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По време на XII Годишна среща на местните власти, организирана от Националното 
сдружение на общините в Република България (НСОРБ), бяха връчени и годишните 
награди на сдружението за активни общини и организации, подкрепящи местните 
общности. Благодарение на номинацията на Oбщина Гълъбово „КонтурГлобал Марица 
Изток 3― бяха отличени с награда „Дарител на общините― за 2017 г. в категория „Подкрепа 
за малки общини―. 
Американската топлоелектроцентрала и Община Гълъбово от години си сътрудничат 
успешно по редица проекти, свързани с подобряване на стандарта на живот на жителите на 
града. Съгласно дългосрочното споразумение с Oбщина Гълъбово „КонтурГлобал Марица 
Изток 3― ежегодно осъществява социални проекти на стойност до 500 000 лв. с цел 
подобряване стандарта на живот на местната общност. Именно по това споразумение през 
2016 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3― завърши основния ремонт на спортна зала 
„Енергетик― на стойност 714 397,96 лв. Спортната зала е център за провеждане на всички 
спортни мероприятия в общината, но не е ремонтирана от построяването си преди 40 
години и преди старта на проекта е в окаяно състояние. В обновената зала вече се провеждат 
множество спортни събития, сред които и два от най-значимите турнири от спортния 
календар на Общината – Регионалното състезание за хора с увреждания, което ежегодно 
събира над 130 участници и е единствено по рода си в страната, и Международният турнир 
по борба свободен стил за момчета „Злати Д. Ройдев―. 
 
Благотворителна изложба-търг IN VITRO–IN VIVO 
www.hiclub.bg | 24.10.2017  
С благотворителна изложба-търг IN VITRO–IN VIVO обновената галерия „София 79‖ 
открива своя есенен сезон и набира средства за инвитро процедури в подкрепа на фондация 
„Искам бебе‖. Събитието ще се проведе на 30 октомври от 18, 30 ч. в столичния хотел „Арена 
ди Сердика‖ /ул.‖Будапеща‖2/. 
"In vitro" означава "в стъкло" от латински език, а "in vivo"- "живо състояние". Според 
Александра Велева-Туши светът е наситен с достатъчно нередности, негативни новини и 
събития, за да бъдат експонирани и в изкуството. „Творците трябва по-скоро да начертават и 
проправят път към разрешаването на проблемите, развивайки и променяйки фокуса на 
мислене у хората. Затова цикълът произведения IN VITRO – IN VIVO цели да предложи 
нова философия и гледна точка, разделена на етапи и търсеща разумни решения‖, споделя 
авторката. 
В изложбата основна роля ще има публиката, включвайки се с присъствие и участвайки в 
благотворителния търг, чрез който ще се набират средства за инвитро процедури в подкрепа 
на фондация „Искам бебе‖ и под надслов „Сплотени за нов живот― и по патронажа на г-жа 
Яна Средкова от детски развлекателен център „Плей Парк‖. 
Материалите на творбите са чешки оловен кристал, флоатно/плоско стъкло, органични 
материали, мрамор, керамика и дърво. Цикълът се състои от 14 разказа, съпътствани от 
творби, разглеждащи създаването на живота – чрез художествени форми от стъкло и 
стихове, в които има и многоточия, предназначени за имената на бъдещите родени деца 
след провеждането на кампанията IN VITRO – IN VIVO. Фотографиите в изложбата са дело 
на Иван Дончев. 
Творбите са изработени в България и Чехия. 
Събраните средства ще допринесат за създаването на повече българчета в нашата родина. 
 
Плевен получи ценно дарение от княз Никита Лобанов - Ростовский 
Плевен получи ценно дарение от княз Никита Лобанов - Ростовский Плевен, 24 октомври 
/Малин Решовски, БТА/ Дарение по повод предстоящата 140-годишнина от 
Освобождението на Плевен получиха Общината и Регионалният военноисторически музей 
/РВИМ/ в града, съобщиха от пресцентъра. Кметът на Плевен Георг Спартански е приел 
ценна картина, представяща Руския император Николай II със свитата му, която е дарена от 
княз Никита Лобанов - Ростовский - член на Управителния съвет на фондация "Св. Св. 
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Кирил и Методий". Творбата е предадена на кмета и директора на музея от Румен Петков - 
член на Инициативния комитет за честване 140 години от Плевенската епопея. Петков е 
казал, че княз Ростовский се надява с това дарение да помогне сбирката на РВИМ да има 
още по-голяма пълнота и представителност. От името на руското общество в Лондон княз 
Никита Лобанов - Ростовский е изпратил покана до директора на плевенския музей да 
присъства на Годишното научно събиране на представители на Британската академия на 
науките, където да изнесе научно съобщение за Плевенската епопея, за нейната роля за 
Освобождението на България и за спиране на османското нашествие в Европа. 
Великобритания отдава особена почит на Плевенската епопея и града ни, за което 
свидетелства фактът, че три улици в английската столица носят името "Плевен", е отбелязал 
на ритуала при предаването на дарението Румен Петков. Кметът Спартански е благодарил 
на Румен Петков и е припомнил, че по негова инициатива на 22 ноември в Плевен ще бъдат 
валидирани пощенски плик и марка, посветени на историческия юбилей, както и е 
организиран конкурс за детска рисунка, песен и есе на същата тема. /ММ/ 
 
Avon: Близо 60% от жените не са уверени, че разпознават ранните признаци на рак на 
гърдата 
www.cross.bg | 25.10.2017  
/КРОСС/ По-малко от половината (42%) от запитаните са уверени, че знаят какви промени в 
гърдите им може да бъдат знак за рак. Една четвърт (25%) смятат, че бучката е единственият 
признак за рак на гърдата, който може да бъде идентифициран без медицинско оборудване. 
Обещанието на Avon срещу рака на гърдата стартира многогодишен ангажимент за 
обучение на жените за болестта. Само двама на петима души (42%) от запитаните са уверени 
в разпознаването на промените в гърдите им, които биха могли да бъдат признак за рак. 
Това показва ново проучване сред 19 000 жени проведено от Avon Products, Inc. Изводите 
показват също, че има разлика в знанията сред жените в световен мащаб за това какви са 
симптомите за рак на гърдата и как да се намали рискът от развитие на болестта. Световната 
здравна организация изчислява, че ракът на гърдата отнема живота на повече от 500 000 
жени годишно, като този брой може да бъде значително намален, ако ракът бъде открит на 
по-ранен етап. Въпреки че 73% от анкетираните жени заявяват, че наблюдават за появили се 
промени в гърдите си, много от тях признават, че не са уверени в разпознаването на ранните 
признаци на рак на гърдата. Освен това, повече от половината от анкетираните (60%) биха 
се поколебали да потърсят медицински съвети поради смущение, страх или липса на достъп 
до лекар-специалист. Проучването открива също така липса на знания, когато става въпрос 
за идентифициране на признаците и познаване на рисковете от рак на гърдата. Това може 
да се дължи на липса на информация - 30% от анкетираните заявят, че не им е била 
предоставена информация за това, че промени в гърдите им могат да бъдат причина за 
безпокойство. Една четвърт (25%) смятат, че поява на бучка е единственият признак за рак 
на гърдата, който може да бъде идентифициран без медицинско оборудване. Когато са 
помолени да посочат 10 общи симптома на рак на гърдата, само 2% от запитаните жени са 
успели да изброят всички 10 правилно. Съществува слаба осведоменост за някои от важните 
фактори в начина на живот, които биха могли да предотвратят появата на рак на гърдата. 
Почти две-трети (64%) от участниците в анкетата не знаят, че упражненията могат да 
помогнат за намаляване на риска от развиване на рак на гърдата. 63% от анкетираните не 
знаят, че консумацията на алкохол е свързана с по-висок риск от рак на гърдата. През 
последните 25 години Avon и "Фондация за жените Avon" са дарили повече от 800 милиона 
долара в световен мащаб за каузи, свързани с рака на гърдата, образовали са над 180 
милиона жени за заболяването и са финансирали прегледите при специалист на близо 20 
милиона жени. Изследването идва, след като Avon стартира новата си програма 
„Обещанието на Avon срещу рака на гърдата" - обновена дългосрочна ангажираност за 
обучаване на жените за здравето на гърдите, която надгражда каузата в подкрепата на 
борбата с рака на гърдата. Avon ще работи с множество преподаватели, партньори, здравни 
организации и експерти, за да осигури по-голяма обществена информираност за болестта и 
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да се увери, че всяка жена знае как да предприеме действия. Шери Маккой, главен 
изпълнителен директор на Avon заявява: "Ранната диагностика е от решаващо значение в 
борбата с рака на гърдата, но нашето проучване установява, че жените не познават 
рисковете и не знаят какви признаци да търсят. Искаме да променим тази липса на знания, 
като използваме силата на нашата глобална мрежа от жени - 6 милиона представители на 
Avon и повече от 26 000 сътрудници - и нашите партньори в борбата с рака на гърдата, за да 
образоваме жените. Нашето обещание очертава дългосрочния ни ангажимент да 
гарантираме, че всяка жена е наясно със здравето на гърдите си всеки ден." Д-р Пол Гос, 
председател на Научния консултативен съвет на Фондация Avon и директор "Изследване на 
рака на гърдата" в многопрофилна болница в Масачузетс, заявява: "Тези цифри показват 
колко много работа трябва да се свърши за повишаване на осведомеността за рака на 
гърдата. Най-вече за неговите симптоми, рискове и как да бъдем загрижени за тях. 
Познаването на проблема е от съществено значение. Ранното откриване е най-ефективният 
начин за спасяване на живота и е от решаващо значение в борбата с рака на гърдата." Чрез 
своето обещание (Avon Breast Cancer Promise), Avon се ангажира: • Работейки в 
партньорство с експерти по благотворителност и специалисти в сферата на рака на гърдата 
да активира най-голямото глобално движение, насочено към това всеки да знае и разбира 
рисковете от рак на гърдата. • Активиране на мрежата си от шест милиона представители и 
използване на своите брошури и дигитални канали за подпомагане на 50 милиона жени 
годишно - 250 милиона жени през следващите пет години - да разпознават ранните 
признаци на рак на гърдата. • Подпомага всяка жена да знае кога и къде да потърси 
медицинска помощ, като я свързва с местните здравни служби и благотворителни 
организации или чрез финансираните от Avon програми на локално ниво за повишаване на 
информираността и достъп до профилактика.    
 
