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Новини за членове на БДФ 
 

18 хасковлийчета одобрени за втория етап на „1000 стипендии“ 
www.haskovo.net | 10.08.2017 | 07:35 
18 деца от Хасково са одобрени в първия етап на проекта „1000 стипендии“ на фондация 
„Комунитас“ за учебната 2017/218 година и продължават във второто ниво на конкурса. Те са част от 
общо 1376 деца от цялата страна, кандидатствали за стипендиите със свои разработки в различни 
области на науката и изкуството, одобрени в първата част. Конкурсът, който е за ученици от 6-и до 
11-и клас, е  образователна и социална насоченост. Първият кръг представлява разглеждане и 
преценка на кандидатурите. С кандидатите, достигнали до втори кръг, ще се проведат и 
индивидуални интервюта през септември и октомври за определяне на стипендиантите. 
Финалистите могат да бъдат определени за два вида стипендии – основна и изключителна. 
Основната осигурява за стипендианта 500 лева за цялата учебна година и 200 лева под формата на 
кредит за книги, писмени консултации с видни български учени и специалисти. Двойно по-големи са 
изключителните стипендии. 17 от одобрените на първото класиране хасковлийчета продължават в 
следващия кръг със защита на отчетените им сега резултати за основна стипендия. 11-класникът 
Георги Васев , който кандидатства в сферата на физиката и астрономия, е определен в първия кръг за 
изключителна стипендия. Фотография, изобразително изкуство, литература, история, математика, 
езикознание, математика и философия са другите дисциплини, в които има хасковски кандидати. 
Сред децата, определени да продължат във втори кръг, са няколко от възпитаниците на 
компютърната школа „Вале“. Нели Делева, която стана популярна със своите благотворителни каузи, 
както и Йоана Аврамова, която на 12 години издаде първата си книга, са също сред учениците, които 
са одобрени за стипендии в първия етап. През 2016-2017 година от Хасково 16 от Хасково получиха 
подпомагането от „1000 стипендии“.   
 

С какво обновената антивирусна Bitdefender ще е полезна на НПО и читалища? 
www.ngobg.info | 11.08.2017 | 00:20 
ФРГИ стартира нова поредица публикации за ползите от софтуерните продукти, които граждански 
организации могат да получат като дарение през платформата TechSoup България. Първата 
публикация е за обновената антивирусна програма Bitdefender. Антивирусната Bitdefender е oще по-
сигурна и надеждна От началото на август е обновена продуктовата линия софтуер за сигурност 
Bitdefender, достъпна за български неправителствени организации и читалища през дарителската 
платформа TechSoup България. Обновяването включва въвеждане на защитна стена от филтри, която 
открива и блокира дори най-новите заплахи за сигурността. При обновяването е разработена и нова 
функционалност за предотвратяване на шпионаж и източване на данни. Bitdefender е водещ 
производител на софтуер за сигурност използван от над 500 милиона потребители в цял свят. 
Компанията разработва и продава антивирусен софтуер, както и други продукти и услуги, свързани с 
киберсигурността. От март 2017 г., Bitdefender се нарежда на трето място в световната класация на 
продавачите на антивирусен софтуер. От декември 2016 г. компанията предоставя свои продукти 
като дарение за български граждански организации и читалища през платформата за дарителски 
софтуер TechSoup България. На нея са достъпни 9 продукта на Bitdefender, така че да се осигури 
възможно най-ефективна защита на вашата организация и в зависимост от големината на екипа, 
работещи в нея, както и вида на използваната операционна система. Можете да изберете между 4 
класа: Bitdefender Antivirus for Mac, Bitdefender Internet Security, Bitdefender Mobile Security for 
Android и Bitdefender GravityZone Business Security. Отделните предложения се предоставят като 
дарение, но срещу административна такса, която е различна за различните продукти. Вижте повече 
на платформата тук. TechSoup България е единствената платформа у нас, която дава възможност 
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граждански организации да получават като дарение лицензиран висококачествен софтуер и така не 
само да повишат качеството на работата си, но и да насочват спестените ресурси към работа с преки 
ползватели. TechSoup България се администрира от Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ и е част от глобалната мрежа TechSoup.   
 
 
 

Мотористи помагат на фондация „Искам бебе“ на 15-ия мото събор край Разград 
www.dariknews.bg | 11.08.2017 | 11:40 
15-ият мото събор край Разград, организиран от мото клуб „Лудогорски братя“, започва днес. Още от 
сряда обаче започнаха да пристигат приятели на разградските мотористи, първи бяха от Варна – 
разказва председателят на „Лудогорски братя“ Десислава Петкова. Очакват се гости от цялата страна, 
както и от Италия, Румъния и Франция. Официалното откриване на мото събора е в 19,30 ч. днес на 
голямата поляна в местността „Пчелина“. Освен вече традиционното мото „Пази моториста на пътя“ 
към още една добра кауза ще призоват разградските мотористи. До сцената, където ще има 
разнообразни игри за малки и големи, както и концерти, ще има кутия за дарения за фондация 
„Искам бебе“, която помага на двойки с репродуктивни проблеми. Ще се продават и артикули с 
логото на фондацията. В първата вечер концертът ще е на група „Metal militia“, а във втората – на 
група „Miror“ и на Милена Славова. В събота ще е традиционната почетна обиколка на града. В 13,00 
ч. колоната от братя и сестри на вятъра тръгва от хижа „Горски кът“, ще влезе в града по „Априлско 
въстание“, преди автогарата ще завие към ул. „Княз Борис“, край читалище „Развитие“ ще излезе на 
ул. „Дунав“, откъдето отново по „Априлско въстание“ ще излезе от града към „Пчелина“. Мото 
съборът продължава до неделя, когато мотористите се разотиват. 
 

Глухонеми дечица усвояват тънкостите на арабската кухня  
www.ngobg.info | 11.08.2017 | 13:38 
Едно незабравимо кулинарно приключение подариха Мулти култи колектив и знаменития готвач 
Фреди на глухонемите дечица, които посещават храм "Св. Св. Кирил и Методий" в София, на 4 юни 
2017 г. Идеята дойде от майстор Фреди, който е бежанец от Ирак, и се осъществи с подкрепата на 
отец Методи от храма и учителката и жестов преводач на децата Силвана. В рамките на кулинарния 
курс децата научиха как сами да приготвят 5-степенно близкоизточно меню със знакови арабски 
ястия, с които да изненадат близките си: Самбусак – хрупкави ароматни банички с пълнеж от грах, 
картофи и богати подправки; Арабска пица – за разлика от италианската, тази пица се приготвя с 
тънък арабски хляб и зеленчуков пълнеж по избор; Салата Фатуш – една от най-обичаните салати в 
Близкия изток съдържа домати, краставици, пресен лук, магданоз, мента, сок от нар и е поръсена с 
хрупкав пържен арабски хляб; Хумус – пастата от нахут и тахан с чесън, кимион и зехтин, която 
целият свят обича;Пиле дюнер, мариновано в 101 специални подправки – специалитет на майстора 
Децата се справиха прекрасно и с много емоции и усмивки почерпиха своите родители и близки с 
кулинарните си творения.  Важно: Вие също може да подкрепите подобно добро събитие. 
Регистрирайте се за участие в новото издание на благотворителния дуатлон 1000 km Balkan Charity 
Challenge тук. От 2016 г. Мулти култи колектив развива културно-образователна програма за деца 
българчета и чужденци от всички мигрантски общности (вкл. бежанци). Децата и младежите на 
възраст между 6 и 18 г. имат възможност да се запознаят в сигурна неформална среда, да подобрят 
своите знания и умения, докато се забавляват и създават приятелства и общи спомени заедно. Целта 
е преодоляване на социалните бариери, подпомагане двустранния процес на интеграция и 
изграждане на здрави мостове между децата, за да живеят заедно в една общност, свободна от 
предразсъдъци, дискриминация и ксенофобия. Децата обикновено са първите в семейството, които 
научават езика на приемащото общество и служат като медиатори на своите родители. През 2017 г. 
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Програмата се развива с финансовата подкрепа на 1000 km Balkan Charity Challenge, TELUS 
International Europe и частни дарители. 
 

Млади доброволци превръщат подлези в градско изкуство 
 
www.sofia.dir.bg | 15.08.2017 | 16:03 
Над 80 таланти от Лятната стажантска програма VIVA Z се включиха в доброволческата инициатива на 
компанията, проведена съвместно с фондация „ПОдЛЕЗНО“. Младежи от цялата страна се събраха, 
за да участват в проекта „Научен подлез“. Целта е цялостно обновяване на един от ключовите 
подлези в столицата, преминаващ под бул. „България“. Вижте снимки >>> Заради близостта му до 
редица училища, детски градини и парк „Здраве“, инициаторите на проекта от „ПОдЛЕЗНО“ си 
поставят задачата да илюстрират в него разнообразни научни теми чрез графити и модерни арт 
инсталации. С много труд и ентусиазъм стажантите на VIVACOM заедно с организатори на 
инициативата промениха досегашния облик на подлеза и го превърнаха в красиво и полезно градско 
изкуство. Той ще бъде напълно завършен и открит с началото на учебната година през месец 
септември. Тогава жителите и гостите на столицата ще могат да завъртят турбина за вятърна енергия 
и зъбчатите колела, да проследят в изображения еволюцията на човека, да прочетат интересни 
факти за градовете на бъдещето, както и да научат интересна информация от света на химията 
физиката, математиката и биологията. Доброволческата инициатива, в която взеха участие младите 
таланти на VIVACOM, e част от приобщаването им към основните ценности на компанията и 
стремежа за подкрепа на младежки инициативи. Лятната стажантска програма на VIVACOM се 
провежда вече за 14-та година във всички отдели на компанията. Над 40% от стажантите 
впоследствие остават на постоянна работа в различни дирекции на телекома.  
 

Д-р Врабевски получи престижното звание “Почетен гражданин на Варна“ 
 
www.novini.dir.bg | Varna24.bg | 16.08.2017 | 12:36 
Д-р Милен Врабевски бе удoстоен със званието “Почетен гражданин на Варна“ на тържествена 
церемония по повод празника на града. Кметът на oбщина Варна Иван Портних връчи почетния знак 
на д-р Врабевски за изключителните му заслуги в областта на българската култура и образование и 
неговата активна дейност като филантроп, ревностен родолюбец, благотворител и музикант. През 
последните 10 години д-р Милен Врабевски активно работи за утвърждаването на град Варна като 
център за европейска интеграция на българската диаспора. И тази есен над 200 деца от диаспората 
ще пристигнат във Варна за есенния семинар, организиран от Фондация “Българска памет“, който ще 
се проведе под мотото “Поколение Европа - новата вълна млади предприемачи“. “За мен тази 
награда е истинска чест, отговорност и поет ангажимент, който през последните 10 години аз и 
Фондацията сме се стремили да изпълним на максимум.  
 
