на 10 
години, отличен математик и може би бъдещ компютърен гений. Но той има нужда от майка, която 
да бъде до него, да го обича за да расте спокойно. В момента Диди се лекува в клиника в Турция. 
Благодаря на всички, които дариха до този момент за кампанията, благодарим за благородстото и 
всеотдайността на всички жени и мъже с ангелски сърца от Благотворителен базар ивот за бебе 
Дилян, на всички, които даряват вещи в базара за да се съберат така необходимите средства за 
лечение на Диди. Благодарим и на всички работещи в Електроразпределение МЕР в цяла България 
за помощта! Събраните пари до този момент ще стигнат за първия етап на лечението на Диди. 
Трудното едва сега предстои. Приблизителната сума, която ще е необходима за втори етап на 
лечение-трансплантация на костен мозък, е 120 000 долара. Отправяме отново апел към всички хора 
с големи сърца да помогнат за събиране на сумата за да не остане едно дете без майка. Вече има 
DMS номер с който можем по-бърози лесно да помогнем на Диди - DMS DIANA на кратък номер 17 
777 Дарителска сметка: IBAN: BG45 NCR70001522882576 BIC:  NCRBGSF PayPa : dto eva13@abv.b   
 

Кулинарна работилница в Момчилград учи родители и деца на здравословно хранене 
Последователи на световноизвестния готвач Джейми Оливър пропагандират идеите му и у нас 
в. Нов живот, Кърджали | 24.05.2017  
Събитието Food Revo utio  Day, част от инициативата на световноизвестния готвач Джейми Оливър, 
се проведе по обяд в събота в Момчилград. То се отбелязва в над 120 страни по целия свят, в това 
число и в България, като за област Кърджали спонсори са фирмите "Кяшиф" ЕООД и "Бамес", каза Си-
бел Кяшиф, представител на фирма организатор. Деня на Българската хранителна революция без 
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отбелязан с детска кулинарна работилница насред пищната природа на Родопите. По време на 
събитието децата и техните родители се запознаха и приготвиха полезна храна, научиха повече за 
вредните храни и последствията от прекомерната им консумация. Целта на инициативата е да 
предизвикаме обществен дебат на тема здравословното детско хранене, каза Сибел Кяшиф. 
Тя е в основата на организацията на инициативата заедно с Бахар Реджеб - майки, загрижени за 
здравето на децата си, което им дава мотивация да се включат като доброволци. 
В кулинарната работилница участие взеха деца от училищата СУ "Отец Паисий" в Кърджали, ОУ 
"Петър Берон" в Момчилград и СУ "Христо Ботев" в Джебел. Област Кърджали за пръв път участва в 
деня. Надяваме се следващата година да имаме достатъчно доброволци и съмишленици, с които да 
организираме едновременно отделни събития във всички градове на област Кърджали, каза Кяшиф. 
Основната задача на работилницата е децата да готвят, а родителите да бъдат вдъхновени от 
примера им и да започнат да хранят децата си здравословно. Паралелно със събитието се състоя и 
конкурс за детска рисунка на тема "Моята любима храна", като по време на работилницата бяха 
показани рисунките на децата от цялата област и изтеглена томбола с награди. 
Продуктите, използвани в работилницата, бяха органични плодове и зеленчуци, чист и качествен 
мед, лимец, смелен на място с мелничка, яйца от щастливи кокошки и много други полезни и 
здравословни храни. 
Основното, което искаме да кажем с инициативата, е, че достъпът до свежа, пълноценна и питателна 
храна е право на всяко дете и ние трябва да му ги осигурим, каза за "Нов живот" Сибел Кяшиф. За 
съжаление реалността с детското здраве и тенденциите в тази насока са зловещи, статистиките са 
плашещи. Застрашително нарастват заболяванията в световен мащаб, пряко следствие на 
консумацията на вредна и преработена храна - наднормени тегло, затлъстяване, диабет тип 2, 
хиперактивност и много други. Всичко се обезсмисля, ако децата ни не са здрави. Затова 
призоваваме родители, граждани, да се даде гласност на проблемите с детското хранене, да се 
създадат работещи законови механизми, които да регулират училищното хранене, да се изгради 
здравословен модел на хранене в семействата. Децата от най-ранна възраст да са информирани и в 
състояние да направят своя здравословен избор въпреки масираните рекламни кампании на 
вредните храни. 
 