За десети път стартира кампанията „За едно дете повече‖ 
www.e-svilengrad.com | 25.10.2017  
Вашата оценка За десета поредна година инициативата „За едно дете повече‖ ще подкрепи 
двойки с репродуктивни проблеми от Свиленград. Тя се организира от читалище „Просвета-
1870‖,  духов оркестър „Костадин Манов‖ и фондация „Искам бебе‖, като се провежда винаги 
в навечерието на Деня на християнското семейство. 
Събитието ще стартира на 14 ноември от 17:30 часа във фоайето на читалище „Просвета-
1870‖ с откриване на юбилейна фотоизложба на деца, заченати и родени с помощта на 
благотворителната инициатива. 
На 16 ноември от 18:00 часа, този път в салона на читалището, ще се състои 
благотворително представление на спектакъла „Йерма‖ от Университетски театър „Нов 
български университет‖ с участието на Стойка Стефанова, Филип Гуляшки и Симеон 
Гълъбов. 
Програмата ще продължи на 19 ноември, когато от 17:00 часа в детски парти център 
„Бонболандия‖ ще се проведе благотворително парти. На 20 ноември от 17:30 часа ще бъде 
отслужена молитва за чадородие в храм „Св. Живоприемний източник‖. На следващия ден 
от 17:00 часа във фоайето на читалището е организиран и благотворителен базар, а след 
това ще се проведе и информационен модул за бъдещите родители. Събитието ще завърши с 
благотворителен концерт на духов оркестър „Костадин Манов‖ със специалното участие на 
Надя Казакова и Милко Калайджиев от 18:30 часа. 
Миналата година, в резултат на традиционната подкрепа за семейства с репродуктивни 
проблеми, бе събрана сумата от 5280 лева. 
 
Законът не пречи електронните медии да съобщават имената на корпоративните дарители 
www.mediapool.bg | 26 октомври 2017  
Няма законова пречка имената на корпоративните дарители да бъдат споменавани в 
новинарските предавания на телевизиите и радиостанциите. Споменаването на дарителите 
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е не просто законно, но и задължително за целите на обективната информация, защото в 
противен случаи новината е непълна, а понякога дори неясна. 
Това е показва анализ на българското и европейско законодателство, направен от Симона 
Велева, докторант по конституционно право в Софийския университет "Св. Климент 
Охридски". Тя представи проучването си на работна среща на тема "Скрита реклама vs 
добрите новини. Образът на дарителите в медиите", организирана от Асоциацията на 
европейските журналисти и Българският дарителски форум. 
От Българския дарителски форум от години алармират, че при репортажи и участия за 
корпоративни дарения и дори акции на неправителствени организации в телевизиите и 
радиата често не се споменават имената на организациите. Това се обяснява с риска 
съответната медия да бъде глобена от Съвета за електронни медии (СЕМ) за скрита реклама. 
Според организацията културата на даряване не е норма в България и практиката на 
електронните медии не помага това да се промени. Проучване на дарителския форум 
показало, че 65.7% от хората искат да знаят имената на дарителите. Близо 63% пък искат да 
знаят кога медиите им предлагат платено съдържание. 
Розита Еленова от СЕМ обясни, че по темата за скритата реклама има методически указания 
на съвета и в тях споменаването на имената на дарителите не е забранено. 
Представителите на медиите отговориха, че са им налагани санкции за подобни случаи и за 
това се въздържат от споменаване на имена на фирми в репортажите си. Юрист от БНР 
коментира, че не текстът на закона е проблем, а прилагането му. 
"Не законът е лош, но животът е по-сложен и по-многообразен, отколкото си представяме. 
СЕМ не е глобявал за споменаване на бранд за добра новина. А ако има глоба става въпрос 
за 3000 лв. Тази автоцензура е ненужна", коментира Еленова. 
Представители на бизнеса категорично се обявиха срещу практиката да не се споменават 
имената на дарителите и дори да не се изписва от коя точно фирма е човекът, поканен в 
студиото да коментира дадена тема. Главният изпълнителен директор на "Уникредит 
Булбанк" Левон Хампарцумян даде за пример как често при участия в електронни медии по 
икономически или банкови теми е представян само като банкер, без да се посочва името на 
банката с аргумента, че може да се приеме от СЕМ за скрита реклама. "Информационната 
среда е отровена и започваме да изглеждаме смешни. В ХХІ век имаме толкова канали за 
информация като сайтове, фейсбук. Така самите медии се поставят в неконкурентна 
позиция", коментира той. 
Олга Лозанова, която беше програмен директор на Нова телевизия, а сега се занимава с 
връзки с обществеността, каза, че трябва да се вземе предвид и факта, че медиите също са 
бизнес, който зависи до голяма степен от рейтинга на предлаганите продукти. Според нея 
шефовете на електронните медии се крият зад закона, за да не позволят съдържание, 
свързано с дарителство или постиженията на даден бизнес, защото то ще намали 
гледаемостта. 
 
Екопак България и Avon заедно за зелено утре 
www.cross.bg | 30.10.2017  
/КРОСС/ Двете компании насърчават разделното събиране на отпадъци и ползите от него 
Екопак България и Avon обявяват съвместното си партньорство. Козметичната компания и 
екологическото дружество стартират съвместната кампания „Заедно за зелено утре", която 
има за основна цел да насърчи разделното събиране на отпадъци от опаковки и да запознае 
повече хора с ползите от него. Кампанията е част от националната инициатива на Екопак 
България „Заедно за природата", която стратира в началото на 2017г. Целта е да се създаде 
своеобразно обединение на бизнеса в подкрепа на една обща кауза, която да достигне до 
широк кръг от потребители на опаковани стоки. Към кампанията се присъединеха над 40 
български и мултинационални компании, които се включиха в популяризирането на 
разделното събиране на отпадъци сред потребителите и опазването на околната среда. 
Всички тези компании са членове на Екопак България и благодарение на техните усилия и 
финансова подкрепа, организацията управлява най- разпространената система за разделно 
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събиране на отпадъци в България. В рамките на кампанията „Заедно за зелено утре" Екопак 
България и Avon планират множество съвместни активности, насочени към 
популяризирането на предимствата на разделното събиране, съхранението на природните 
ресурси, запазване на мястото на живеене в чист и свеж вид с цел по-добро бъдеще и 
екологична образованост на младите. Екопак България бе и един от партньорите по време 
на благотворителния концерт „От любов към живота", който бе организиран в подкрепа на 
жените с рак на гърдата. Зелената кауза е добре позната за Avon. Сред популярните 
кампании срещу рака на гърдата и домашното насилие, които получават значителен 
обществен отзвук, Avon инициира и кампанията Зелени гори за красиво утре в партньорство 
със световните организации The Nature Conservancy и WWF. Благотворителната инициатива 
е насочена към съхранението на Атлантическата тропическа гора в Южна Америка, където 
близо 93% от територията е безвъзвратно изгубена. Тропическите гори са наричани 
„дробовете на земята", защото помагат за пречистването на замърсения въздух. От Avon си 
поставят като цел да засадят 1 милион дървета в застрашената гора. 1 поръчан 
благотворителен продукт от зелената серия на Avon засажда 1 дърво. В лицето на Avon, 
Екопак България открива перфектния партньор в своята кауза за зелено утре. 
Рециклирането на 1 тон хартия спазява от отсичане 13 дървета. Заедно Екопак България и 
Avon спасяват 1700 дървета годишно, припомняйки за тази добра практика на своите 
партньори и колеги и мотивирайки повече хора и компании да бъдат отговорни, да събират 
разделно и рециклират своите отпадъци. Полезни съвети как да живеем по-екологично със 
съвсем малки усилия в ежедневието ни може да откриете на: http://www.ecopack.bg/bg/za-
grazhdani/13/pages/ 
 
Скритата реклама vs. Добрите новини 
30 окт2017 | www.bgonair.bg 
 
Медиите не са изложени на риск от санкции при споменаването на търговски марки, когато 
отразяват обществено значима информация, свързана с тях. Това заявиха в студиото на 
"Медиите on air" Мария Черешева - АЕЖ и Красимира Величкова- Български дарителски 
форум. В рубриката "Къде е границата?' те коментираха  безименното отразяване на 
значими инициативи и проекти в полза на обществото, реализирани от компании и 
организации, и наличието на платено, но необозначено като такова, медийно съдържание. 
 
 
Девето издание на благотворителната инициатива на Райфайзенбанк България – „Избери, 
за да помогнеш" 
www.ngobg.info | 30.10.2017  
На 6 ноември 2017 г. ще стартира 9-ото издание на благотворителната инициатива „Избери, 
за да помогнеш.  Дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш― 
стартира през 2009 г. и продължава и до днес. Нейната цел е да помогне на хора в трудно 
положение и да подкрепи стойностни и общественозначими проекти. „Избери, за да 
помогне" е част от политиката за Корпоративна социална отговорност на Райфайзенбанк. 
Кампанията има за цел да подпомогне благотворителни инициативи в четири основни 
категории: – здравеопазване; – социална сфера; – култура и образование; – опазване на 
околната среда. Основната идея  на кампанията е да ангажира служителите на Групата 
Райфайзен в България в благотворителните инициативи на банката, като им предостави 
реална възможност да участват директно в дарителския процес. 
 
Общи новини 
 
 
„Талант без граници― събра над 4000 лв. за НУИ  
www.tvn.bg | 24.10.2017 | 00:03 
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4359 лв. са събрани в рамките на втория етап на благотворителната кампания „Талант без 
граници― в полза на НУИ „Проф. Веселин Стоянов―. 
Това съобщиха организаторите на кампанията от Фондация „Русе – град на свободния дух―. 
Сумата е постъпила от общо пет дарители. Две от даренията, на стойност 1070 лв., са 
направени след инициативи, организирани от клуб Ротаракт Русе и клуб Интеракт Русе, с 
подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух―. 
Благотворителна кампания „Талант без граници― стартира през 2016 година с кауза 
обновяване на музикалните инструменти на НУИ „Проф. Веселин Стоянов―. За тази цел на 
20.01.2016 г. Фондация „Русе – град на свободния дух― разкри специална банкова сметка и 
организира популяризирането на кампанията. Тогава заедно с представители на бизнеса, 
Фондация „Америка за България― и русенската общественост бяха събрани над 180 000 лв., с 
помощта на които беше закупен нов роял Steinwey и беше подменена механиката на 
съществуващия роял и още 25 пиана. Така всички заедно показахме, че талантливите деца 
на Русе не са сами в трудния си професионален път, подчертават от фондацията. 
Кампанията „Талант без граници― продължава и през 2017 година. За да може училището да 
реализира отговорната си мисия, са необходими средства в размер на 146 250 лв. за 
поетапно закупуване на нови 15 пиана, които да заменят неподлежащите на ремонт 
инструменти. 
Екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух― застана зад каузата, воден от 
убеждението, че именно младите таланти са „Посланиците на Русе― пред света и гарантира, 
че събраните средствата ще бъдат изразходвани по предназначение, при пълна 
прозрачност. 
Желаещите да дадат своя принос за подобряването на условията за развитие на музикантите 
от Националното училище по изкуствата, могат да дарят средства по банкова сметка: 
IBAN: BG37BPBI79211044468901 
BIC: BPBI BGSF 
„Юробанк България― АД 
За благотворителната кампания „Талант без граници―. 
 