 
 

Общи новини 
 
 

Сдружение „Милостив" помага на младежи да продължат образованието си 
www.ngobg.info | 17.07.2017 | 09:41 
След успешното осъществяване на Конкурса Добротворчество през 2015 г., на който бяха раздадени 
над 16 хиляди лева, сдружение Милостив стартира и тази година инициативата в помощ на младежи 
в материално затруднено материално положение, които имат желание да продължат обучението си 

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”  

7 

 

във висше учебно заведение, но нямат финансовата възможност за това.  Организаторите на 
конкурса вярват, че всички деца имат право на добро образование, което да им даде шанс за 
достоен живот. Основен критерий за това би трябвало да бъдат техните способности и желание да 
учат и се развиват, а не финансовото им и социално положение. Стипендията е размер на 1200 лв, а 
крайния срок за кандидатстване е 15-и август. Освен необходимите документи, от кандидате се 
изисква да предоставят и кратко мотивационно писмо.  Повече информация за събитието може да 
научите от интернет страницата на сдружение Милостив - http://milostiv.org/dobrotvorchestvo2017. 
 

Бившият наставник на Кубрат Пулев тренира „Отбор на надеждата”  
www.news.data.bg | 10.08.2017 | 07:06 
Легендарният треньор на националния отбор по бокс на България Михаил Таков проведе 
тренировка с „Отбор на надеждата” на ринга на спортния комплекс на ЦСКА-БОКС. 57-годишният 
специалист, който в близкото минало подготвяше Кубрат и Тервел Пулеви, отдели близо два часа на 
младежите от представителния тим на страната ни за хора в неравностойно положение. В края на 
месеца състезателите от националния „Отбор на надеждата” заминават за участие в световното 
първенство по футбол за бездомни хора в Осло, Норвегия. Тренировката с Михаил Таков беше най-
вълнуваща за Димо Колев от дом за деца лишени от родителска грижа „Българка” в гр. Стара Загора. 
18- годишният футболист от „Отбор на надеждата” от няколко години тренира бокс в родния си град 
и мечтае един ден да стане европейски шампион в този спорт. В момента Димо обаче е изцяло 
фокусиран върху предстоящото си участие на Мондиала в Осло. След боксовата тренировка 
националите проведоха и демонстративно занимание във фитнес център ЦСКА, където 
дългогодишният специалист в тази област Любомир Тасев им демонстрира нов и интересен поглед 
към физическите упражнения с различни уреди. Същевременно преди вчерашната тренировка на 
„Отбор на надеждата” Асоциация на българските футболисти (АБФ) дари на тима десет топки 
„Улшпорт” и десет тренировъчни екипа. Вицепрезидентът на АБФ Мила Христова подари на 
капитана на националния тим Сами Дуков и флагче на организацията, която представлява. 
 
 

Джет Ли дари $ 5,8 милиона на семейството на загинал в България каскадьор 
www.novini.bg | 10.08.2017 | 08:13 
Джет Ли дари лични 5,8 милиона долара на семейството на свой дубльор, загинал в България по 
време на снимките на "Непобедимите 2" през 2011 г., пише themalaymailonline.com. Според 
малайзийския сайт актьорът взел това решение самостоятелно и искал да остане тайна. Не е ясно 
също така кога е направено дарението, но то бе потвърдено от родителите на загиналия Лиу Кун. 
Лиу Зонг Ю и Бей Ян Мей съдели от години филмовата компания "Милениум филмс" заради смъртта 
на сина си по време на каскада в язовир Огняново у нас. Според сайта по същото време е пострадал 
и дубльорът на Силвестър Сталоун. Решението на Джет Ли обаче било морално и нямало нищо общо 
с делата срещу компанията. 
 

3-годишният Ники се нуждае от помощта ни, за да продължи лечението си  
www.marica.bg | Автор: Екип на Марица | 10.08.2017 | 10:08 
3-годишният Ники от Пловдив, който страда от детска церебрална парализа, се нуждае от помощта 
ни, за да продължи лечението си. През септември ще бъде ясна датата за следващия етап от лечение 
в полската клиника "Мечти", за който са нужни между 4500 и 5000 евро. Също така ще е ясна и 
датата за консултация с доктор Назаркин относно извършването на операция на Ники, която ще 
спомогне за неговия напредък в борбата за по-добро детство. Сумата за такава операция варира от 
2500 до 3000 евро! "Прекланям се пред всеки, помогнал на сина ми! Благодаря ви", сподели за 
marica.bg майката на момченцето Саша Димитрова. За трудната съдба на Ники и майка му „Марица” 
писа още в началото на април м.г. Тогава Саша, която е самотна майка, продаваше в интернет стари 
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дрешки на детето, за да изкара пари за лечението му. Бабата на Ники пък гледа старци в Гърция и 
помага оттам за скъпата рехабилитация. А хората от  „Коматево”, където живее семейството, 
организираха благотворителен концерт, трогнати от историята на малкия Никола. От петмесечна 
възраст детето трябва да се подлага и на ежедневна рехабилитация. Тя струва 1200 лева месечно. 
„Държавата плаща само за 10 дни, в които влизат събота и неделя, когато не се правят такива 
процедури. Това е напълно недостатъчно за трайно подобрение”, разказва майката. Тя не може да 
разчита на помощ и от бащата на детето си. След като чул диагнозата церебрална парализа, мъжът 
напуснал семейството си. „Въпреки всичко Ники се усмихва постоянно. И не  спира да вярва”, казва 
майка му. Дарителска сметка в Уникредит Булбанк IBAN: BG22UNCR70001522564636 BIC : UNCRBGSF 
Титуляр : Никола Сашев Димитров PayPal : za_da_ima_detstvo@abv.bg. 

Доброволци ще помагат на възрастни хора в Пловдив 
www.ngobg.info | 10.08.2017 | 10:43 
Мобилни екипи от доброволци ще помагат на възрастни и самотно живеещи хора от Пловдив. 
Програма от такъв мащаб в областен град се осъществява за първи път в България, обявиха от 
Червения кръст. Инициативата започва в един от жилищните райони на Пловдив, като след това ще 
обхване целия град. В пилотния проект на Червения кръст се включват университетската болница 
„Свети Георги“, охранителна фирма, и община Пловдив. Таня Георгиева, директор на БЧК - Пловдив: 
Целта на проекта са самотно живеещите хора, над 70 години в големия град. Досега имаме опит с 
нашите партньори в малките населени места. На възрастните хора ще се помага при покупки, 
посещение до личен лекар, спешна помощ, хоспитализация и при изписване от болница „Свети 
Георги". 30 доброволци са нужни на месец, за да се обгрижват около 400 жители на район 
„Централен". 19-годишната Елена е част от програмата. Тя вече е била в помощ на други самотни 
хора от региона. Елена Джинска, доброволец: Аз бях адски шокирана от това, че в малките селища 
около Пловдив има хора, които няма абсолютно кой да се грижи за тях, няма кой да им помага. В 
най-малките села, които посещавахме даже нямаше и поликлиники или лекар. В инициативата като 
доброволци за първи път могат да участват и хора на средна възраст. Таня Малакова, БЧК-Пловдив: 
Наистина се надявам и по тази програма да се включат още - като съседи, близки, които да ни 
подават сигнали. Потребителите на услугата ще се оценяват с анкета всеки месец, а при спешност ще 
се реагира веднага. На снимката: Таня Георгиева, директор на БЧК - Пловдив. 
 

В Сливен монтират дарен от Швейцария музикален орган  
www.bnr.bg | 10.08.2017 | 12:33 
Започна монтажът на дарения през 2006 от град Цюрих на община Сливен музикален орган. 
Специалисти от Швейцария и Румъния ще монтират и акордират музикалния инструмент в зала 
„Сливен“. Очаква се до началото на септември всички дейности да приключат и той да бъде готов за 
експлоатация.  Тази седмица органът бе транспортиран  от Брашов, Румъния до Сливен, след като 
там бе ремонтиран, заради лошо съхранение в общинските складове. Около 1500 тръби предстои да 
бъдат настроени на ръка, каза ръководителят на групата Барбара Дулти: "Трябва да знаете, че вие в 
Сливен ще имате един уникален инструмент, който има всички възможности да изсвири и най-
сложните и мащабни органни творби и това ще бъде едно съкровище" Краят на монтажните работи 
е предвиден за 6 септември. 
 

В Нова реанимационна маса получи отделението по неонатология на МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински“ – Сливен от фондацията на  Силви Вартан  
 
www.focus-radio.net | 10.08.2017 | 12:36 
Нова реанимационна маса получи отделението по неонатология на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – 
Сливен от фондацията на  Силви Вартан, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Сливен. Новото 
оборудване бе представено от директора на лечебното заведение д-р Васислав Петров и началника 
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на отделението д-р Таня Праматарова. „Благодарни сме на Силви Вартан, която прояви такова 
участие към нуждите на нашето отделение и малките пациенти, чиито животи спасяват лекарите тук. 
Новото оборудване е най- висок клас и ще позволи нивото на медицинско обслужване да се повиши 
още повече. Нашата болница е една от най- добрите в региона, а специално отделението по 
неонатология, смея да твърдя, е най- доброто, и като медицински персонал, и като оборудване“, 
заяви д-р Петров.  Д-р Таня Праматарова допълни, че новото оборудване  включва всичко нужно за 
качествена реанимация, като осигурява допълнително така необходимите след раждането на бебето 
топлина и  осветление. Д-р Праматарова благодари на Силви Вартан и нейната фондация от името на 
своите малки пациенти за това, че им се дава още един шанс за живот.  Това не е първото дарение за 
болницата от фондацията. Преди това Силви Вартан дари за нуждите на лекарите – неонатолози 
специална скъпоструваща синя лампа. 
 