Благотворителна инициатива в Ардино 
www.a te  eair.eu | От A  e  | 23.05.2017  
Едно от децата, отглеждано в семейство на близки и роднини на територията на община Ардино, 
тази година е абитуриент. Именно тези деца са обект на благотворителните инициативи на 
приемния родител Мариана Коджаманова през последните две години. През изминалата седмица 
зрелостникът беше поканен в няколко търговски обекта, които предлагат подходящи за случая 
артикули. За деня на изпращането Пламен Хаджиев, собственик на магазин „Мечо пух” и магазин за 
младежки мъжки облекла „Лебед” в град Ардино, подари спортно – елегантен костюм, допълнен от 
бельо и аксесоари. За официалната вечер председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям дари 
средства, с които бе закупен стилен мъжки костюм. Ейваз Исмаилов, производител на вкусни закуски 
в Ардино дари подходяща риза и луксозна вратовръзка. Всичко бе избрано от царството на 
качествените български облекла – магазин „Дива” в град Кърджали, където собственикът Фикрет 
Яшар направи големи отстъпки и осигури аксесоари. 
Ашкън Али от Ардино предостави на младежа изключителната възможност да си избере красиви, 
елегантни обувки и за двата случая от новооткрития бутик „Бонита” в центъра на Кърджали. Така с 
общи усилия се създадоха предпоставки за пълноценен и незабравим празник, какъвто всеки 
абитуриент заслужава. „Да подарим усмивка, дори и на пораснало дете, си струва усилията”, 
допълва Мариана Коджаманова и благодари на всички дарители, без които тази идея нямаше да 
стане реалност. 
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Бургаски ученици ще се обучават по първа долекарска помощ в специално оборудвани 
кабинети  
www.e-burgas.com | 23.05.2017 |  
Бургаски ученици ще се обучават по първа долекарска помощ в специално оборудвани кабинети, 
съобщава за Радио „Фокус“ – Бургас Виолета Радева, директор на Българския червен кръст в Бургас. 
Днес пет училища в града получиха дарение от червенокръстката организация за оборудване на 
кабинети с два броя манекени за първа помощ (възрастен и дете), една раница за първа долекарска 
помощ с всички необходими санитарни материали, едно информационно табло, което да бъде 
поставено в училище, както и един елек с емблемата на БЧК за доброволците – обучители. Това са 
ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Братя Миладинови“, ОУ „Княз Борис I“, ОУ „Антон Страшимиров“ и Немска 
езикова гимназия. В кабинетите доброволците от БМЧК – Бургас ще обучават своите връстници на 
първа долекарска помощ. Разработени са различни програми в зависимост от възрастта на децата. 
Ще има теоретична и практическа част. „Когато човек е изпаднал в някаква ситуация, първото, което 
трябва да се провери, това са жизнените показатели – дишане, сърдечна дейност и дали човекът е в 
съзнание. В хода на обучението се предлагат знанията за това какво поведение трябва да има човек 
– на кого да се обади, да запази самообладание, какви са първите стъпки“, каза още Радева. 
Дарението е на стойност 5 100 лева и е предоставено от НС „Младежки глас“. Парите са събрани по 
времето на благотворителен коледен бал през 2016 година под патронажа на областния управител 
на област Бургас. Радева съобщи, че на 1 и 2 юни ще се състои националното състезание на 
ученическите екипи за първа долекарска помощ в София. На областно ниво победител е отборът на 
ОУ „Княз Борис I“, от участвали общо 7 отбора от бургаски училища.  
 