Момиче се нуждае от 165 хил. евро за да живее 
www.klassa.bg | 24.10.2017 | 06:43 
13-годишно момиче от Велико Търново спешно се нуждае от 165 хил. евро, за да живее. 
Никол Георгиева е ученичка и страда от болестта Сарком на Юнг. Обещано й е 
обнадеждаващо лечиние в онкологична клиника в Истанбул. То обаче е непосилно за 
родителите. Заради това Надя Костадинова и Йордан Георгиев започват кампания за 
събиране на средства, за да може дъщеря им да продължи да ходи с връстниците си на 
училище, да спортува, да танцува и да озарява всички около себе си. Всичко започнало на 14 
септември, когато в самото начало на новата учебна година дъщеря им вдига висока 
температура и получава силни болки в бъбрека. Лекарите в спешна помощ свалят 
температурата, а личната лекарка предписва антибиотик. След няколко дни обаче момичето 
отново вдига температура и е приета във великотърновската болница, откъдето е насочена 
за преглед в Специализираната детска болница „Проф. Иван Митев― в София. Там тя е 
подложена на множество изследвания, които установяват страшната диагноза Сарком на 
Юинг. Никол е настанена в Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица 
Йоана― – ИСУЛ, където след биопсия диагнозата е потвърдена. Родителите получават 
оферти от две клиники - турска и френска и избират тази в южната ни съседка. 
Докато чака парите за лечението и да бъдат събрани, момичето е на химиотерапия и 
кръвопреливания заради ниските и жизнени показатели. Предстои да бъдат подадени 
документи във Фонда за лечение на деца в чужбина, но родителите на Никол не залагат 
големи надежди за отпускане на сума. Освен това смятат, че процедурата е тромава и ако 
разчитат само на това подпомагане, ще навредят на дъщеря си. Бързото събиране на сумата 
обаче е важно, тъй като лекарите в България са категорични, че лечението на Никол трябва 
да започне много скоро, тъй като няма никакво време за губене. В социалната мрежа 
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фейсбук е направена страница – базар, в която също се набират средства чрез продажбата на 
лични вещи. Тя носи името „Надежда за Никол - Благотворителен Базар― и там всеки може 
да продаде или купи даден артикул, като преведе обявената цена по сметката на детето. В 
неделя от 13,00 часа любителите на високите скорости ще проведат автомобилно шоу на 
полигона във Велико Търново, на което също ще се набират средства за лечението на 
момичето. Близките на семейството апелират и към големите хранителни магазини да 
поставят кутии за дарения за да бъде спасен животът на детето. 
Дарителската сметка на Никол Йорданова Георгиева е : 
IBAN : BG46 UNCR 7000 1523 0967 34 
BIC : UNCRBGSF 
 
Детското отделение на „Пирогов― е напълно преобразено 
www.1kam1.com | 24.10.2017  
ИКЕА България стана част от иницитивата „Малки герои―, която превърна детското 
отделение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов― в подкрепяща, приятелска и приветлива среда. 
Проектът е благотворителна инициатива на Фондация „Америка за България‖, която 
обедини усилия с компании като ИКЕА,  неправителствени организации, медии и 
индивидуални дарители в името на децата на България. 
Mинистър-председателят Бойко Борисов, министърът на здравеопазването проф. Николай 
Петров, американският посланик Ерик Рубин и президентът на Фондация „Америка за 
България‖, г-жа Нанси Шилър символично прерязаха лентата и официално откриха 
реновираното отделение. 
„Включихме се в този проект, защото вярваме, че децата имат право да играят във всички 
ситуации, дори в трудните моменти. Зоните за игри, които създадохме, предоставят именно 
възможност за игра и общуване в предразполагаща среда, близка до тази у дома‖, 
коментира участието на ИКЕА управителят на компанията Никос Ифантидис. 
Интериорното обогатяване, в което ИКЕА се включи активно с обзавеждането на кътове за 
игра и рапорт стая, добави модерен, цветен и образователен компонент в цялото детско 
отделение. Инвестицията на всички дарители заедно достигна 400 000 лв. 
Автор на идейния проект за интериорното преобразяване е архитектът на детския научен 
център Музейко – Лий Сколник, който в момента участва в изграждането на детска болница 
в Ню Йорк и пренася своя уникален опит. Освен това, 32 млади дизайнери, архитекти, 
художници се включиха в конкурса на Академия „Градът‖. Най-добрите бяха отличени, а 
някои от идеите им бяха реализирани. Всички проекти могат да бъдат използвани от други 
болници, които решат да стартират свои инциативи по подобие на „Малките герои‖. 
„Малките герои― завладяват трите етажа на детските клиники в „Пирогов― с Героите на 
седемте морета (на приземен етаж);  Герои от детски приказки (втори етаж), Супер-герои от 
нашето ежедневие (трети етаж), a в двора на болницата грее нова детска площадка. 
Преобразяването на белите болнични стени в приказно място за игра ще помогне за 
лечението на децата, като допринесе тяхното преживяване в „Пирогов― да бъде, доколкото е 
възможно, по-малко стресиращо, по-цветно и приятно. Освен това, приятелската среда 
ангажира вниманието на децата по време на манипулации, което ще улесни работата на 
лекарите и медицинския персонал. 
Освен да направи детското отделение на „Пирогов‖ по-подходящо за престой на деца, 
идеята на проекта „Малки герои‖ е той да бъде пример за това как могат да си сътрудничат 
различни организации. Работейки заедно, неправителственият сектор, отговорният бизнес 
и гражданите могат да постигнат много в името на една добра кауза, важна за цялото 
общество. 
 
Трупа незрящи актьори с благотворителен спектакъл в Народния театър 
www.bnr.bg | 24.10.2017  
Трупата от незрящи актьори „Невиждан театър― канят на благотворително представление в 
Народния театър "Иван Вазов". С техния спектакъл „Сянката на моята душа― ще бъде 
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поставен финалът на тазгодишната кампания за ранна диагностика на глаукомата на 
Сдружение „Пациентска организация „Глаукома― и Института за здравно образование - 
„Слънцето е за всички―. Постановката е в подкрепа на хората с нарушено зрение и 
Национална програма за борба със слепотата и ще се състои на Голяма сцена на Народен 
театър „Иван Вазов" на 30 октомври (понеделник) от 19:00 часа. Събраните средства ще 
бъдат разпределени за издръжка на трупата незрящи актьори и за покупка на 
специализирана апаратура за ранна диагностика на глаукома. Още за актьорите и сюжета 
на постановката - чуйте от Петя Зунгорлиева. 
 
Дете се нуждае от нашата помощ 
www.dariknews.bg | 24.10.2017  
Ани е на 6 години от Стара Загора. Момиченцето страда от детска церебрална парализа. Тя 
не може да говори и да ходи. Има обаче най-сладките говорещи очички и най-лъчезарната 
усмивка. На 5 септември миналата година Ани губи своята майка. Тя и семейството й се 
надяват, че с подкрепата на много добри хора ще успеят да съберат средства за лечението на 
Ани със стволови клетки в Турция. Необходими са 36 000 долара. ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА: 
IBAN: BG30FINV91501317070630   BIG: FINVBGSF FIBANK / ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА 
БАНКА АД АННА  СТАНИСЛАВОВА  КРЪСТЕВА 
 
Над 700 души ще тичат в "Renault Morning Run" София 
www.novsport.com | 24.10.2017  
Броени дни остават до началото на едно от най-масовите и атрактивни спортни събития на 
есенна София.   На 29-ти октомври (неделя) по алеите на Борисова градина за пета поредна 
година ще се проведе градският крос "Renault Morning Run".   Над 700 души, от които 50 
деца и повече от 20 представители на различни български медии, са се регистрирали за 
участие в състезанието. Дисциплините, в които ще бягат те, са 5, 10 и 20 км (1, 2 или 4 
обиколки по трасето).   Тази година към събитието се наблюдава рекорден интерес.    
"Поради изчерпване на квотата, регистрацията приключи близо две седмици преди старта. 
Друга интересна тенденция е че все повече хора избират да участват на по-дълги дистанции. 
За пръв път, откакто организираме състезания, имаме по-малко хора на най-късата – 
участниците на 10 км са повече от тези на 5 км. Това е изключително важно - изглежда все 
повече хора се интересуват от бягане и могат да си позволят да изминат и по-дълги 
разстояния", обобщава Еленко Еленков от Спортен клуб Бегач – основен организатор на 
събитието.   Тази година "Renault Morning Run" се радва и на по-широко международно 
участие. Сред регистрираните в различните дисциплини са хора от държави като Белгия, 
Германия, Израел, Ирландия, Италия, Канада, Ливан, Русия, САЩ, Турция, Франция, Чехия 
и дори далечна Австралия.     Специално внимание е отделено и на най-малките участници. 
За поредна година в рамките на надпреварата се организира детско състезание – "Sofia Kids 
Run". Негова основна цел е да популяризира здравословния начин на живот, както и да 
събуди интерес у децата към активностите на открито и бягането. В това състезание 
сертифицирани треньори ще тичат заедно с децата и ще организират забавни 
лекоатлетически игри за тях.   Както всяко издание на "Renault Morning Run" и 
тазгодишното събитие има благотворителна кауза. По 5 лв. от всяка такса за участие ще 
бъдат дарени на Фондация „Воден път― с цел организиране на коледен турнир по плуване за 
деца с двигателни и ментални затруднения. Фондацията подкрепя деца със специални 
нужди чрез кинезитерапия, водна рехабилитация и модифицирано плуване.    Началото на 
надпреварата е точно в 9:00 ч. на 29-ти октомври (неделя), като стартът ще бъде 
разположен в началото на трите успоредни алеи в Борисова градина, пред градинката със 
слончето. "Sofia Kids Run" пък ще започне в 13 ч.   Предвидени са специални подаръци за 
всеки, който стартира в някоя от дисциплините. Медали ще получат финиширалите, а 
специални предметни награди - първите в отделните класирания. 
 