Баща на пострадало от ваксина дете пита: Къде е Фондът за лечение на деца? (ВИДЕО) 
 
www.actualno.com | 10.08.2017 | 12:46 
Младен Алексиев, бащата на малкия Младенчо, който пострада след поставянето на задължителна 
ваксина Пентаксим (Pentaxim) изрази възмущението си от факта, че държавата и по-конкретно 
Фондът за лечение на деца не помага на нуждаещите се семейства. Ето пълния текст на 
обръщението на Младен Алексиев. 
"Правя това лайвче, тъй като поредният случай с малката Гери, от Фонда за лечение, който би 
трябвало да помага по един или друг начин. Искам да ви кажа, че ние от 10 февруари 2017 сме 
номер 133 във Фонда и ако не беше тази кампания, с която тръгнахме за Младенчо, както имаше от 
Светко от Бургас.. и още много. Има други деца, които са си отишли… Фондът не зная как помага и на 
кого е помогнал. Държавата не зная въобще прави ли нещо за нас… Мълчим от наша страна, не 
качвам снимки, не давам обяснение какво е положението, тъй като много злобари, много негативи, 
а виждате, че не сме единствените. А никой не прави нищо. Правим едни лайвчета, изказваме си 
мъката. Някой те гледа, друг ти съчувства, друг ти се подиграва. Не мисля, че това трябва да 
продължава, не трябва да правим тези лайвчета за момента. Трябва да се съберем всички хора, 
които имаме деца. Тези деца не са чудовища, те са болни деца. Просто трябва да направим нещо и 
се радвам, че има толкова добри хора в България, в Англия, които помагат на семейства като нас и 
ние успяваме – кой да направи преглед навън, кой да намери лечение, кой да спаси детето си. 
Миналата седмица направихме ядрено-магнитен резонанс в Турция, на който ни казаха, че страшно 
много сме закъснели и че вариантът за нас са стволови клетки. Но ако я няма тази кампания, аз как 
да успея да събера, в тази кирлива държава, парите за лечението на детето си? Не говоря само от 
мое име. Сигурен съм, че всички хора, които имат здравословни проблеми, не само деца, има хора, 
които ги е страх да се покажат. Мен не ме е страх, аз нито мамя, нито ме е страх да си кажа болката и 
мъката и състоянието, в което сме в момента. Това изказване го правя заради Фонда. Искам да 
благодаря на хората, които са се включили до момента и помагат. Продължавайте да помагате и на 
останалите хора! Мисля, че бях разбран". Припомняме, че детето постарада след задължителна 
ваксинация с Пентаксим (Pentaxim). До 1,6 месеца Младен е нормално здраво и развито дете, 
говорящо. След поставянето на ваксината Пентаксим (Pentaxim) му се схващат краката. С майка му 
тръгват по лекари, които са категорични, че не е от ваксината. След това на детето се прави 
операция, която е неуспешна. 
„След тази манипулация – имаме едно дете, което едва го храним, едва успяваме нещо да правим. 
Едни диагнози, на които не искаме да вярваме...“, каза бащата на детето. 
Според здравните власти у нас ваксината не е причина за състоянието на Младен. До този момент у 
нас няма нито един признат случай за дете, увредено от ваксина. Според някои лекари състоянието 
на Младен се дължи на генетично заболяване. Родителите на Младен обаче са направили генетични 
изследвания в САЩ, които показват, че детето няма генетични увреждания или заболявания. По 
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данни на Световната здравна организация (СЗО) от 2011 г., 19 държави имат действащи програми за 
компенсации на увреждания от ваксини. Началото на тези програми е поставено през 1953 г., когато 
Германския върховен съд постановява, че хората, които са пострадали вследствие на задължителна 
ваксинация (в конкретния случай вариола), следва да бъдат компенсирани. Германия създава 
компенсационна програма през 1961 г. Франция изпълнява подобна схема през 60-те. Сигнали за 
нежелани реакции обаче може да се подават от физически лица на сайта на Изпълнителната агенция 
по лекарствата (ИАЛ). 
Родителите на пострадали от ваксина деца у нас сами поемат разходите по лечението на децата си. В 
помощ на семейството на Младен е създанена Facebook група Благотворителен базар - Шанс за 
Младенчо. 
 

Благотворитено дрифт шоу във Варна в помощ на пострадалия в катастрофа Христо 
www.petel.bg | 10.08.2017 | 12:56 
На 15-ти юли тази година Христо Тодоров Христов претърпява тежка катастрофа с мотор на пътен 
участък край гр. Варна. Приет е по спешност във варненска болница с разкъсани кръстни връзки, 
луксация на ляв крак, фрактура на бедрената кост и счупена капачка на коляното на десен крак, 
множество фрактури на дясна ръка и китка, прекъснати нерви и кръвоснабдяване на същата, 
луксация на лява ръка и счупена лява китка. До този момент са му направени 4 операции и предстоят 
още неизвестен брой такива. 
Разходите, необходими за лечението му, са непосилни за семейството му, затова се организира 
благотворителна кампания за набиране на средства. На 19. 08. 2017г., от 16ч., на Цирковата 
площадка във Варна, ще се проведе благотворително Стънт и Дрифт шоу с Дрифт такси. Вход: 2лв. 
Линк към събитието във Фейсбук - ТУК. 
  Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от 
Света, България и Варна! Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния 
редактор! За реклама  http://petel.bg/advertising-rates.html Бъдете с нас навсякъде и през вашия 
мобилен телефон! 
 
 

Нека помогнем на Краси да проходи!  
www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 10.08.2017 | 13:05 
Красимир - един млад бургазлия, който се ражда с неврологично заболяване, което съпътства целия 
му живот. Той не знае какво е да ходиш нормално, без да заплиташ крака и да падаш. По време на 
пубертета състоянието му се обостря. В резултат на това няколко пъти пада много сериозно, което 
води до множество операции. Всеки изминал ден той се влошава и долните му крайници отслабват. 
Сега Красимир не може да ходи без патерици и да води пълноценен начин на живот. През цялото 
време семейството му се опитва да намери лечение за него, но без резултат. След толкова години 
ходене по болници и различни лекари пред него се показва светлината в тунела. Той получава 
надежда, че ще успее да се изправи и да ходи. Този шанс му е даден от турската болница Liv Hospital, 
където лично ръководителят на отделението по регенеративна медицина проф. Ердал Карайоз е с 
много добри прогнози. Краси е одобрен за четиримесечен курс на лечение със стволови клетки и 
рехабилитация. Сумата за лечението му е 36 хил. долара. С лични средства семейството ще успее да 
заплати първите две процедури в размер на 17 хил. долара. Не достигат обаче 19 хил. долара, за 
които семейството и Краси се обръщат към всички добри хора, които могат да помогнат. Нека 
помогнем да един млад човек да получи пълноценния живот, който никога не е имал. Нека 
помогнем на Краси да проходи! Може да го направите на дарителската сметка: IBAN: BG03 UNCR 
7000 1523 032906 BIC: UNCRBGSF Krasimir Angelov Arnaudov Красимир Ангелов Арнаудов При банка 
Уникредит Булбанк 
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Едни от най-големите звезди на България с благотворителен концерт във Варна 
www.varnautre.bg | 10.08.2017 | 14:11 
Шоуто започва в 20:30 часа на 16 август, а цената на билетите е 20 лева 
На 16 август в Летен театър, Варна, рамо до рамо на сцената ще застанат Иван Лечев и Константин 
Цеков от ФСБ, “Легендите”, D2, Любо Киров, Митко Кърнев, Стенли, Звездомир Керемидчиев – 
Звезди, Нелко Коларов, Васил Петров, Константин Марков, варненската група “Бумеранг” и други. 
Благотворителният концерт е в подкрепа на известния варненски музикант Димитър Димитров – 
Митьо. В началото на тази година при пожар в дома му загива неговата сестра. До основи изгаря и 
крайбрежното заведение от което се издържа. 
Навремето той е свирил дори с ФСБ и повечето музиканти, които ще вземат участие в концерта са 
негови приятели. Участието на всички изпълнители е безвъзмездно. 
Ще прозвучат най-големите български рок и поп хитове за последните 40 години. 
Водещ на събитието ще бъде Христо Димитров – Тито. 
Концертът започва в 20:30 часа, а цената на билетите е 20 лв. Билети можете да закупите в мрежата 
на Eventim.bg и касата на Летен театър. 
Всички приходи от концерта ще бъдат дарени на Димитър Димитров – Митьо, за да възстанови 
легендарното заведение “Глобус”, на плаж Кабакум, Варна. Любимо място на много варненци и 
български музиканти. 
 

Нов конфликт между Фонда за лечение на деца и родители 
www.dnes.dir.bg | 10.08.2017 | 13:41 
Нов конфликт и обвинения възникнаха между Фонда за лечение на деца и родители. От Фонда искат 
здравният министър да се намеси в спора като арбитър. Спорът е свързан с парите за лечението на 6-
годишната Гери. Майката декларира пред Фонда, че нямат сметки и настоява да й се отпусне цялата 
сума за лечението на детето. От Фонда обаче уточняват, че тя има две сметки от дарения в помощ на 
момиченцето. Детето страда от тежко злокачествено заболяване и трябва спешно да се лекува в 
Германия. Момиченцето има злокачествен тумор невробластом. Фондът за лечение на деца отпуска 
250 000 евро. Семейството, обаче, настоява държавата да плати цялото лечение, а не да доплаща 
върху даренията, направени от хората чрез дарителска кампания с помощта на Нова ТВ. Затова 
родителите дори декларирали пред Фонда, че нямат събрани средства. Случаят на Гери влезе в съда 
по жалба на майката на детето. Майката на Гери, Камелия Младенова, кандидатства за лечение на 
момичето във Фонда за лечение на деца и на 6 декември 2016 г. молбата и е одобрена, тогава е 
взето решение за финансиране до 250 000 евро. От Фонда за лечение на деца уточняват, че 
заповедта за лечение в Германия за отпуснатите средства от организацията е от 7 декември 2016 г. 
Правилата на Фонда за лечение на деца определят, че с публични средства се заплаща 
недостигащата на родителите сума, като за целта те попълват стандартна декларация, с която 
заявяват дали имат или нямат специална разплащателна/дарителска/набирателна сметка в полза за 
лечението на детето. Камелия Младенова е попълнила две такива декларации – първата на 17 
ноември и втората на 13 декември 2016 г., в които е заявила, че не ѝ е известно наличието на такива 
сметки. Досега поисканите средства от клиниката в Германия за лечението на Гери и отпуснати със 
Заповедта на Фонда с формуляр S2 са близо 93 000 евро, като има още малко неостойностени 
дейности. Самата майката заявява преди време в медиите, че събраните средства до онзи момент 
са: - 570 000 лв. дарения в сметката ѝ, - 300 000 лв. дарение от анонимен дарител, - до 250 000 евро 
от Фонда за лечение на деца. Майката заявява още, че останалите средства ще дари на друго 
нуждаещо се дете и ще дава редовно отчети. В началото на годината обаче Камелия Младенова 
завежда дело срещу Фонда за лечение на деца с искане да ѝ бъдат платени средствата. Има 
проведени две заседания, в които нейният адвокат заявява, че не е наясно дали има такива сметки. 
Общественият съвет на Фонда за лечение на деца е разтревожен, че е възможно публичните 
средства да не се използват по целесъобразност, защото при направени дарения в полза на 
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лечението на детето, се доплаща недостигащата сума. Администрацията на Фонда е направила 
официално запитване до майката Камелия Младенова има ли сметка с дарения в полза за лечението 
на Гери. Ако има, какво се случва с тези средства, питат от Фонда. Оттам препоръчват майката да 
даде нужната информация, за да се поеме цялото лечение на Гери.  Иска се министърът на 
здравеопазването да вземе отношение по казуса. Пациентски организации „Заедно с теб“ с 
подкрепата на омбудсмана Мая Манолова подготвя  кръгла маса за иницииране на създаването на 
Закон за дарителството. 
  