Ученици дариха средства за спасяване на паметника на Шести артилерийски полк в Сливен 
www.dariknews.bg | 23.05.2017 |  
432 лева от продажбата на билети за постановката "Отвъд мечтаното" дариха учениците от театър 
"Класика" при ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" Сливен за спасяване на паметника на Шести артилерийски 
полк. Талантливите възпитаници на езиковата гимназия изиграха представлението в зала "Сливен" . 
Те разсмиваха и разплакваха зрителите със своето изпълнение по едноименната драма на Соня 
Келеведжиева. В "Отвъд мечтаното" се разказва за трафика на хора. В продължение на час и 
половина учениците дадоха урок на подрастващите, че наивността няма да доведе до нищо добро. 
Към каузата се присъедини и Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите – Сливен. 
Направено бе дарение от 70 лева. С това общата събрана сума за реставриране на военния паметник 
възлиза на 13 700.45 лева. Община Сливен и Инициативният комитет благодарят на всички, които 
подкрепят инициативата! Дарителската сметка за спасяване на паметника е: ФЦ Сливен - Общинска 
банка АД, адрес: Сливен, бул. „Хаджи Димитър” 16 IBAN: BG03SOMB91308428713744 BIC: SOMBBGSF 
Код за плащане: 445100 Титуляр: Община Сливен На централния вход на Община Сливен има 
поставена и дарителска кутия. 
 

Компания направи дарение за 4 600 лева на детска градина в Плевен 
www.bta.bg | 23.05.2017 | 14:50 
/Малин Решовски, БТА/ Телекомуникационна компания дари комбинирано детско съоръжение на 
стойност 4 600 лева на детската градина "Първи юни" в жк."Сторгозия" в Плевен, съобщиха от 
общината. Името на детското заведение е изтеглено на лотариен принцип, а в томболата са 
участвали 13 от 23-те градини в Плевен. От името на дарителите Стела Христонева, регионален 
мениджър, е благодарила за партньорството на Община Плевен. Тя е посочила, че имат нови 
проекти, с които искат да са в полза на образованието и отглеждането на децата. С няколко детски 
градини са договорили дейности по проекта за електронно обучение. Идеята е във всяка детска 
градина бъде внедрен, за да се направи интерактивното обучение по-лесно. Заместник-кметът 
Стефан Милев е благодарил за дарението. Съоръжението е подходящо за деца над 3-годишна 
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възраст. Площадката ще бъде изградена по всички изисквания за безопасност. Очакванията са за 
празника на децата - 1 юни, съоръжението да функционира в двора на детското заведение. /МХ/ 
 

Благотворителен базар във Варна събира средства за Ивелина, която се бори да проходи 
www.petel.bg | 24.05.2017  
Благотворителен базар ще се проведе във Варна в помощ на младата Ивелина, която е прикована 
към инвалиден стол. 
Ивелина е на 28 години, а от 10 години е на инвалидна количка. След няколко неуспешни операции 
в България, множество процедури и прегледи, тя има оферта от Американски институт в Кипър, като 
необходимата сума за лечението к е 65 000 евро. Младата жена прави декупажи, гривни, рисува, 
организира благотворителни базари, за да събере нужната сума. Към момента са к необходими още 
около 70 000 лева. Тя се бори и не се отказва, вярва в себе си и в другите. На 3 и 4 юни от 10-20 ч. ще 
се проведе благотворителен базар в градинката на Червения площад във Варна. Повече за Ивелина 
и събитието може дса видите ТУК Ивелина има и DMS номер: 17 777 с текст IVELINA. 
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от 
Света, България и Варна! Изпращайте вашите снимки на i fo@pete .b  по всяко време на дежурния 
редактор! За реклама http://pete .b /advertising-rates.htm  Бъдете с нас навсякъде и през вашия 
мобилен телефон! 
 

Експозиция представя проявите на дарителството у нас за просвета и образование 
www. ovi i.dir.b  | БНР | 25.05.2017  
Ден след празничния 24 май ще бъде изложена експозиция с вълнуващото мото “Да послужа на 
родо си – за дарителството у нас за ... Ден след празничния 24 май ще бъде изложена експозиция с 
вълнуващото мото “Да послужа на родо си – за дарителството у нас за просвета и образование“.В 
интервю за предаването “Преди всички“ по програма “Хоризонт“ проф. Пепка Бояджиева от БАН, 
разказа: Изложбата, която ние представяме днес в Народното събрание, надяваме се по-късно да 
бъде изложена и в други институции и в други градове на страната, в основната си част е 
историческа, но не е обърната към миналото. Това е така, не само защото представяме и 
съвременни прояви на дарителството. Нашата изложба е насочена към настоящето и бъдещето, 
защото е посветена на образованието, а всички добре знаем, че образованието е бъдещето на всяка 
нация, както и защото е посветена на дарителството, а ние смятаме, че дарителството не е просто 
даване на пари. То е проява и утвърждаване на ценности като солидарност, съпричастност, доверие 
към другите. То е ценност, без която нито едно общество няма бъдеще. Нашата изложба показва 
вдъхновяващи прояви на ползотворно взаимодействие между държавата и гражданското общество, 
взаимодействие, което е в основата на просперитета на всяка нация, добави проф. Бояджиева: В 
изложбата са представени с документи и снимков материал редица доста известни наши дарители, 
чиито имена знаят всички. Това са Евлоги Георгиев, Иван Евстатиев Гешов, Димитър Ценов и така 
нататък. Нашата изложба показва и редица прояви на щедра дарителност от много неизвестни хора 
като Лука Доросиев, който е учител и който дарява пари за безплатна трапезария в Копривщица, 
Маринчо Караконов, който предоставя около 1 400 000 лева за подпомагане на училища и църкви в 
Ловеч. Цялото интервю с проф. Пепка Бояджиева можете да чуете от звуковия файл. 
 