Нова спортна зала в училището на град Хаджидимово 
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www.dariknews.bg | 24.10.2017  
Официално бе открита спортната зала в СУ „Никола Вапцаров‖- град Хаджидимово. На 
церемонията присъстваха директорът на училището, заместник-директорите, учители, 
ученици, доброволци и дарители. В цялостното изграждане на проекта са се включили 80 
фирми и физически лица и са събрани 16 000 лева. Чрез Facebook страницата „Заедно 
можем и Хаджидимово ще помни‖, създадена от Георги Боянин, син на директора на 
училището Марияна Боянина.    „Идеята за спортната зала ми дойде съвсем случайно в 
личен разговор с майка ми, в който тя сподели, че няма никакви условия в училището за 
спортуване през зимните месеци. Не изпитвах страх от провал, защото вярвах в приятелите 
си, вярвах в идеята и останах изненадан, че хора, които нямат нищо общо с Хаджидимово, 
откликнаха на инициативата ни доброволно. В момента се чувствам изключително щастлив, 
защото въпреки трудностите, през които преминахме за година и половина, успяхме да 
постигнем това толкова желано нещо‖ , сподели Георги Боянин, инициатор на идеята.   
Заместник-директорът  Галя Петрелийска, пожела на всички ученици да спортуват повече, 
да се хранят здравословно и да не забравят, че „знанието е сила‖.   „Много се радвам, че 
училището се сдоби с такава зала, защото аз съм 40 години учител и тук физкултурен  салон 
е нямало. Удовлетворена съм и от факта, че сега възпитаниците на СУ „Никола Вапцаров‖ 
ще спортуват и през зимата в комфортни условия. Ние, пенсионерите от ул. „Спартак‖ и ул. 
„Места‖ подкрепихме идеята и сме сигурни, че положените усилия от всички страни не са 
напразни‖ , каза Величка Мандажиева, бивш учител в школото. 
„Не вярвах толкова хора от цяла България да се включат и да помогнат за инициативата. В 
момента се чувствам прекрасно, защото това, което виждам е една моя силно желана и 
сбъдната мечта. Пожелавам на всички ученици да бъдат здрави, да се реализират успешно в 
живота и да останат в България, защото тя има нужда от млади хора‖, бяха думите на 
директора на училището Мариана Боянина.   „Основните цели в часовете по спорт в 
училището са да градим любов към спорта в учениците. В нашето училище винаги е имало, 
има и ще има надеждни спортисти.  Спортът ни възпитава на дисциплина, отговорност и 
изгражда двигателна култура у учениците‖ ,  споделиха учителите по физическо възпитание 
и спорт Виктория Караянева и Стефан Караянев.   Залата ще бъде постоянно отворена и 
всички ученици ще имат достъп до нея в часовете по физическо възпитание и спорт.  Тя ще 
се актуализира постоянно с нови спортни уреди. 
 
Вечер на добродетелите 2017 набра 158 000 лв. за насърчаване развитието на деца 
www.az-jenata.bg | 24.10.2017  
Над 158 000 лв. набра най-голямото за годината благотворително събитие на фондация „За 
нашите деца― Вечер на добродетелите 2017. Цялата сума ще бъде инвестирана в 
реализирането на иновативна програма „Аз играя и мечтая―, която има за цел да насърчи 
развитието на 720 деца на възраст от 0 до 7 години през играта, както и да заздрави 
връзката между децата и грижещите се за тях възрастни. „Тази година е особено важна за 
развитието на организацията, защото стъпвайки на изминалите 25 години, ние вече имаме 
мечти за следващите 25. Мечтаем, защото виждаме смисъл да ни има. 
Радвам се, че и вие виждате смисъл фондация „За Нашите Деца― да остане професионална, 
прозрачна и високоефективна организация, която да дава шанс за развитие на българските 
деца и възможност на техните родители да бъдат успешни в нелеката задача на 
родителството. Навярно знаете, че близо 47% от децата в България живеят в риск от бедност 
и социална изолация. Децата, които все още са в институция нямат тази силна връзка, която 
имат моите две деца, защото имат родители. Има деца лишени от родителска грижа, които 
имат спешна нужда от игра и стимулация. Има много бедни семейства, за които играта и 
привързаността са на втори план, след оцеляването. Тук, в тази зала сме хората, които могат 
да променят това. Подкрепете ни, за да видим България като едно прекрасно място за 
нашите деца. И не забравяйте, играта не е привилегия, тя е право на всяко дете,― призова в 
изявлението си изп. директор на фондацията Иванка Шалапатова. „Вие от фондация „За 
Нашите Деца― сте създатели. Създатели на един по-добър живот за всички деца в нужда. 
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Днес аз стоя редом тук с всички вас, защото вие спасявате, предпазвате тези деца, вие 
отворихте домовете си за тях, бяхте откровени с тях, човечни, разбиращи. Помогнахте им да 
проходят, а сега ги виждате как бягат. Разказвахте им приказки за лека нощ и сега сте 
техния герой. Мотивирахте ги, научихте ги, че достойнството е изконно право на човека. 
Повярвахте в тях. Дадохте им криле, за да полетят сигурни и силни. А сега... сега им 
помогнете да играят.! Да играят много!―, сподели в изявлението си Н. Пр. Ставрос 
Августидис, посланик на Република Кипър в България и дипломатически партньор на 
тазгодишната Вечер на добродетелите. Над 400 гости на Вечер на добродетелите 2017 
подкрепиха каузата за развитие на децата в ранна детска възраст, сред тях бяха зам.-кметът 
на Столична община Дончо Барбалов и кметът на община Пловдив – Иван Тотев, 
заместник-министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, посланиците на 
Индонезия, Бразилия, Азербайджан, дипломати, представители на държавната и местна 
власти, на социално отговорния бизнес, на неправителствения сектор и на културните 
среди, партньори и дарители на фондацията. Водещи на събитието бяха магнетичната 
актриса Елена Петрова и колоритният Кирил Ефремов. В артпрограмата на събитието 
участваха световноизвестни български артисти и музиканти. Марио Хосен, или 
„българският Паганини―, разказа приказка на публиката, съпроводен от звуците, изливащи 
се от цигулката му, а илюзионистът Валери Иванов -Жокера пренесе всички в света на 
магията. Изпълнението на Миро отнесе гостите отвъд върха на планината, а музикантът 
Калин Вельов и група Funky Miracle ги върнаха обратно след като въвлякоха цялата зала в 
главната роля на музикални звезди и заедно запяха детската песничка „Тече, всичко тече―. В 
подкрепа на програмата „Аз играя и мечтая―, която ще реализира фондацията през 
следващата година, гостите наддаваха на благотворителен търг, на който под вещото 
ръководство на Игор Марковски бяха разиграни над 30 уникални предмета и вълнуващи 
преживявания, предоставени безвъзмездно от партньори на фондацията. Най-много 
средства бяха дарени за картината „Петолевка от Иван Милев― на Хубен Черкелов, която 
спечели сумата от 10 000 лв. Над 620 000 лв. бяха набрани в предходните 7 издания на 
Вечер на добродетелите, инвестирани в каузите Детска къща, приемна грижа, ранно детско 
развитие и подкрепа за деца с увреждания. 
 
Емигранти в Чикаго с дарение за болницата в Сливен 
www.radio999bg.com | 24.10.2017  
400 долара за закупуването на ехограф, който да подарят на сливенската МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински―, са събрали родом от Града на стоте войводи емигранти в Чикаго. Дарението е 
било направено  на сбирка по повод предстоящия празник на свети Димитър, честван като 
Ден на Сливен, състояла се в залата на православния храм „Света София― в Дес Плейнс на 
брега на езерото Мичиган, уточни живеещият в САЩ художник Василен Васевски. По време 
на срещата е имало изпълнение стихове , написани от поетите на Сливен, цигулков концерт 
на виртуози Теди и Деси от "Twin Violas", а на финала всички се хванали на българското 
хоро поведено от танцьорите Ирина и Тодор Гочеви, създатели на фолклорен ансамбъл в 
Чикаго. Отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен 
организира кампания за събиране на средства за купуване на ехограф за коремни органи и 
доплерово изследване, както и два апарата за хемодиализа. През последните години броят 
на пациентите значително е нараснал и апаратите не достигат, посочват от болницата. 
Капацитетът е запълнен до краен предел. Отделението обслужва болните на хемодиализа от 
цялата Сливенска област. Пациентите са над 90, на възраст от 18 до 90 години. Сметката за 
дарения е обявена на сайта на лечебното заведение 
 
Онкоболни и лекари свързва платформата Divacare 
www.radiovelikotarnovo.com | 24.10.2017  
До създаването на  платформата, която свързва терапевти и онкопациенти  на хиляди 
километри разстояние в реално време, се стигна преди няколко години, когато една от 
съоснователките получава диагнозата рак на гърдата. Наложило се сама да се пребори с 
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всички предизвикателства по трудния път към живота – от набирането на информация, 
през срещите със специалисти, до постоперативния период на възстановяване, разказа за 
Общинското радио Невен Боянов – българинът, участвал в разработката на продукта. 
Самата платформа не предоставя лечение, уточнява председателят на търновските 
програмисти. Тя е инструмент, който съдейства на специалистите да обслужват по-лесно и 
бързо своите пациенти, тъй като ракът не е болест, при която лечението може да се отлага. 
Divacare е безценна за онези, които не могат да си позволят скъпоструващи пътувания зад 
граница и позволява на самите медици да работят с повече пациенти, а на тях – да получат 
лечение на по-достъпна цена, смята Боянов. 
Технологичното предимство е, че събира биометрични данни от смарт гривни в реално 
време. Информацията светкавично постъпва при лекаря за анализ, така медиците реагират 
на момента на всяко отклонение от очакваните показатели, а лечението се адаптира 
максимално бързо и гъвкаво, коментира програмистът. Оказва подкрепа и на преминалите 
терапия дами, като има напомня упражненията, които трябва да правят и личните диети, 
които трябва да спазват. 
Преди година е регистрирана като НПО в Щатите, където основателите си партнират с 
болнично заведение. Носител на наградата на CSR – Demo day (CSR –Корпоративно 
социална отговорност) – швейцарско обучение, което се провежда след солиден подбор. До 
момента, екипът е поел всички разходи по създаването и популяризирането на платформата 
за своя сметка, отскоро проектът призовава съпричастни дарители от цял свят, чрез  
Indiegogo  кампания.  Търси се и финансиране от по-големи фирми, за да остане продуктът 
безплатен. 
Екипът на Divacare се е свързал с десетки специализирани организации, които до момента 
са проявили нулев интерес. Парадокс е, че въпреки българското участие в лицето на Невен, 
у нас тази технология най-вероятно ще навлезе след време и то от чужбина. Получава се 
така, защото този тип канали за комуникация между институции, учреждения и 
потребители тук все още е „девета глуха‖, смята специалистът. Иновациите навлизат по-
бавно, трудно и нерядко остават неразработени. 
 