От Природен парк „Русенски Лом“ набират доброволци за екоакция (БНТ2-Русе) 
www.news.bnt.bg | 10.08.2017 | 15:18 
Маршрутът Червен-Кошов-Грамовец вече е достъпен и за велосипедисти. Очаква се до края на тази 
седмица да приключи работата и по маршрута от моста на р. Мали Лом до Големия нисовски 
манастир. Заради обраслите дървета и пропадането на пътя обаче, е невъзможно техниката да 
достигне до Ивановските скални църкви. Затова от природния парк търсят доброволци за работа с 
ръчни инструменти. 
 

Започва дарителска акция за дядо Цоло от Славотин 
www.bnr.bg | 10.08.2017 | 17:43 
Дарителска акция за събиране на средства за възстановяване на къщата на дядо Цоло започна 
кметът на монтанското село Славотин Личко Цолов. Миналата събота домът на 76-годишния мъж 
беше изпепелена от пожар. Със съдействието на Общината, дядо Цоло е настанен в Дома за 
временен престой в Монтана. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посети 
възрастния човек.Дядо Цоло е получил еднократна социална помощ. Бисер Петков обеща, че с 
другите министри от кабинета ще окаже съдействие при дарителската акция за набиране на 
средства за построяване на къща в Славотин: "Може да се върне в къщата си, което разбирам е най-
голямото желание. Дали това ще стане наесен или до пролетта, живи и здрави, най-важното е да е 
спокоен. Уверих се, че условията тук в Центъра са много добри. Жалко, че го е сполетяла такава 
стихия. Важно е, че той е жив и здрав, че е оцелял и няма да бъде изоставен."Дядо Цоло няма 
обяснение как е станал пожарът. В Славотин е оставил две овнета да ги гледат съселяните 
му."Доволен съм, но не мога да остана много време, там съм си свикнал", каза възрастният човек. 
 

Когато тенисът и благотворителността вървят ръка за ръка  
www.novsport.com | 10.08.2017 | 17:58 
Въпреки крехката си възраст, Дария Касаткина е едно от най-талантливите имена в света на женския 
тенис. Това не е изненадващо, тъй като още на 17 години Даша спечели турнира от "Големия шлем" - 
"Ролан Гарос" за юноши. Една година по-късно прибави и дебютна титла WTA Premier по двойки, 
побеждавайки заедно с Елена Веснина в Москва, а тази година Касаткина покори турнира на зелен 
клей в Чарлстън (САЩ) след убедителна победа на финала над латвийката Йелена Остапенко с 6:3, 
6:1. Стилът на игра Даша е доста разнообразен. В началото на кариерата си руската звезда заемаше 
защитна позиция. Сега Даша търпи сериозно развитие и измества фокуса към атака на корта, 
действайки по-агресивно. Но въпреки отдадеността й към тениса, Даша, успява да се фокусира и 
върху дейности извън корта. Миналата година звездата се присъедини като активен участник към 
Съвета на настоятелите на проекта за доброволец DaDobro. Както Даша казва: "Въпреки натоварения 
си график, аз винаги се опитвам да намеря време да работя като доброволец." DaDobro.com е 
доброволно движение, където всеки може да намери приложение на своите способности, да 
допринесе с лично добро дело. Отличавайки се от многото благотворителни организации и 
фондации, движението DaDobro.com не събира дарения. Доброволците участват съзнателно, без 
парична награда и сами по себе си оказват помощ на нуждаещите се.     "Няма граници, няма 
ограничения за пола и възрастта, разликите в цвета на кожата, мястото на раждане и религията за 
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екипа на DaDobro.com. Ние не участваме в проекти, насочени "против" някого или нещо, 
пропагандираме само добри дела. Харесва ми тази концепция, така че съм щастлива да се 
присъединя към движението на доброволци DaDobro.com ", - казва Даша. За своя първа инициатива 
руската тенис звезда избра да посети сиропиталището в родната си страна. Тя се срещна с децата и 
разказа от своя личен опит какво е да си професионален спортист, след това ги зарадва с подаръци и 
подписа автографи.   Един от съоснователите на благотворителния проект DaDobro е руският 
бизнесмен Андрей Игнатиев, който е известен с големия си проект, свързан с туризма: BSI глобална 
група компании. Игнатиев играе 6 години тенис и е удостоен със званието Майстор на спорта в 
Русия. Ето защо няма нищо чудно във факта, че глобалната група на BSI, стана официален спонсор на 
Дария Касаткина и помага на младата звезда за покоряване на тенис върхове.     В момента 
движението Dadobro.com обединява повече от 20 руски и чуждестранни компании, 2500 
доброволци в 8 страни. Осигурява се помощ за сиропиталища и детски болници, грижа за ветерани и 
социални домове, действия за опазване на околната среда, изграждане на приюти за бездомни 
животни и още много в списъка на Добрите дела на екипа на DaDobro.com. 68 спонсорирани 
социални обекта се грижат за доброволците. 
 

Комплекс "Камбаните" получи дарение от Австралия 
в. Земя | 11.08.2017 | Стр. 2 
Нова камбана, дарена от Австралийския моряшки синдикат, зазвъня в София, предаде БГНЕС. 
Младежи от Съюза на транспортните синдикати в България, столичният кмет Йорданка Фандькова и 
гости поставиха новата камбана в столичния парк-комплекс "Камбаните". Поводът е 12 август - 
Международният ден на младежта. Генералният секретар на Международната транспортна 
федерация Стивън Котън предаде поздрави от всички 16 млн. членове на федерацията и изрази 
подкрепа за единството и творчеството, което е и девиз на парка. Не сме спирали борбата си за 
свобода, мир и равенство, заяви Котън. Създателят на ансамбъл "Българе" Христо Димитров посочи, 
че България е била символ на мира и творчеството и е направила невероятно послание за 
обединение в целия свят. 
ЗЕМЯ припомня, че уникалният за Европа, а може би и за света комплекс "Камбаните" е част от 
инициативата за Международната детска асамблея "Знаме на мира" на детското изкуство, 
осъществявана под егидата на ЮНЕСКО по идея на Людмила Живкова (1942-1981 г), която е 
министър на културата и е идеолог на отбелязването на 1300-годишнината на българската държава, 
Всенародната програма за естетическо възпитание, строежа на НДК и духовното ни отваряне към 
света. 
България е домакин на първата асамблея през 1979 г., в която участват деца от 79 държави. 
Поставени са 68 различни камбани в парк-комплекс "Камбаните". Четвъртата асамблея от 1988 г. 
постига рекорд с участници от 135 държави. 
Асамблеята е приета от ООН и ЮНЕСКО като нова форма за дипломация и сътрудничество в името на 
мира, а ООН удостоява "Знаме на мира" със званието "Вестител на мира". До 1989 г. в София се 
провеждат четири асамблеи и четири срещи на деца от целия свят. В тях са участвали общо 3900 
деца от 138 държави и 14 000 деца от България. 
*** 
Снимка: Комплекс "Камбаните" край София е символ на времето, в което България бе вестител на 
мечтите на младите по света за мир, творчество и красота. 
 