Във Варна започва осмата благотворителна кампания за децата на загинали полицаи 
www.bta.bg | 25.05.2017  
Начало / Българска община 
BOBSTH 11:54:01 25-05-2017 MH1153BO.010 Варна - деца - инициатива Във Варна започва осмата 
благотворителна кампания за децата на загинали полицаи Варна, 25 май /Мила Едрева, БТА/ Осма 
благотворителна кампания в помощ на деца на загинали и пострадали при изпълнение на 
служебния си дълг служители на МВР и Министерството на отбраната, започва във Варна, съобщи 
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днес областният управител Стоян Пасев. Основни организатори на инициативата са синдикалните 
организации на полицаите и на служителите в затворите в партньорство с Военноморските сили и 
Висшето военноморско училище /ВВМУ/. Кампанията се провежда с благословението на Варненския 
и Великопреславски митрополит Йоан и е подкрепена от различни институции, граждански 
организации и фирми. На 3 юни в района на Морската гара в града ще се проведе концерт с 
участието на самодейни и детски състави, допълни Пасев. Посетителите ще имат възможност да 
видят и демонстрация на техника на полицията и пожарната. Тази година ще бъдат представени и 
катери на ВМС и Гранична полиция. За 17 юни е планиран благотворителен футболен турнир на 
малки вратички. Таксата за участие е 100 лева, а парите се превеждат по дарителска сметка. През 
тази година за пръв път на терена ще има и дамски отбор, уточни лейтенант Златомира Стойчева от 
ВМС. На терена ще излязат служители на Военноморската база и курсистки от ВВМУ. За първи път 
през тази година ще бъде проведен и благотворителен търг, допълни Красимир Костов от 
полицейския синдикат. През миналата година благотворителната кампания във Варна събра 10 300 
лева, допълни Костов. По думите му средствата са разпределени между 20 деца, две от които кръгли 
сирачета. /МХ/ 
 

Принцесата на Саксония дари 16 медицински маси на Община Велико Търново 
www.dnesbg.com | 25.05.2017  
Вчера Теофана фон Саксен, принцеса на Саксония, дари 16 медицински сгъваеми медицински маси 
на Община Велико Търново. С нейно съдействие масите са осигурени от Берлинския кардиологичен 
център, а дарението лично Теофана разтовари пред администрацията. 
Това е поредното дарение, което Теофана прави за Великотърновска област и за старата столица. 
Друг път аз определям за къде да бъде дарението, но сега нека Общината реши за къде да отидат 
масите, каза дарителката, която от дълги години живее в Германия, но е с български корени. 
Теофана смята, че най-добре е те да бъдат предоставени на Медицинския филиал във Велико 
Търново, тъй като масите имат обучителна насоченост. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 

Кирил Добрев дари книги на 50 читалища 
www.dariknews.bg | 25.05.2017  
По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 50 читалища в 
цялата страна получиха книги и поздравителен адрес от заместник-председателят на БСП Кирил 
Добрев. Фондовете на читалищните библиотеки бяха обогатени с „50-те светини, пред които се 
прекланя всеки българин“, „50-те приказки и легенди, които българите разказват на децата си“ и 
„50-те песни и стихове, които ни правят българи“.   
„В Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост няма по-добър начин да се 
засвидетелства уважение към тази институция - читалището, от това да се дарят книги.”, написа 
Добрев във фейсбук профила си. 
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