Димитровградско читалище организира благотворителен фолклорен концерт 
www.parvomai.net | 24.10.2017  
Благотворителен фолкролен концерт в помощ на две деца в нужда ще бъде организиран на 
23 ноември  от 18:30 часа в Спортна зала "Младост". Инициативата е на НЧ "Христо Ботев 
1902" - Димитровград и е посветена на 115-ата годишнина от основаването му. В него ще 
участват всички танцьори от формациите към читалището. Набраните средства от продажба 
на покани ще отидат за лечението на второкласничката от ОУ "П.Славейков" Габи и на 4-
годишната Радост. За Габи се набират средства за операция в Германия, която трябва да 
премахне тумор на гръбначния стълб. Сумата е 10 000 евро. Радост се нуждае от помощ за 
лечение в Турция, чиято цел е детето да проходи. Два часа от нужната рехабилитация 
струват 350 лв., а раздвижването трябва да бъде всеки весец. В края на тази седмица ще 
започне предлагането на поканите за благотворителния концерт. Мястото е читалище 
"Христо Ботев" в бившето кино "Химик". 
 
Пиле яхния раздаде кухнята за бедни в Благоевград 
www.blagoevgrad.utre.bg | 24.10.2017  
Тази неделя (22.10.2017) доброволците от кухнята за бедни към църквата "Св. Николай 
Чудотворец" в квартал "Грамада" в Благоевград раздаде 110 порции. Хората получиха "Пиле 
яхния" и по комат хляб. За десерт всички се подсладиха пaлaчинки с шоколaд и халвички. 
Нови доброволци се включиха в дейностите на кухнята от Грузия и Армения. Те пребивават 
в България по програма за доброволчество Еразъм+. Доброволческата кухня приема 
дарения от всеки, решил да помогне на инициативата - пакети с брашно, олио, зеленчуци и 
плодове и въобще в натура или с парична помощ - всеки може да даде при желание. Ако 
желаете да се включите в инициативата на добротворците от Православния център и 
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настоятелството на черквата в Грамада, можете да помогнете с труд, продукти или пари. За 
тази цел може да отидете на място в църквата "Св. Николай Чудотворец" или в 
Православния информационен център на Неврокопска света митрополия, намиращ се на 
ул. "Тракия"- 3 в Благоевград. Необходимо е само желание! Информация за текущите нужди 
на църквата и кухнята също може да откривате, ако се присъедините във фейсбук групата 
"Ако си дал на другия". 
 
В Ямбол стартира традиционния конкурс за детска рисунка „Коледа‖ 
www.radio999bg.com | 24.10.2017 
Деца и ученици от Ямбол могат да се включат със свои рисунки на тема „Коледа― в рамките 
на традиционния конкурс, организиран от общината. Вече за десета поредна година 
детските произведения се селектират за изработване на благотворителни картички, които се 
разпространяват в рамките на кампанията „Подай ръка – спаси живот―. Събраните от 
инициативата средства се разпределят в помощ на тежкоболни деца и младежи от Ямбол. В 
конкурса за рисунка могат да участват деца от ямболските детски и учебни заведения на 
възраст от пет години до 8-ми клас. Авторите задължително посочват трите си имена, 
учебното заведение, в кой клас учат, телефон за контакт. Жури от ямболски художници ще 
оценява творбите на децата, като до оценка се допускат само рисунки, а не предварително 
изработени от учениците готови картички. Журито ще определи най-добрите в три 
възрастови групи:    Първа група – деца от подготвителни групи – 5 – 6 годишни;    Втора 
група – от І клас до ІV клас;    Трета група – от V клас до VІІІ клас.    Първата награда в трите 
възрастови групи е по 50 лева. В допълнение, класираните на първо място рисунки ще бъдат 
отпечатани като коледни поздравителни картички на кмета на община Ямбол.     Като 
коледни картички, които ще се разпространяват с благотворителна цел,  ще бъдат 
отпечатани десет номинирани рисунки. Ще бъде номинирана и рисунка, която да бъде 
отпечатана на рекламните материали за Коледарски празник – Ямбол 2017 г.  Крайният 
срок за представяне на рисунките е 10 ноември 2017 година, включително, на адрес: 8600 
Ямбол, ул. „Георги Раковски‖ 7, Общинска администрация – Ямбол, стая 221 – за конкурса 
„Коледа‖.  Всяка година стотици ямболски деца се включват със свои творби в конкурса. В 
кампанията през 2016 г. постъпиха повече от 700 рисунки. И този път най-добрите 
произведения ще бъдат включени в специална изложба, подредена в Художествена галерия 
„Жорж Папазов―.   Пресцентър 
 
Стопанска академия дари компютърна конфигурация на клуба на инвалида в Свищов 
www.focus-radio.net | 24.10.2017  
Свищов. Стопанска академия подари компютърна конфигурация на клуба на инвалида 
„Вяра, надежда, любов‖ – Свищов, съобщават от висшето учебно заведение. Дарението бе 
предадено в клуба от доц. д-р Николай Нинов – зам.-ректор „Студентска политика и 
институционални комуникации‖, а техниката бе веднага инсталирана от служител на 
Академичния компютърен център. 
В навечерието на честването на 105-годишнината от завещанието на Димитър Ценов, с 
което е създадено свищовското висше училище, член на клуба се свързва с доц. Нинов и 
споделя, че един от сериозните проблеми за хората в клуба е липсата на възможност за 
комуникации. Академичното ръководство взима решение при първа възможност да осигури 
една компютърна конфигурация, която е технически изправна за употреба, но е морално 
остаряла за обучение на студентите. 
При предаване на дарението председателят на клуба Екатерина Радулова изказа 
благодарност от името на всички членуващи в него около 90 души с думите: „Този ден е 
много радостен за всички нас, защото получихме така желания и необходим за нас 
компютър. Стопанска академия винаги се е отнасяла с разбиране, внимание и готовност да 
ни помогне, когато имаме нужда. Благодарим за Вашата протегната приятелска ръка‖. 
Доц. Нинов увери присъстващите членове на клуба, че в лицето на Стопанска академията те 
имат свой надежден партньор и верен приятел, на когото при необходимост могат да 
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разчитат за помощ, съдействие и подкрепа. Той им пожела здраве и дълги години да 
ползват дарената техника, а домакините го увериха, че едно от приложенията на получения 
компютър ще бъде да разглеждат и избират маршрути за нови пътешествия. 
 
Силистра: В ОУ „Христо Ботев― в Алфатар се откри модернизиран кабинет по английски 
език 
www.focus-news.net | 24.10.2017  
Галерия 
Алфатар. Вчера в ОУ „Христо Ботев―- гр. Алфатар се откри модернизиран кабинет по 
английски език, съобщиха от пресцентъра на Община Алфатар. Обновяването на кабинета 
стана възможно благодарение на събраните през туристическия сезон средства от дарения 
от австралийската туристическа фирма ―SCENIC―, туроператорска фирма 
„А.Н.Балкантурс―ЕООД - гр.Русе и ―Еmerald Sky‖, със съдействието на Теодор Белев, Янка 
Господинова - кмет на община Алфатар, Желяна Донева – председател на Обществения 
съвет при Основно училище „Христо Ботев―, гр. Алфатар и Янка Ваникова – директор на ОУ 
„Христо Ботев―- гр. Алфатар. Специален гост на откриването на кабинета беше Алтимир 
Адамов - народен представител от 44-то Народно събрание, Янка Господинова - кмет на 
община Алфатар, Желяна Донева – зам.-кмет и председател на Обществен съвет, Стефка 
Жекова - секретар на община Алфатар, учители и ученици от ОУ „Христо Ботев― - гр. 
Алфатар. Ученици от Основно училище „Христо Ботев―, град Алфатар поздравиха 
участниците в откриването на новия кабинет по английски език с кратка литературно-
музикална програма. Инвестицията е на стойност 10 600 лв. Основното училище е 
единственото в област Силистра, което е включено, като туристическа дестинация в 
програмата на община Алфатар и посреща туристи през целия туристически сезон. 
 
Кюстендилец направи дарение за най-бедното население на кв. „Изток― 
www.infomreja.bg | 24.10.2017  
Кюстендилец направи дарение за най-бедното население на кюстендилския квартал 
„Изток―. Жители на квартала, крайно нуждаещи се получиха топли дрехи и обувки преди 
началото на зимния сезон. Дарението включва 753 чувала с дрехи, обувки, а също така 
раници и чанти. То е по инициатива на Стефан Лазаров – екскметски каместник на ромския 
квартал в Кюстендил. „Дарителят, чието име по негова молба няма да спомена прави 
поредно дарение за квартала и първо толкова мащабно. Някои от дрехите дори бяха с 
етикети, чисто нови. Раздаването започна от снощи и вече е към приключване. Благодаря 
сърдечно за жеста и отношението на този дарител, той е мой личен приятел от години, 
както и на всички онези, които са дарявали и ще даряват за квартала―, каза за 
ИНФОМРЕЖА Стефан Лазаров. 
 