Фондът за лечение на деца поема лечението на Ники  
в. Шуменска заря | 11.08.2017 | Стр. 5 
Семейството на 17-годишния Николай Иванов от Шумен, който страда от рядка форма рак "Сарком 
на Юинг", най-после може да си отдъхне от грижите по финансовата част на лечението. След близо 
два месеца игра на нерви Фондът за лечение на деца издаде дългоочакваната заповед, че поема 
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лечението на Ники от този момент до прогнозираното завършване, съобщи Невяна Йорданова, 
инициатор на благотворителната кампания за Ники. "Условието, което фондът постави на 
семейството, бе всички средствата от дарителската сметка да бъдат изразходвани и чак след това да 
поемат лечението", каза Невяна Йорданова. В петък миналата седмица семейството е превело към 
турската клиника последните 15 000 евро от сметката. Във вторник на Ники са му взети здрави 
стволови клетки, които ще бъдат замразени и влети на по-късен етап, ако химиотерапията спре да 
действа. Част от сумата ще се използва и за четвъртата химиотерапия, която започва тази седмица. 
Добрата новина е, че туморът намалява след всяка химиотерапия, но лекарите са заложили и 
операция в подходящ момент. След нея ще следват поне три химио-терапии и лъчетерапия. 
Сметката показва, че от този етап на лечение до прогнозирания край ще са необходими още 110 000 
евро. Това е сумата, която ще заплати Фондът за лечение на деца. И ако на някой тази сума му се 
вижда прекалено голяма, за сравнение ще посочим, че германска клиника, специализирана в 
лечение на същото заболяване, е дала оферта от 400 000 евро за 13 химиотерапии без операция. 
Четирима експерти, работещи с Фонда, специалисти в различни области на медицината, са дали 
положително становище, че провежданото лечение дава резултат и трябва да продължи в турската 
клиника. 
Оперативно лечение на "Сарком на Юинг" в България на деца не се провежда. Благодарение на 
бързата реакция на родителите на Ники и на дарителската кампания, в която участваха толкова 
много хора, както от Шумен, така и от други градове, да не забравяме и сънародниците от чужбина, 
лечението започна по-най бързия начин. Почти 100 000 лв. бе събраната сума в дарителската сметка 
на Николай. С тях са заплатени 4 химиотерапии, няколко изследвания и извличане на стволови 
клетки. Николай и семейството му благодарят на всички, които отвориха сърцата си и дариха 
средства, за да може той да се лекува адекватно докато институциите проведат необходимите 
процедури. Битката за финансирането е спечелена, остава Николай да излезе победител от войната с 
коварния рак. 
Инициативният комитет на дарителската кампания "Да помогнем на Николай!" информира, че на 
този етап спира с набирането на средства. Изтеглянето на кутиите с дарения е почти приключило, 
ако има обекти, където не са взети, организаторите молят да се свържете с лелята на Николай, чиито 
телефони са изписани на брошурата с банковата сметка или чрез facebook страницата Помощ за 
Ники. До края на лятото остава единствено кутията от акция "Жълти стотинки за Ники" на 
съучениците на Николай. 835 лв. е внесената сума от жълтите стотинки до момента. Сумата от 
събраните дребни монети оттук нататък ще бъде дадена за закупуване на имуностимулиращи 
медикаменти, които семейството купува допълнително за възстановяване на кръвните показатели 
след всяка химиотерапия. 
Организаторите: "Благодарим на всички за подкрепата - вие дарихте живот, надежда и любов и за 
нас сте дарителите № 1 на 2017 г. " 
Благодарим на всички дарители за подкрепата, благодарим на шуменци, че се обединиха около 
каузата "Да помогнем на Николай", благодарим за състраданието и съпричастността, защото вие 
уважаеми съграждани помогнахте лечението на този младеж да започне навреме. Вие дарихте 
живот, надежда и любов и за нас сте дарителите №1 на 2017 г. Продължавайте да помагате има 
толкова много нуждаещи се. Чувството на удовлетвореност е прекрасно. 
Ники ще оздравее и всички вие допринесохте за това. Благодарим! 
10.08.2017 г. 
 

Доброволци от Франция с мисия в Подбалкана 
в. Марица, Пловдив | Цветана ГЕОРГИЕВА | 11.08.2017 | Стр. 19 
Сто и двадесет доброволци от Франция пристигат в петък в Карлово с мисията да помогнат на 
училища и социални центрове. 
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Младежите ще завладеят града, те идват с 40 рали автомобила Пежо 205 и ще се установят с колите 
на градския стадион "Васил Левски." Доброволците пристигат с ученически пособия, оборудване и 
материали за училищата и социалните центрове в Карлово. 
Инициативата е част от европейското турне на френските доброволци "Europ'raid2017", а в Карлово 
са по покана на местното младежко сдружение "Младежки и граждански инициативи в Розовата 
долина,,, управляващо Младежкия информационен център в града. 
Френските доброволци ще изиграят приятелски мач с местния юношески футболен отбор от 18 часа 
и ще се срещнат с граждани и младежи, за да споделят емоцията от това да обикаляш цяла 
Европа и да даряваш на хора в неравностойно положение. 
"Europ'raid" стартира през 2014-а с 12 доброволци. През 2016 г. те вече са 207, а тази година в 
инициативата се включват 450 доброволци, които потеглиха с над 15 т материали за училища в Босна 
и Херцеговина, Албания, България и Румъния. 

Да помогнем заедно – Фондация Балкан фолк фест организира благотворителни концерти 
за децата  
www.ngobg.info | 11.08.2017 | 11:05 
Да помогнем заедно – Фондация Балкан фолк фест организира благотворителни концерти за децата 
Истинското щастие се крие в усмивката и смехът на децата. Всяко дете заслужава щастие. Именно 
затова Фондация Балкан фолк фест посвещава концертите от Фестивала Балкан фолк фест 2017 на 
децата от Клиниката по детска клинична хематология и онкология към МБАЛ „Света Марина” – 
Варна. Концертите, които предстоят на 11.08, 13.08, 19.08 и 23.08.2017 г. в зала 1 на Фестивален и 
конгресен център – Варна ще бъдат с платен вход от 5 лв. Всички приходи от всеки билет ще бъдат 
подарени на Клиниката по детска клинична хематология и онкология към МБАЛ „Света Марина” – 
Варна. Фондация Балкан фолк фест кани всички жители и гости на град Варна да се насладят на 
изпълненията на фолклорни ансамбли, певчески състави и духови оркестри. Нека помогнем заедно с 
Вас, защото всяко дете заслужава щастие. 
 

Доброволци продължават почистването на парк "Бедечка"  
www.bnr.bg | 11.08.2017 | 12:01 
За пети пореден уикенд защитниците на парк „Бедечка“ ще облагородяват алеите в местността 
около реката в Стара Загора, съобщи в предаването „Репортер“  Милка Колдамова от „Запазете 
Бедечка“. Почистването този път ще започне от 17 часа в неделя, а сборният пункт е районът около 
Стария чинар. С акцията „Ново начало за Бедечка“ доброволците се заеха да изпълнят своето 
обещание,  дадено преди  референдума за съдбата на територията, която според действащите и към 
момента Общ и Подробен устройствени планове все още е квартал, а земите са частна собственост. 
Отстранява се тревата от алеите, бордюрите и скамейките се боядисват. Целта на защитниците на 
„Бедечка“ е мястото да се направи посещаемо и така да се сведе до минимум възможността за 
извършване на престъпления там. Милка Колдамова отрече упреците, че зад ентусиазма на 
доброволците стоят политически амбиции. 
 

Продължава доброволческата инициатива за почистване на керамика от крепостта Ряховец 
www.regnews.net | 11.08.2017 | 11:43 
Това лято за трета поредна година се проведоха редовни археологически разкопки на крепостта 
Ряховец. Проучванията бяха съсредоточени в района на западната порта и част от прилежащата й 
крепостна стена, във вътрешността и в близост до северната порта, при започнатия през 2015 г. 
сондаж. По време на разкопките бяха открити близо 500 находки, сред които монети, редица 
предмети от бита и множество керамични фрагменти. На 29 юли стартира доброволческа 
инициатива за  почистване на откритата керамика. Инициативата ще продължи и тази събота – 12 
август. В тази връзка Исторически музей–Горна Оряховица кани всички желаещи, които искат да се 
запознаят с последните открития  и да участват в тяхното почистване. Музеят ще предостави на 
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доброволците безплатен вход за експозициите през целия ден от 10 до 17 часа. Най-младите 
доброволци ще имат възможността да участват в „Загадката на музея”. 
 

Организират четири благотворителни концерта във Варна  
www.chernomore.bg | 11.08.2017 | 14:25 
Фондация Балкан Фолк Фест посвещава концертите от Фестивала Балкан Фолк Фест 2017 на децата 
от Клиниката по детска клинична хематология и онкология към МБАЛ "Света Марина" – Варна.   
Концертите, които предстоят на 11.08, 13.08, 19.08 и 23.08.2017 г. в зала 1 на Фестивален и Конгресен 
център – Варна ще бъдат с платен вход от 5 лв. Всички приходи от всеки билет ще бъдат подарени на 
Клиниката по детска клинична хематология и онкология към МБАЛ "Света Марина" – Варна.   
Фондация Балкан Фолк Фест кани всички жители и гости на град Варна да се насладят на 
изпълненията на фолклорни ансамбли, певчески състави и духови оркестри. Нека помогнем заедно с 
Вас, защото всяко дете заслужава щастие.   Черно море. 
 

Включи се и ти в подготовката на Нощ/Пловдив 2017  
www.podtepeto.com | 11.08.2017 | 14:05 
Фондация „Отворени изкуства” търси своите инициативни доброволци за НОЩ/Пловдив 2017! 
Екипът ни те насърчава да бъдеш любопитен и да натрупаш умения в избрана от теб област! КАКВО? 
Има четири основни направления, в които се нуждаем от помощници: - Помощник-уредници: 
подпомагат участниците в Нощта по време на събитията; насочват и информират посетителите на 
конкретната локация; отговарят за гладкото протичане на събитията и доброто настроение. - 
Отговорници брандиране: влизат в рекламната кампания на Нощта с разпространение на материали 
и директна връзка с участниците. - Помощници на артисти: помагат на творците за реализацията на 
артистичните им проекти. - Отговорници инфопункт – информират публиката за акценти в Нощта, 
отговарят за печатните материали и сувенирите на фестивала КОГА? Общ период: 30.08.2017– 
17.09.2017 (индивидуален за всяко от направленията) НОЩ/Пловдив 2017: 15.09.2017 - 17.09.2017 
КАК МОГА ДА СЕ ВКЛЮЧА? Ако ти допада идеята да се потопиш в света на изкуството и да видиш 
нещата „от кухнята“, изпрати ни: - CV - снимка - кратка мотивация, в която ни споделяш какво те 
привлича във фестивала - уточнение за желаната от теб позиция Имейл за участие: 
volunteers@openarts.info Крайният срок за кандидатстване е 28.08.2017. Ще получиш обратна връзка 
до седмица!   ЗА КОГО Е ОБЯВАТА? За всеки, който иска да предизвика себе си, да натрупа 
организационен опит, търси приятна компания на хора със сходни интереси и е готов е да върши 
пълноценна работа! Ако се адаптираш лесно към промяната, отговорен си, умееш да работиш под 
напрежение, разпределяш времето си правилно - тук е твоето място да развиеш потенциала си и да 
откриеш нови приятели. КАКВО ТЕ ОЧАКВА КАТО СЕ ВКЛЮЧИШ?  (освен най-дългите септемврийски 
нощи)? - Кратко обучение - Мотивиращи работни срещи - Динамична и предизвикателна работна 
среда - Интересни и разнообразни контакти - Сертификат за осъществен доброволен труд - Сувенири 
на „Нощта“ И още: - Придобит организационен опит - Поглед отблизо върху работата на български и 
международни артисти и куратори с възможност за комуникация и работа с тях - Усъвършенстване 
на умения за работа в екип, в динамична среда Като доброволец на НОЩ/Пловдив ще имаш 
възможност да се потопиш в едно от най-големите културни събития в страната, да го опознаеш в 
цялата му динамика и разнообразие, да изпиташ себе си и уменията си. Очакваме те в НОЩТА!     
 