 
На 25 октомври ще бъдат връчени 40 стипендии на нови студенти от благотворителната 
кауза #steniskanabala, сезон 2017 
www.focus-news.net | 24.10.2017  
София. На 25 октомври ще бъдат връчени 40 стипендии на нови студенти от 
благотворителната кауза #steniskanabala, сезон 2017. Те току-що завършиха средното си 
образование и са бенефициентите по програмата тази година. Това съобщиха от 
пресцентъра на БЧК. В събитието ще участват и Ансамбълът по художествена гимнастика, 
певецът Venzy и влогърът Крие Захариев, които се застъпваха за благотворителната кауза в 
полза образованието във ВУЗ на абитуриенти сираци през 2017-та. Връчването на 
стипендиите ще се състои на 25 октомври, сряда, в 15.30 часа в пространството за култура 
„ЕТО―, бул. „Христо Ботев" 95. 
 
Дарителска кампания ще помага за обновяването на музея на Техническия университет в 
София 
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www.bnr.bg | 24.10.2017  
На рождения си ден Техническият университет в София започна дарителска кампания за 
обновяването на университетския музей. Необходими са 150 хиляди лева. Той е създаден 
през 1984 година по идея на тогавашния ректор професор Начо Начев, каза главният 
секретар на ТУ Валентин Димитров: Дойдоха промените, музеят не беше обновен и в тази 
връзка набираме средства, за да може, освен да направим съответните ремонти и 
възстановяване, да възложим на специалисти от политехническият музей, които да 
осъвременят цялата експозиция. Димитров разказа и за някои от ценните експонати, които 
се съхраняват в музея:  Първият телевизор, който е работил, много апаратури, различни 
учебни лабораторни стендове. В дарителската кампания вече са се включили възпитаници 
на учебното заведение и събраната до момента сума е около 30 хиляди лева. Днес ТУ 
отбелязва и 72 години от създаването си: Тази вечер ще дойдат наши възпитаници - 
президентът Росен Плевнелиев, вицепремиерът Валери Симеонов, заместник-министри, 
депутати, очакваме около двеста души. 
 
Капитанът на националния отбор с жест към децата на ФК "Велбъжд" 
www.dariknews.bg | 24.10.2017  
Капитанът на националния отбор по футбол Ивелин Попов дари, чрез баща си 40 топки за 
детско- юношеската школа на „Велбъжд‖- Кюстендил. Попов има кюстендилски корени, по 
бащина линия, като семейството има къща в село Драговищица. 
Топките са специално изработени за капитана на националния отбор и футболист на 
„Спартак‖- Москва. На тях има две послания към децата от Ивелин Попов- „Следвай 
мечтите си‖ и „Играй със сърце‖. 
„Сърдечни пожелания към капитана на националния отбор Ивелин Попов.  Той има рожден 
ден на 26 октомври. Пожелавам му- Да бъде жив и здрав и все така да ни радва, както в 
националния отбор, така и в „Спартак‖- Москва! Ще има и по- сериозни жестове от негова 
страна, но ще ги споделим, като си дойде от Русия‖, каза президентът на ФК „Велбъжд‖ 
Васил Русаков. 
Децата от школата на „Велбъжд‖ бяха много щастливи и веднага изпробваха новите топки 
за тренировки и игра. Те отправиха и своето послание към капитана на националния отбор 
Ивелин Попов: „Честит рожден ден. Много благодарим за тези топки. Пожелаваме му да 
вкарва много голове. Да продължава да е капитан. Много го харесваме!‖. 
 
50 души от Овчарци изпратиха дарение от хранителни продукти на Килифаревския 
манастир, певецът Костадин Кацарски: Това е курбан за спасението на селото 
www.viaranews.com | 24.10.2017  
Дворът на Радка Лазарова от сапаревобанското село Овчарци бе отрупан с продукти, 
събрани от местните хора като дарение за Килифаревския манастир. 
Кампанията се прави за тринадесета поредна година. Цялото село събира опаковани храни 
и домашно произведени селскостопански продукти, които транспортира на собствени 
разноски до манастира. Дарителската кампания започва през 2005 г., когато 
Килифаревският манастир пострадал при наводнение. 
Придошлите води на река Белица наводнили градините му и били нанесени сериозни щети 
на обителта. Тогава игуменката на манастира – майка Юстина, се свързала с певеца 
Костадин Кацарски от село Овчарци и помолила за помощ. ―И ние решихме тука 
църковното настоятелство и настоятелството на читалището да се обединим и да събираме 
храна за манастира. С нас тръгнаха и дърводелци, майстори други, ако има нещо за 
поправка по манастира, да го направят‖, заяви Костадин Кацарски. Дворът на Радка 
Лазарова беше пълен с продукти за манастира, дарени от хората в махалата, пише БНТ. 
„Ние сме район, в който се ражда кромид, праз, картофки, доматки. Решихме да го закараме 
и оттогава мама Юстина каза: ―Това е манастирът на Овчарци‖ и ние не се отказваме да 
закарваме колкото можем продукти, обясни Радка Лазарова. Антоанета Сакаджийска 
допълни: ―Зимния период там е много трудно, аз също съм ходила, това е помощ, нямат 
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средства да го закупят.‖ Хранителните продукти, дарени за манастира, бяха натоварени в 
автобус, с който отпътуваха и над 50 човека. Костадин Кацарски каза още: „Това е един общ 
курбан, дарение от селото, за спасение на населението от село Овчарци, за спасението на 
млади и стари‖. Хората от село Овчарци ни разказаха, че винаги са топло посрещани в 
обителта и във всяка света литургия се споменават имената на дарителите. 
 
Събират спешно пари за операция на наш известен музикант 
www.petel.bg | 25.10.2017  
Басистът на „Подуене блус бенд‖ се нуждае от спешна операция за смяна на ставата. Негови 
приятели събират пари, за да му помогнат, видя Блиц. Сред тях е и Васко Кръпката, който 
написа послание във Фейсбук с молба за помощ:   
„Пиша тези тревожни думи с усилие, което ми е нужно да преодолея срам, неудобство и 
задръжки, защото става въпрос за спешна нужда от операция на нашият басист Смилен М-р 
Сми. Много по-лесно е, когато свирим благотворително за болно дете, пострадал 
моторист..., но когато става въпрос за един от нас, е много деликатно, но какво пък, нали в 
трудните моменти се броят истинските приятели?!   От доста време човекът е атакуван от 
коварно износване на става и се налага спешна операция. Сумата е около 5000 лв. и срокът е 
около месец. С бандата решихме единодушно да се опитаме да помогнем за набирането на 
сумата, като обявим следващия ни концерт благотворителен в полза на Мистър Сми. И така 
каним ви на благотворителен концерт , 4-ти февруари, 22.00 ч., Студио 5 НДК.    
  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 виж - https://petel.bg/advertising-rates.html 
 
Благотворителен футболен турнир събира средства за дефибрилатор 
www.tvn.bg | 25.10.2017  
Второто издание на благотворителен футболен турнир „За купата на Ротаракт― ще се 
проведе през уикенда в Русе, съобщиха организаторите от Ротари клуб Русе и Ротаракт клуб 
Русе. 
Надпреварата ще започне на 28 октомври от 10:00 часа на игрищата до спортен комплекс 
„Олимпия‖ в ж. к. „Дружба 3‖. 
Усилията на организаторите са насочени към събиране на средства за закупуване на 
дефибрилатор за линейките в Русе, в полза Комплексния онкологичен център в Русе. И 
именно поради причината, че каузата е в полза на всички, тазгодишният турнир е под 
надслов „НЕ ЗА НАС. НЕ ЗА ВАС. ЗА ВСИЧКИ Е!―. 
Право на участие имат лица навършили 18 години, които са физически здрави и не са 
картотекирани през последните 2 години в „А‖, „Б‖ и „В‖ републикански футболни групи. 
Всеки участник в турнира заплаща такса в размер на 5 лева. Общо ще бъдат 16 отбора, всеки 
със седем участника. Организаторите съобщават, че все още има свободни места за два 
отбора. Желаещите да участват, могат да се запишат на номер 0888 49 00 33. 
Който желае просто да подкрепи инициативата без да участва в отбор, също е добре дошъл. 
Ще има специална урна, където всеки може да дойде на място в събота и да подпомогне 
каузата директно, като пусне сума по своя преценка, срещу която да получи кафе или чай. 
За победителите ще има награди, подсигурени от спортни магазини ЯКО, сладкарница 
„Dolce Vita―, клуб „Караоке стар― и бирария Roger‘s, 
Турнирът е благотворителен и не се предвиждат финансови награди. 
 
18 ученици от община Панагюрище ще получат стипендии от фондация „Асарел― 
www.focus-radio.net | 25.10.2017  
Пазарджик. Осемнадесет ученици  от община Панагюрище ще получат стипендии от 
фондация „Асарел― в рамките на проекта „Образование за всички―. Това съобщиха за радио 
„Фокус― – Пазарджик от отдел „Комуникации― на „Асарел-Медет―. Церемонията ще се 
проведе на 27 октомври от 17.00 часа в Хотел&СПА „Каменград‖  Стипендианти на „Асарел-
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Медет‖ ще бъдат 12  възпитаници на Професионалната гимназия по индустриални 
технологии, мениджмънт и туризъм и шестима  ученици от СУ „Нешо Бончев―. Всички те са 
завършили миналата учебна година с отличен успех и с по-малко от 5 неизвинени 
отсъствия, като отговарят на социални критерии за подпомагане. В рамките на същия 
проект Фондация „Асарел‖ осигури и учебници на стойност 4448.38 лева за деца от 
социално слаби семейства, обучаващи се в двете панагюрски гимназии през учебната 
2017/2018 година. Проектът на компанията „Образование за всички― стартира през учебната 
2012/2013 г. в партньорство с община Панагюрище и училищните ръководства. До този 
момент по проекта са подпомогнати близо 600 деца, а осигурената от Фондация „Асарел‖ 
сума за безплатни учебници и стипендии надхвърля 50 000 лева. Последната инициатива 
по проекта бе през месец септември 2017 година, когато Фондацията дари по една 
мултимедия на панагюрските училища. Средствата за това бяха осигурени от дарения чрез 
кампанията „Избери, за да помогнеш‖ на „Райфайзенбанк България‖. От началото на 
настоящата учебна година със средства на Фондация „Асарел‖ и панагюрски фирми 
партньори бе осигурен и помощник-учител по английски език в Професионалната 
гимназия по програма „Фулбрайт‖. Анализите на Фондация „Асарел‖ за ефективността на 
проекта показват, че над 90% от подпомогнатите ученици са повишили успеха си през 
съответната учебна година. Мнението на директорите на училища и самите педагози е, че 
благодарение на тази устойчива инициатива се е повишило и качеството на учебно-
възпитателния процес, а учениците се чувстват  по-подготвени и мотивирани. 
Ваня НИКОЛОВА 
 