Продължава събирането на средства в помощ на болния от рак Ники  
www.novini.dir.bg | Blagoevgrad24.bg | 11.08.2017 | 13:43 
Продължава събирането на средства в помощ на болния Ники. Ето какво зове неговата приятелка 
Дани Новакова във Фейсбук: Аз ще си позволя да ви предизвикам, 23 668 човека с големи сърца, ако 
всички преведат по 10 лв. това са 236 680 лв. Изпитано от другите благотворителни апели, моля 
повдигайте поста ! Благодаря!!!!! Вярвам в доброто и човечността! Вярвам и в това, че имам 
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съмишленици! Давайте хора, нека помогнем! СПОДЕЛЕТЕ ДА ДОСТИГНЕ ДО ПОВЕЧЕ ХОРА, ЗА ДА 
ДАДЕМ ШАНС ЗА НОВ ЖИВОТ НА НИКОЛАЙ. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ И СПОДЕЛЕТЕ... МОЯТ ПРИЯТЕЛ 37-
годишният Николай Тодоров от София е един от тези които имат много рядък вид тумор. Научава, че 
има рак, през 2015 г. Лекарите в България 3 месеца не могат да установят какъв точно е туморът. От 
близо две години Ники води борба с болестта, решила да му обяви война. 
 

 IV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "ПРАВИ ДОБРО"  
www.ndt1.com | 11.08.2017 | 13:33 
Ваканционно селище Албена 
продължава традицията с концертите на откритата сцена до хотел Добруджа. 
На открита сцена се проведе гала-концерт на участниците в IV 
международен фестивал "Прави добро". Мероприятието се провежда със съдействието на Албена и 
е допълнителна активност към културния календар. Фестивалът има за цел да  се  укрепят 
приятелските отношения на по-младото поколение между Русия, ОНД и България,   да се определят 
най-надарените  и  талантливите  млади изпълнители, да се организира серия от благотворителни 
концерти  “Деца помагат на деца”. Основната идея е да се научат децата да не остават безразлични 
към проблемите на техните връстници, да правим  добро от техните таланти. 
 

Трети семеен фестивал с кауза „Усмихни се" 
www.ngobg.info | 11.08.2017 | 16:50 
За трета поредна година слънчевият и изпълнен със зеленина двор на Карин Дом в сърцето на 
Морската градина на Варна, ще се преобрази в още по-приказно място, посрещайки ежегодния 
семеен фестивал „Усмихни се“. На 16-и и 17-и септември фестивалът отново ще предложи 
забавления за цялото семейство – от детски кът и работилници за най-малките, през занаятчийски и 
фермерси пазар за мама и вкусно барбекю и бира за татко. Открита сцена ще събере музиканти, 
които ще подправят с творчеството си този празник на усмивките. Тазгодишната тема на събитието е 
„Приказки" и децата ще бъдат пренесени в тайната градина на тяхното въображение. Събитието се 
превърна в любимия семеен фестивал на всички варненци с богатата програма и забавления, които 
позволяват всяко семейство да прекара там целия уикенд без да усети скука или липса на някакво 
удобство, благодарение на широките площи за пикник, разнообразието от храни, напитки и детски 
ателиета през целия ден. Това, което превръща „Усмихни се" в уникален фестивал е не само 
прецизната организация, но и неговата основна идея – Забавление с кауза. Събраните по време на 
фестивала средства (от дарение за вход, участие в томбола и закупени продукти, работилнички) се 
използват за благородната кауза на Карин дом. През 2015г. след първото издание на фестивала 
„Усмихни се”, Карин дом откри група „Усмивка" за деца с комплексни нужди и група „Малки+” за 
деца с комуникативни затруднения, чиято издръжка се подсигурява от фестивала, всъщност от 
всички граждани и гости на Варна, избрали да прекарат един приятен фестивален уикенд. Карин Дом 
, който тази година отпразнува своя 21-ви рожден ден е организация с водеща роля в 
предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. През 
годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални 
потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, 
логопеди, психолози, специални педагози, социални работници. Годишно Карин дом подкрепя над 
300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста. Повече информация как можете да се 
включите като партньор на фестивала, да участвате със свой шанд, с детска работилничка или като 
доброволец вижте на: www.smile.karindom.org. 
 

Община “Младост“ прие дарение от над 350 хил. лева от инвеститорите на мегапроекта 
“Гранд каньон“  
www.novini.dir.bg | Dnevnik.bg | 11.08.2017 | 21:16 
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Столичният район "Младост" е приел дарение в размер на 367 хил. лева от инвеститорите на 
мегапроекта "Гранд каньон", който се строи в квартала. За това съобщават от пресцентъра на 
районната община, като посочват, че сумата се отпуска от компанията "Гаранти коза" след преговори 
с районния кмет Десислава Иванчева. Дарението е одобрено от Столичният общински съвет. 
Десислава Иванчева стана кмет на "Младост" след като беше едно от... Столичният район “Младост“ 
е приел дарение в размер на 367 хил. лева от инвеститорите на мегапроекта “Гранд каньон“, който 
се строи в квартала. За това съобщават от пресцентъра на районната община, като посочват, че 
сумата се отпуска от компанията “Гаранти коза“ след преговори с районния кмет Десислава 
Иванчева. 
 

Община Отбелязване на Международния ден на младежта  
www.zetramedia.com | 11.08.2017 | 21:16 
На 10 август, четвъртък, в централната част на града, пред „Ловчанско читалище Наука – 1870г.”, 
сдружение „Екомисия 21 век” за поредна година отбеляза 12 август – Международния ден на 
младежта. В него взеха участие младежи от Общински ученически съвет, доброволци на 
организацията, ученици от Профилирана езикова гимназия, Математическа гимназия, както и от 
други ловешки училища. По време на събитието беше представена кратка информация за този 
празник на жителите на града – деца, юноши, възрастни. Бяха раздадени и множество 
информационни материали за различните възможности, които се предоставят на младите хора – 
доброволчество, програмата „Еразъм +”, Национална програма за младежта, Европейската 
Доброволческа служба. Присъстващите се забавляваха с хубавата музика, децата се радваха на 
балоните, а по-големите участници подреждаха картата на Европа и поставяха знамената на 
държавите членки на Европейския съюз на съответните места. Накрая всички желаещи написаха 
своите послания като продължение на мотото: „Младите хора на Ловеч са ЗА…”. Посланията, 
прикрепени към балони и придружени с много надежди, отлетяха в небето. 
 

Актьорът Симеон Алексиев в кампания “Топъл обяд” пред болница “Медлайн”  
www.paper.standartnews.com | 12.08.2017 | 00:08 
Актьорът Симеон Алексиев, един от любимците на пловдивските почитатели на Мелпомена, се 
включи в поредното издание на кампания "Топъл обяд" на Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите 
на Свети Йоан. Пред болница "Медлайн" под тепетата той участва заедно с президента на 
фондацията д-р Невен Енчев в раздаването на храната на хора в затруднено материално положение. 
Господ здраве да дава за тая добрина - и днес ни нахранихте, благодариха чакащите, които получиха 
ароматен грах. Благородните каузи трябва да се подкрепят, защото всеки човек с топло сърце според 
възможностите си помага на нуждаещите се, обясни Алексиев. Той заяви, че се възхищава на 
грижите, които пловдивският предприемач полага от години за бедни и болни в цялата страна. 
Актьорите от Драматичния театър пък непрекъснато играят благотворително за възрастните и така 
им дават възможност да се насладят на интересни постановки. Кампания "Топъл обяд" се 
организира пред болница "Медлайн" в Пловдив от Ортодоксалния орден от 3 години по инициатива 
на д-р Енчев. и стартира като продължение на акция "Топло сърце", която осигури помощи на 
пострадалите от наводнението в Мизия през есента на 2014 г. Заради своя високохуманен характер 
инициативата привлича много известни личности у нас и в чужбина. Първа в акцията се включи 
графиня Естер Дьо Помери, организирала множество благотворителни жестове за нашата страна, 
заради които е удостоена с орден "Мадарски конник" - Първа степен, а наскоро бе подкрепена от 
директора на пловдивския Драматичен театър Кръстьо Кръстев. От началото на годината своята 
съпричастност към "Топъл обяд" показаха и трима почетни консули в Пловдив, които раздаваха 
храна с д-р Енчев - на Германия д-р Марияна Чолакова, на Италия - Джузепе ди Франческо и на 
Армения - Ехиязар Узунян. Кампанията бе подкрепена от известни спортисти - Йордан Йовчев, 
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световен шампион по спортна гимнастика, двукратния олимпийски шампион на кану Николай 
Бухалов, световния, олимпийски и европейски шампион по борба Армен Назарян. 
 

ПСИХОБОЛНИЦАТА ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ ОТ БЧК 
в. Марица изток, Раднево | Димитър СЛАВОВ | 12.08.2017 | Стр. 2 
В началото на месеца ДПБ "Д-р Георги Кисьов" получи 50 индивидуални хигиенно-санитарни пакета 
и 11 кашона с дрехи от Областния съвет на БЧК. Това е продължение на дългогодишното 
сътрудничество между хуманитарната организация и най-голямата психиатрична болница в 
България. Поне веднъж годишно лечебното заведение има подкрепата на червенокръстците. 
"По този начин получаваме много необходими на пациентите неща, които иначе трябва да закупим 
от бюджета си. Само дрехите са на стойност 1000 лева", сподели директорът на лечебното 
заведение д-р Владимир Трънов. Санитарните пакети вече са предоставени на отделението за 
рехабилитация. "В него пациентите често губят своите хигиенни навици и полученото ще даде 
възможност за тяхното по-ефективно възстановяване. Облеклата ще бъдат разпределени до 
седмица, след като въпросът бъде обсъден от болничния съвет. Целта е подпомагането да достигне 
до най-нуждаещите се. Оценяваме високо помощта, която ни оказват различни организации, и 
искрено сме им благодарни за оказаната ни подкрепа", допълни д-р Трънов 
10.08.2017 г. 
 
 

ДАРЕНИЕ ОТ ХРИСТИЯНСКА ЛИТЕРАТУРА ПОЛУЧИ РБ "ДОРА ГАБЕ"  
Нова Добруджанска трибуна, Добрич | 12.08.2017 | Стр. 5 
Регионална библиотека Дора Габе" получи дарение от Атанас Димитров на християнска литература. 
Читателите имат възможност да ползват луксозни издания с разнообразна и интересна информация, 
свързана с Българската православна църква и нейната история, емблематични духовници, 
непожалили сили да съхраняват и отстояват православната вяра, християнските добродетели, 
национално самосъзнание и култура през вековете. Изключително място заема и изданието на 
Славянобългарски манастир Свети Вмчк Георги Зограф", Света гора, Атон Чудотворни икони на 
Просвета Богородица", съдържащо сказания за по-известните атонски и руски чудотворни икони и 
албум с 97 чудотворни икони на пресвета Богородица. 
Библиотеката обогати фонда си със следните заглавия: 
Летопис на българската православна църква: Т. 1; Царският довереник: Възпоменателен сборник; 
Доростолски и Червенски митрополит Софроний; Старозагорски митрополит Павел. Дневници (1919-
1940); Максим Патриарх Български: 90 години от рождението му; Дометиан митрополит Видински: 
Юбилеен сборник; Чудотворни икони на Просвета Богородица; Архимандрит Серафим. Нашата 
любов; Лимасолски митрополит Атанасий. Беседи: Т. 1 : Изкуството да живееш с Бога; Лимасолски 
митрополит Атанасий. Беседи: Т. 2 : Изкуството да живееш с другия; Митрополит Софроний 
Търновски. Дневник-бележник; в. "Българската екзархия". Юбилеен лист, 2005; сп. "Християнсво и 
култура". 2017, бр. 2; Великотърновският митрополит д- р Стефан: DVD. 
Библиотеката изказва специалната си благодарност към Атанас Димитров за родолюбивия 
дарителски жест, в полза на жителите на областта. 
11.08.2017 г. 
 
 

30 доброволци от Ветрен почистиха района около язовира край града   
www.focus-radio.net | 12.08.2017 | 15:25 
Пазарджик. Около 30 души доброволци почистихме района около язовира край град Ветрен, каза за 
Радио „Фокус“ – Пазарджик кметът на града Радослав Лютаков. „От сутринта до днес следобед 
чистихме от полиетиленови торбички, хартии и други отпадъци, оставени от идващите да летуват 

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”  

20 

 

край микроязовира туристи и жители на града. Напълнихме цял самосвал“, каза също Лютаков. Той 
обясни, че особено през лятото в този район идват доста туристи и отправи апел да поддържат чист 
района. „Нека преди да си тръгнат да съберат хартии и други отпадъци и да ги оставят на 
обособените места, а не по поляните край язовира“, допълни Лютаков. 
 

 14-годишен плува 18 км благотворително  
www.monitor.bg | 13.08.2017 | 11:26 
18-километрово маратонско плуване във водите на язовир Жребчево ще предприеме на 18 август 
14-годишният Благовест Стоилов. 
Тийнейджърът , който е възпитаник на старозгорското спортно училище „Тодор Каблешков“ вече 
пробва възможностите с 3-километров преход в ноща преди Джулая. И тогава и сега самотният му 
маратон е в подкрепа на каузата за спасяването на потопената във водите на язовира преди 55 
години черква „Свети Иван Рилски“. 
На 18 август Българската православна църква отбелязва успението на преподобния Йоан Рилски 
Чудотворец, това и фактът че баща му Стоил е миньор са мотивирали Благовест да избере тази дата 
за старта си. 
През рисковото му пътешествие в стил кроул ще го съпровождат няколко канута с опитни плувци , а 
на брега ще го чакат треньорката Татяна Митева и майка му Ваня. 
Хлапакът се надява сред посрещачите да бъде и неговият кумир Пламен Стойчев, който през 2007 
година стана първият българин, преплувал пролива Ламанш. 
Благовест избрал плуването след като във втори клас лекарите открили сериозен проблем с 
гръбначния му стълб, въпреки опасенията на родителите редовните тренировки са укрепили 
организма му и напоследък резултатите в басейна са впечатляващи. 
Това лято, веднага след 3-километровото приключение в язовира роденият в Димитровград хлапак 
стана първи в 1 800-метрова надпревара във водите на Черно море от остров света Анастасия до нос 
Чукаля край Бургас , където каузата беше да се подкрепят страдащите от рак. 
 

Благотворителен базар „От другата страна на монетата” ще се проведе край Художествената 
галерия „Борис Денев” във Велико Търново 
www.focus-radio.net | 13.08.2017 | 11:06 
Велико Търново. Благотворителен базар „От другата страна на монетата” ще се проведе край 
Художествената галерия „Борис Денев” във Велико Търново. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико 
Търново организаторът Радослав Гизгинджиев.  Началният час е 11.00 часа.  До 18.00 часа всички 
желаещи ще имат възможност да се включат в инициативата. Организаторът призовава да разчистят 
ненужните вещи в къщи, от гаража и от мазето. По думите му те могат да се окажат ценни за някой 
друг. Донесеното ще се продава на импровизирани сергии на достъпни цени. Тези, които нямат 
възможност да донесат свои вещи могат да се включат като доброволци, които да продават 
предметите, чиито собственици нямат възможност да останат. Средствата от продажбите ще се 
събират в прозрачна каса. 
Целта е да се съберат средства в помощ на благодетеля Христо Атанасов от Леденик. Събраната сума 
ще послужи за изграждане на къщички със санитарен възел за бездомни хора. Общо 30 души живеят 
при Христо Атанасов в момента. 
Надежда КРЪСТЕВА. 
 
 

 Френски доброволци докараха 40 автомобила с дарения за децата на Карлово   
www.trud.bg | 13.08.2017 | 18:06 
120-те френски доброволци от „Еurop’raid 2017” докараха с 40 автомобила в Карлово дарение за 
децата от социалните центрове и училищата в родния град на Васил Левски. С тази социална 
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инициатива бе отбелязан Международния ден на младежта – 12 август, а дарението едва се събра в 
автобуса на Социален център „По-добре заедно” в Карлово. Френските младежи на възраст от 18 до 
30 години, бяха посрещнати на площада в Карлово от заместник-кмета на общината Антон Минев, 
Царицата на розата за 2017 г. и много деца, а двете доброволки от Румъния Карла и Андра бяха 
подбрали за „добре дошли” на гостите най-горещите хитове на поп и хип-хоп музиката, която се 
слуша в момента в дискотеките в Париж и на Лазурния бряг. Младите хора в Карлово пък научиха за 
благотворителните инициативи на френските им връстници, които в продължение на един месец 
пътуват през 20 държави, спят на открито и на места като връх Бузлуджа и се къпят, където имат 
възможност, но са щастливи от възможността да зарадват деца в неравностойно положение от 
страни като България и Румъния, накъдето продължава маршрутът им. Дарението от Франция ще 
бъде разпределено от доброволци в Младежкия информационен център на Карлово и доставено на 
училищата в общината за началото на учебната година. 
 
 

 Хора в неравностойно положение получиха безплатен обяд в центъра на София 
www.novini.dir.bg | БНР | 13.08.2017 | 17:23 
Всяка неделя десетки хора в неравностойно положение получават безплатен обяд на чешмите с 
минерална вода в столицата... Всяка неделя десетки хора в неравностойно положение получават 
безплатен обяд на чешмите с минерална вода в столицата. Инициативата е на неформалната 
организация „Солидарна кухня“, която от половин година раздава храна на хората в нужда В 14 часа 
на трамвайната спирка при минералната вода имаше опашка от нуждаещи се хора. Те получиха 
порция гювеч, айрян, сладкиши и плодове. Имам нужда, тъй като доходът ми е 200 лева и се налага 
да се храня навън, за да мога да си връзвам бюджета. Живяла съм дълго навън- на пейката, две 
години и половина, сподели жена. Намираме храна от кофите, от контейнерите, на определени 
заведения, по определено време, дебнеме. Според  Антон Василковски, част от екипа на Солидарна 
кухня, хората трябва да се научат да си помагат.  Това, което го правим, е солидарност, не 
благотворителност, защото благотворителността означава, че един има, друг няма, а солидарността 
е като между равни - ние осъзнаваме, че тези хора са на това положение не защото го заслужават, не 
защото това е тяхната съдба, а защото системата ги е поставила в такова състояние. 
 
 

 Още организации прекратиха спасяването на мигранти в Средиземно море 
www.dariknews.bg | 14.08.2017 | 07:58 
Още две хуманитарни организации временно спряха операциите за спасяване на мигранти в 
Средиземно море, присъединявайки се към "Лекари без граници", тъй като се чувстват заплашени от 
либийската брегова охрана, предаде Ройтерс.   "Спасете децата" и "Сий Ай" заявиха, че техните 
екипи вече не могат да работят безопасно заради враждебното отношение на либийските власти. 
"Лекари без граници" посочи същите съображения, когато каза, че ще прекрати операциите в 
Средиземно море.   "Лекари без граници" спира спасяването на мигранти в Средиземно море 
"Оставяме смъртоносна празнина в Средиземно море", предупреди основателят на германската 
организация "Сий Ай" Михаел Буш Хойер. По думите му Либия е отправила "явна заплаха" към 
неправителствените организации, които действат в района около нейното крайбрежие.   Заради 
мигрантите населението на Европа нараснало с 1,5 млн. души през 2016-а През последните седмици 
се покачва напрежението между хуманитарни организации и италианското правителство, което 
намеква, че някои неправителствени групи улесняват контрабандата на хора.   Този месец Италия 
започна военноморска мисия в либийски води, за да обучава и подкрепя бреговата охрана на Либия. 
Кой е най-смъртоносният миграционен път на Земята? Почти 600 000 мигранти са пристигнали в 
Италия през последните четири години. Повечето са тръгнали от Либия с ненадеждни плавателни 
съдове, управлявани от контрабандисти на хора.   Над 13 000 мигранти са загинали при опит да 
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прекосят морето. В спасяването на мигрантите все по-голяма роля играят благотворителни 
организации, които с използваните от тях кораби са спасили повече от една трета от всички 
мигранти, откарани до брега от началото на годината - за сравнение през 2014 г. този дял е бил по-
малко от 1%. 
 