Tesla приключи първия си проект в опустошеното Пуерто Рико 
www.money.bg | 25.10.2017  
Tesla вече е готова с първия проект в опустошеното от урагана Мария в края на септември 
Пуерто Рико. След бурята, оставила зад себе си над 90 милиона долара в щети, островът 
остана без електричество, а възстановяването на критичната инфраструктура се оказа 
трудна задача, след като местното правителство остана без средства. В дните след урагана 
изпълнителният директор на Tesla Илън Мъск предложи в Twitter компанията му да 
помогне във възстановяването на електрическата мрежа в Пуерто Рико. Губернаторът 
Рикардо Росельо отговори с кратко "да поговорим", като повече детайли не бяха съобщени. 
Във вторник вечерта обаче Tesla показа снимки от Hospital del Niño, където компанията вече 
е инсталирала своите соларни панели и Powerwall батерии. Така болницата отново има 
електричество. Панелите са поставени върху паркинга, тъй като нужното на болницата 
електричество е твърде много и не може да бъде осигурено от по-малкия капацитет за 
панели на покрива, разясни Мъск в социалните мрежи. Самият той вече дари и 250 000 
долара за възстановяване на Пуерто Рико. Hospital del Niño is first of many solar+storage 
projects going live. Grateful to support the recovery of Puerto Rico with @ricardorossello 
pic.twitter.com/JfAu11UBYg — Tesla (@Tesla) October 24, 2017 Целта на местната власт е до 
Коледа 95% от острова отново да има електричество, обясни Росельо. Към момента все още 
80% от населението няма ток. Междувременно там се разгаря скандал за 300 милиона 
долара. Малка фирма от родния град на министъра на вътрешните работи спечели поръчка 
за възстановяване на електрическата мрежа в цялост. Whitefish Energy е създадена преди 
две години и сделката предизвика много критики и повдигна много въпроси в САЩ. Самото 
Пуерто Рико обеща пълен одит. 
 
Джем-сешън в подкрепа на Румен Янев 
www.offnews.bg | 25.10.2017  
Аз съм Емил Братанов. С Румен Янев сме свързани най-малкото с приятелство и с една 
дебела книга, която напълнихме с "Цветята от края на 80-те". Много рок ентусиазъм и 
незабравима студийна тръпка ни съпътстваше и тук, докато правехме ОФФроуд Радио. 
Казвам направо, че Румен го закъса много със здравето. Всъщност, срина му се цялата 
животоподдържаща кондиция. Едва ли има нужда да се огласява точната медицинска 
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диагноза. Накратко – дългогодишните сърдечни проблеми провокираха белодробни, а след 
една бронхопневмония се стигна и до бъбречна недостатъчност. В момента Румен не може 
без постоянно обслужване, което да е в специализирано заведение за следболнична помощ. 
Сега има нужда от помощ, но не от лични срещи - надявам се и те да станат възможни по-
скоро. С издателката ни Доротея помагаме мъничко. Синът му Гого Янев е с него и е 
понесъл кръста на грижите за баща си. Ако Румен разбере, може и да ни се поразсърди, но 
сега не му е до ФБ. Обръщам се към приятелите и рок сподвижниците ни, всякаква 
материална подкрепа ще посрещнем с благодарност. От наше име и от името на сина му. 
Лечението му и нуждите от още повече грижи са трудоемки и скъпи. Георги Янев ще ви 
държи в течение във ФБ. А всеки лев може да засили рокендрола в душата на Румен за още 
време занапред. Който с каквото може да помогне нека го направи чрез тази банкова сметка 
с номер: BG83STSA93000011008193 на името на Румен Георгиев Янев в банка ДСК. 
Прилагаме и PayPal акаунт: georgi.yanev84@gmail.com Довечера в Делта Блус бар 
домакините му организират среща на приятели: "Един много специален за цялата 
българска блус и рок сцена човек има нужда от помощ. От Делта Блус Бар се включваме с 
голяма готовност в инициативата и ви каним във вторник (24 октомври) на благотворителен 
Джем-сешън в негова подкрепа. На бара ще има кутия, в която всеки ще може да допринесе 
според своите възможности." Нека помогнем смеха да се върне върху лицето му. Delta Blues 
Bar ул. Св.Св . Кирил и Методий 44, София, довечера от 19.30 ч. 
 
389,51 лв. събраха театралите на ПГСС благотворително 
www.parvomai.net | 25.10.2017  
389 лева и 51 стотинки извадиха от кутиите за дарения, поставени от младите театрали на 
ПГСС „Васил Левски―. На 23 октомври актьорите от „Реакторът― изиграха своя спектакъл 
„Свекърва― благотворително с цел набиране на средства за ученици в нужда. Жестът беше 
оценен от всеки от присъстващите според възможностите му. Младежите се раздадоха на 
сцената, а талантът и старанието им бяха оценени от публиката и възнаградени с 
аплодисменти. На следващия ден, в присъствието на председателя на Ученическия съвет на 
ПГСС „Васил Левски― Георги Желязков и на секретаря на Съвета Николета Манахилова, 
бяха разпечатани кутиите със средствата. Свидетели станаха Марияна Панайотова и Ивана 
Иванов от „Реакторът―, начинаещите репортери Христо Куледжиев, Кирил Станев и 
Николай Илиев, както и Жанета Стоянова, която е ръководител и на театралния състав, и на 
клуба на списващите училищния вестник. Педагогическият съветник Радосвета Казакова 
благодари на младите журналисти, че отразяват събитието и на учениците от театралния 
състав за благородното им начинание. Тя подчерта, че инициативата им да помогнат на 
ученици от гимназията, е похвална. На фона на бездуховността, която се опитва да ни залее 
отвсякъде, жестът им е още по-впечатляващ. Чрез Марияна и Иван, Казакова поздрави 
момичетата и момчетата от група „Реактора― към СИП „Театрален състав―  за смелостта да 
покажат, че е достойно да си помагаме, да сме съпричастни към изпитанията, пред които са 
изправени другите, да не сме безразлични и да сме способни да го покажем с градивни 
постъпки като тяхната. parvomai.net 
 
Да помогнем на колегата Анна Брандийска 
www.dariknews.bg | 25.10.2017  
Изявеният финансов журналист Анна Брандийска се нуждае от подкрепа! От години тя 
страда от множествена склероза, като ефектите от тежкото заболяване все повече се 
влошават. Засега не е открит лек, но лекари ѝ препоръчват ново експериментално лечение 
със стволови клетки. Най-близката държава, в която то се прилага успешно, е Турция. 
Макар да не дава гаранции, че Анна ще се излекува, лечението гарантира на 100%, че 
влошаването на заболяването ще спре. Необходимата сума от 40 000 евро е непосилна за 
Анна и семейството ѝ. Всеки, който иска да помогне, може да направи дарение! Банка ДСК 
IBAN: BG26STSA93000024626467  BIC: STSABGSF  титуляр: Анна Маринова Брандийска. 
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Една майка моли: Помогнете на моето ангелче да бъде отново весело дете! 
www.news.burgas24.bg | 25.10.2017  
Източник: Burgas24.bg Една майка моли за помощ, видя Burgas24.bg.  Малкият Коки от 
Шумен се нуждае от 40 000 лв. за вливането на стволови клетки в Турция, което ще облекчи 
състоянието му. Коки е с диагноза аутизъм и вторичен недоимък на лактазата. Ето и повече 
информация за Коки от неговата майка: "Искам да ви запозная с Коко. Той е средния ми 
син. Малкото ми ангелче обаче е болно. Да зная,че не е спешен слушай, не е със страшната 
диагноза рак, зная, че неговото заболяване е и лечимо (уверени сме в това ), но също така 
зная, че ние родителите му не можем да заплатим лечението му, а за да е здрав се нуждае от 
такова.  Липсата на пари обаче ще го върне обратно там, откъдето вече го измъкнахме. С 
болно дете и без помощ от държавата е трудно да се справим сами. А с три деца, слава Богу 
двете са ми здравички. И днес аз със сълзи на очи и свито сърце ви моля да помогнете на 
моето ангелче да бъде отново щурото, весело и адекватно дете, което имахме.  Коки е с 
вторичен недоимък на лактазата, нецелиакична глутеновата непоносимост и детски 
аутизъм.  Докато беше бебе всичко си беше нормално - гукаше, изговаряше срички,думи, 
започна да прави крачки сам. Когато стана на една година Коки просто спря с развитието си 
- спря да ходи, не се обръщаше на името си, спря да сочи с пръст това, което искаше.... спря 
и зрителния контакт.  Каквото и да му говорехме той не реагираше - все едно не е при нас. 
Никой и с нищо не можеше да привлече вниманието му. От будно и любопитно дете , Коки 
се затвори в себе си, спря да ни забелязва, седеше и си играеше само с етикетите на дрехите 
или пълзеше напред назад без цел. Не обръщаше никакво внимание на играчки, не 
разбираше кога има някой при него и кога няма .Спря да изпълнява точни и ясни команди 
(ела, седни, стой и т.н ) той си беше потънал в неговия свят.  Загубихме жизнения Коко за 
два месеца. Още няколко месеца ни трябваха да убедим личния лекар, че има промяна в 
Калоян. На 1г и 8 месеца записахме Коки при д-р Шилианов (невролог). Приеха ни в 
болница "Св. Марина" Варна и започнаха много изследвания. Откриха непоносимост към 
глутен, лактоза, яйца ... откриха и живак и алуминии в оргaнизма му много над нормата. 
Започнахме терапии веднага ( логопед , психолог , барокамера , електростимулация , 
звуковастимулация ), диета и хранителни добавки.  Година по късно на Коки му потвърдиха 
и детския аутизъм . С много усилия,любов, пари и постоянство от наша страна, както и 
всекидневни - година и половина - терапии Коки вече има огромен напредък. Задържа 
вниманието си, има зрителен контакт с нас, почна да изпълнява команди ( седни , легни , 
ела , обуй се , дай прегръдка, целувка, донеси шишето, донеси обувките си и т.н.), играе с 
играчките по предназначение, обръща се на името си, всеки път когато го повикаме, 
контактува с други деца.  За съжаление той все още не е това дете което беше . Искаме да си 
върнем Коки! Искаме да довършим започнатото и Коки да премине през тази битка като 
победител. Имаме оферта от Турция вливане на стволови клетки. Лекарите дават 90% 
успеваемост при деца с аутизъм с тези вливки. Цената на една вливка е 8 000 долара. 
Терапията със стволови клетки е нов ефективен подход и повлиява на метаболизма, 
имунната система и увредени клетки и тъкани. За максималното подобрение на състоянието 
на Коки сме посъветвани колкото се може по-скоро да започне това лечение със стволовите 
клетки, за да може мозъкът му да усвоява по лесно всичко случващо се около него, по- лесно 
да приеме терапиите и да се научи на много неща, които до сега не е усвоявал. 8 000 $ е 
цената за една вливка , според състоянието и подобрението на Коки ще се прецени още 
колко вливки ще трябват.  В проформата от Турция са включени цената на 
транспортирането ни от летището до клиниката и обратно, специализирани изследвания, 
престой в болничното заведение , тестове, лечението - присаждане на стволови клетки, 
медицински доклад, документация, лекарства, ако е необходими. В момента Коки е на 
диета, която е много скъпа - само един хляб от 200 гр. , който му стига за 2-3 дена е 6.50лв , 
добавките му на месец са около 500-600 лв , логопед 200 лв ... Барокамерите са ни 
предписани за 1 година 120 процедури , една процедура е 35 лв , звуковата стимулация 
варира от 600 - 1000 лв на месец и отделно 25 лв за пътни всеки ден , защото терапиите се 
правят във Варна, а ние живеем във Шумен.  Моля се на Бог всеки ден да даде на Коки 
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невероятен късмет и много сили, за да преодолее очакващите го препятствия. Моля и вас да 
му помогнете това да се случи. Защото вие сте хората,които можете да ми върнете Коки 
такъв,какъвто беше-здрав. Защото само майка би разбрала мъката и болка на майка с болно 
дете . Бъдете здрави и добри. Всеки ден е ден на доброто и никога не е късно да направиш 
добро. Дори и под формата на един ДМС . Благодаря ви за подкрепата. Благодаря от сърце! 
Поклон! Как можете да помогнете на Коки: DMS на 17777 с текст KOKI PayPal - 
help_koko@abv.bg Дарителска банкова сметка : IBAN:BG89PRCB92301049318117 BIC: 
PRCBBGSF ПроКредит Банк Калоян Пейчев Казаков Можете да помогнете, като се 
включите и "продадете‗‗ или закупите вещ, дрехи ,обувки, козметика, техника.... в групата, 
където се провежда благотворителния базар за 
Коки:https://www.facebook.com/groups/1874844572742436/ 
 