Децата да не плащат за грешките на възрастните 
www.standartnews.com | 14.08.2017 | 07:56 
Явлението, при което родители изоставят децата си, е израз на безпомощност както от страна на 
родителите, така и от страна на държавните институции. Фондация „За нашите деца" е активна вече 
25 години в България и над 20 г. работим в посока на това на родителите да се оказва цялостна и 
интензивна подкрепа, още когато те планират да имат дете. Струва ми се, че институциите много 
малко работят за подготовка на младите хора да имат деца. Бих искала тук да отбележа няколко 
тревожни факта, които доказват нуждата от спешни действия от обществото и от държавните 
институции. Само за миналата година по данни на НСИ в България са изоставени 689 деца на 
грижата на държавата. Те са настанени в домове. 636 от тях са на възраст до една годинка. Грижата 
за малките деца в институции е нехуманна, изключителна увреждаща и е практика, която трябва да 
бъде прекратена. Тече процес на закриване на тези институции и до 2025 г. това трябва да стане. Как 
обаче, при положение че техният вход е отворен. Освен това, смъртността на деца под една година у 
нас е много висока. Процентът на децата, които живеят в бедност и в социална изолация е един от 
най-високите в ЕС – 44%. Прогнозите сочат, че към 2030 г. децата под шестгодишна възраст у нас ще 
намалеят с 22%. За ЕС средно този процент е 8. 17% от семействата с малко дете у нас са без работа. 
С две думи, ситуацията в България като социално-икономически данни е високо тревожна. И няма 
как да ни учудва поредното изоставено дете. Трябва изключително спешно да се направят няколко 
неща Първо, да бъде осъзнато правото на малкото дете. Моето наблюдение е, че много често се 
нарушават правата на малките деца, когато има такива случаи на изоставяния. Често чувам да се 
казва: това е бебе, ние ще вземем по-информирано решение. Нека да не забравяме, че малките 
деца са изключително уязвими. В чл. 6 на Конвенцията за правата на детето ясно се казва, че това, че 
е малко, не лишава детето от основното му право на живот, развитие, на недискриминиране. Ако 
изоставеното дете е от ромски произход, то бива много често дискриминирано у нас. Често 
например не можем да намерим лекар, който да стане педиатър на такива деца. Втората мярка, 
която трябва да бъде предприета, е финансовото и експертно обезпечаване на мултидисциплинарни 
екипи (социален, здравен работник), които да работят още на ниво бременност. Това са т.нар. 
обходи в рискови части на селищата, където има струпване на хора с по-ниски финансови 
възможности. Там се прави първична консултация. Ако това бъде комбинирано и с една по-
адекватна намеса от страна на здравната система, съм убедена, че резултатът ще бъде 
изключително добър. Фондация „За нашите деца" постига изключително високи резултати, защото 
има сключени партньорства с шест родилни отделения в Пловдив и в София. Ако още в болницата се 
установи висока тревожност на майката или на бащата, се намесва социален работник и психолог и 
се опитваме да ги убедим, че има и друга алтернатива от тази детето да бъде изоставено Ако по-
рано се работи със семействата, ако родителите по-добре осъзнават, че нарушават правото на детето 
си, когато го изоставят на публично място с висока степен на риск, ако медицинските специалисти 
придобият малко по-социално отношение към родителите, ще има промяна в положителна посока. 
Фондация „За нашите деца" насочва най-голямата си инвестиция от дарения именно в подкрепа на 
родителите, така че те да задържат своите деца. До миналата година сме инвестирали 516 хил. лева 
в превантивна програма в подкрепа на родителите и процентът на успеваемост е близо 90%. Това ни 
провокира да започнем кампанията „Коледа по никое време". Данните сочат, че 98% от даренията у 
нас се правят именно по Коледа. В същото време 8% от постъпващите в нашата организация дарения 
са от индивидуални дарители. Ето защо чрез тази кампания призоваваме всеки, който би желал да е 
част от решението на проблемите на най-малките деца, да стане редовен дарител на фондацията. 
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Така всеки се ангажира да даде силен старт в живота на малките деца и те да не бъдат изоставени. 
Всеки, който желае, може да направи дарение на сайта ни www.detebg.org. Малкото става много, 
когато сме много и когато даряваме редовно. Така програмата ни за превенция срещу изоставяне на 
малките деца ще продължи. 
 

 Започва вторият благотворителен пленер "Мил" в Устина 
www.bnr.bg | 14.08.2017 | 07:26 
За втора поредна година творци от България и чужбина се включват в Международния  
благотворителен пленер по живопис „Мил“, който се провежда в село Устина.   В него участват 
творци от  цялата страна, от Македония и Сърбия , в чиито имена има корена „Мил“. Специални 
гости на събитието ще бъдат Иля Велчев и Мариус Донкин.   Идеята е на поета Милко Христов, а 
спомоществовател е  инженер Милко Цветков.   Средствата от продадените картини от  първия 
пленер бяха предоставени на  6-месечната Александра,  4-годишния  Емил и 4-годишния Кристиян, 
чиито лечения са отказани от Център „Фонд за лечение на деца“.   Благотворителната разпродажба 
на картините от  втория пленер ще бъде през есента. 
 

 Бруно Марс дарява $ 1 млн. за бедните  
в. Телеграф | 14.08.2017 | Стр. 17 
Бруно Марс оповести, че дарява 1 милион долара от приходите от свой концерт в Мичиган за 
подпомагане на жителите на град Флинт в същия щат, които пострадаха от недостига на чиста 
питейна вода, съобщи АП. Носителят на "Грами" заяви пред публиката на шоуто си в Обърн хилс, на 
около 48 км от Детройт, че той и промоутърите от "Лайв нейшън" ще пренасочат приходи от 
концерта към местна благотворителна организация. 
 
 

 Даряват ръчно плетени шапки и октоподчета за недоносени бебета 
в. 24 часа | 14.08.2017 | Стр. 4 
в неонатологични отделения в цялата страна. Събират се още покривала за кувьози и плетени 
терлички. Изделията имат лечебна цел. Пипалата на октоподите имитират пъпната връв и създават 
усещане на бебетата, че са в майчината утроба. Това ги успокоява, а и намалява възможността да 
хванат и издърпат някой от апаратите, подпомагащи лечението им. Покривалата защитават 
недоносените от ярките болнични светлини, а шапчиците и терличките запазват телесната им 
температура. Инициативата е на фондация "Нашите недоносени деца", която приема и изпраща 
всички дарени плетива. Те трябва да са от 100% памучна прежда, която не съдържа алергени, 
химикали и багрила. 
 
 

 Обявяват конкурс за финансиране на благотворителни младежки инициативи 
www.novini.dir.bg | Varna24.bg | 14.08.2017 | 11:30 
Фондация Обществен дарителски фонд за Варна обявява конкурс за финансиране на 
благотворителни инициативи, които да се реализират от младежи. Условието е инициативите да се 
организират на територията на град Варна в периода септември -декември 2017 г. и да бъдат с 
бюджет до 500 лв. за всяка инициатива. Това могат да бъдат например различни представления, 
концерти, изложби, спортни състезания или други интересни прояви, които младежите да 
предложат в подкрепа на дадена кауза. В конкурса могат да участват неформални група от поне 
трима младежи или младежки неправителствени организации.  
 

 Благотворителен “Лов на съкровища“ в Пловдив   
www.novini.dir.bg | Plovdiv24.bg | 14.08.2017 | 12:33 
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С благотворителна кауза в подкрепа на деца, лишени от родителски грижи, в три града в страната 
стартира четвъртото издание на “Лов на съкровища и легенди“ на открито - ТРЕЙС. В доказалия се 
през изминалите три сезона формат над 60 отбора от по 5 човека се посвещават на спорт, физически, 
логически предизвикателства и ориентиране в стремежа си към победа, а тази година и в желанието 
си да подкрепят благотворителна кауза. (www.trace.amaze.bg). Даряване на спортни артикули и 
логически игри ще се осъществи с помощта на набраните средства от билетите за участие в ТРЕЙС 
2017 г. Всички желаещи да изживеят едно различно приключение с кауза могат да се включат в 
благотворителните съревнования през септември и октомври - във Варна (10.09.17), в Пловдив 
(17.09.17) и в София (01.10.17).  
 

Едни от най-големите звезди на България се събират за благотворителен концерт тази вечер 
във Варна 
 
www.dnesplus.bg | 16.08.2017 | 10:13 
Тази вечер - 16 август в Летния театър във Варна, рамо до рамо на сцената ще застанат Иван Лечев и 
Константин Цеков от ФСБ, “Легендите”, D2, Любо Киров, Митко Кърнев, Стенли, Звездомир 
Керемидчиев – Звезди, Нелко Коларов, Васил Петров, Константин Марков, варненската група 
“Бумеранг”. Благотворителният концерт е в подкрепа на известния варненски музикант Димитър 
Димитров – Митьо. В началото на тази година при пожар в дома му загива неговата сестра. До 
основи изгаря и крайбрежното заведение от което се издържа. Навремето той е свирил дори с ФСБ и 
повечето музиканти, които ще вземат участие в концерта са негови приятели. Участието на всички 
изпълнители е безвъзмездно. Ще прозвучат най-големите български рок и поп хитове за последните 
40 години. Водещ на събитието ще бъде Христо Димитров – Тито. Концертът започва в 20:30 часа, а 
цената на билетите е 20 лв. Билети можете да закупите в мрежата Eventim.bg и касата на Летен 
театър. Всички приходи от концерта ще бъдат дарени на Димитър Димитров – Митьо, за да 
възстанови легендарното заведение “Глобус”, на плаж Кабакум, Варна. Любимо място на много 
варненци и български музиканти. Днес+.  
 
 
 

Общината и зоопаркът на Прага даряват специализиран автомобил на "Зелени балкани" в 
Стара Загора 
www.alfarss.net | 16.08.2017 | 12:01 
Представители на община Прага и зоопарка в чешката столица ще бъдат гости на Спасителния 
център за диви животни на "Зелени балкани"в Стара Загора. Посещението е от 10.15 часа и е в 
контекста на дългогодишното партньорство на Центъра с чешките институции по опазването на 
египетския лешояд в България. През годините община Прага и зоопаркът финансираха изграждането 
на волиери в Центъра за диви животни  и редица теренни дейности по опазването на вида, а тези 
дни направиха дарение с което бе закупен специализиран автомобил.  
 
 

Конкурс: Подкрепяме инициативните младежи  
www.alfarss.net | 16.08.2017 | 14:18 
Фондация Обществен дарителски фонд за Варна обявява конкурс за финасиране на благотворителни 
инициативи, които да се реализират от младежи. Условието е инициативите да се организират на 
територията на град Варна в периода септември –декември 2017 г.  
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