Дарители помогнаха на глухонеми родители майката да не бъде екстрадирана във Виетнам 
www.dnesbg.com | 25.10.2017  
Дарители осигуриха 5000 лв. на глухонемите родители Фарук и виентамката Тхо от Горна 
Оряховица, за да не бъде екстрадирана майката във Виетнам. Вчера младата жена се яви на 
интервю в службата по миграция във Велико Търново, където трябваше да докаже, че има 
по банкова сметка 5000 лв., с които да преживява през следващите месеци, защото такъв е 
законът за чужденците от държавите извън Евросъюза. По този начин пребиваването и у 
нас е легализирано ѝ виетнамката е получила български документи за самоличност. 
Жулиета Георгиева, приятелка на глухонемите, които преди време са сключили брак във 
Виетнам, разказа, че заради този проблем и опасността семейството да бъде разделено, 
миналата седмица е била открита дарителска сметка на името на Тхо. За кратко време са 
били събрани над 5200 лв. и така раздялата е предотвратена. 
Фарук, който е роден в ловешко село и изоставен от майка си като бебе, се запознава с Тхо на 
олимпиада за глухонеми. След това връзката им продължава няколко години чрез 
социалната мрежа и гостувания на Фарук във Виетнам, където двамата сключват брак. 
Малко преди да се роди синът им Зухран в Г. Оряховица през септември 2017 г., Тхо 
пристига при Фарук. Сега двамата живеят в апартамент на приятели и се издържат с 
инвалидната пенсия на бащата. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
"Каритас" чества четвърт век 
www.ruse.utre.bg | 25.10.2017  
Днес, в зала 1 на Областна администрация – Русе, беше отбелязана 25-тата годишнина от 
учредяването на Каритас Русе. На събитието присъстваха заместник-кметът по хуманитарни 
дейности в Община Русе Иван Григоров, началникът на отдел „Обществено здраве― в 
Община Русе Катя Петрова, изпълнителният директор на Каритас Русе Стефан Марков и 
генералният секретар на Каритас България Емануил Паташев.        По повод 25-тата 
годишнина от учредяването, беше организирана конференция на тема „Заедно в помощ на 
ближния―, в която участие взе и г-жа Катя Петрова.        Григоров приветства присъстващите 
и връчи поздравителен адрес на  Марков от името на кмета на Община Русе Пламен 
Стоилов. „Благодарение на професионализма и всеотдайността, които влагате Вие, 
членовете и доброволците в сдружението, предоставяте възможност за изява и участие на 
хората в неравностойно положение, отстоявате правата и интересите им, както и работите 
по важни въпроси, свързани със създаването на подходяща среда за тяхното развитие, 
мотивиране и реализиране в България―, се казва в адреса от русенския градоначалник.   
"Каритас"  Русе е създадена през 1992 г. като благотворителна независима обществена 
организация, която осъществява социалната дейност на Католическата църква в 
Никополска епархия, съгласувайки и съобразявайки дейността си с препоръките на 
епархийния епископ. "Каритас" Русе е част от неправителствения сектор в България, 
извършва обществено-полезна дейност в помощ на крайно нуждаещите се, изпълнявайки  
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християнската повеля за действено милосърдие и воля за  изграждане на едно по-
справедливо общество. 
 
Деца организират благотворителен концерт за болно от рак момче 
www.redmedia.bg | 25.10.2017  
На 30.10.2017 г., понеделник, от 19:30 часа в Културен дом „Искър― (бул. „Кръстю Пастухов― 
23 – до метростанция „Искърско шосе―) ще се проведе благотворителен концерт "Да 
помогнем на Божидар". Целта е да се съберат средства за операция на 7-годишния Божидар 
Кръстев, който се бори с тумор на гръбнака.   След направено изследване с ядрено-магнитен 
резонанс в Турция, туморът се оказва злокачествен (мултиформен глиобластом 4-та степен), 
което налага провеждането на химио и лъчетерапия, а след това и рехабилитация. 
Стойността на 28 сесии облъчване с апарата „Трубийм‖ и 6 седмици химиотерапия е 21 805 
евро. За 30-дневна рехабилитация ще са необходими 23 835 евро. Общо за лечението на 
Божидар са необходими 45 640 евро.   Организатори са Софийски ученически съвет (Sofia 
Student Council) и Да Подарим Усмивка.  Артистите, които ще подкрепят каузата за момента 
са тайна.   Входът е 10 лв., а билети ще се продават на място преди началото на концерта. 
Предварително резервация може да се направи на тел. 0888 839 889 (Георги Костов - 
Главен организатор) или на и-мейл: dapomognemna.bojidar@gmail.com.   Всички събрани 
средства ще бъдат използвани за лечението, нужно на Божидар. На входовете на залата и 
вътре в нея ще бъдат поставени и дарителски кутии за набиране на допълнителни дарения.   
Всеки, който иска да направи допълнително дарение, може да преведе желаната сума, като 
изпрати дарителски SMS с текст на латиница DMS BOBCHO на номер 17 777 или на следната 
банкова сметка:   BG87 UNCR 7000 1522 9420 57 Титуляр: Божидар Кръстев   Събитието се 
организира с подкрепата на: Столична община, JM Party Team, ДИНО Академия, Балет Veda 
Junior, Софийски ученически съвет, Учебен център "Еспас". 
 
Ротари клуб дари нови легла на неонатологията 
www.vratzadnes.com | 25.10.2017  
Шест чисто нови легла дари врачанският Ротари клуб на отделението по неонатология към 
МБАЛ „Христо Ботев‖. Те бяха връчени днес на началника на отделението д-р Емилия 
Василева от президента на ротарианците Ивац Митов. Стойността на леглата е в размер на 7 
777 лв. Средствата са събрани на провелата се на 1 юли ротация на 8-те клуба от областта. „С 
тази инициатива заявяваме цялостната си подкрепа към врачанската болница и хората, 
имащи нужда от подкрепа. Това дарение е нашият акт на безусловна безпричастност към 
бъдещето на МБАЛ „Христо Ботев‖, заяви президентът на Ротари клуб Ивац Митов. Д-р 
Емилия Василева благодари от името на целия колектив на отделението по неонатология. 
„Изразявам своята благодарност за това, което направихте за нашето отделение. С вашия 
жест подарихте много радост на колектива на отделението и на майките, чийто рожби 
изплакаха в нашата болница.‖, заяви д-р Василева. 
 
Кампанията на УМБАЛ Русе Капачки за играчки продължава 
www.arenamedia.net | 25.10.2017  
Поредното дарение постъпи днес в кампанията на УМБАЛ-Русе АД „Капачки за играчки―. 
То е от Цветелин Цонев от името на фирма „Професионален домоуправител Русе―. По този 
начин болницата събира средства за обзавеждане на занималнята в новото детско 
отделение. Ремонтът завърши окончателно, благодарение на Фондация „Канев― на Игнат 
Канев и неговото семейство. Постепенно Занималнята бе оборудвана и с необходимите за 
децата играчки. Но при игра те се повреждат или чупят и захабяват и е необходима тяхната 
постоянна подмяна. Затова кампанията продължава целогодишно. Ако искате да станете 
част от кампанията „Капачки за играчки―, можете да донесете събраните от Вас капачки на 
регистратурата на АГ-комплекса на болницата. При по-голямо количество предварително се 
обадете на 0887/029596 – Биляна Рекинова. АРЕНА 
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Марина Чамуркова с фотоизложба за рождения си ден 
www.radiovelikotarnovo.com | 25.10.2017  
Фотоизложба с 40 портрета на канава представя Марина Чамуркова. Експозицията, 
посветена на 40-годишнината на фотографката, се открива от 18 часа утре в Изложбените 
зали „Рафаел Михайлов‖. Актьори, художници, приятели, музиканти, деца и общественици 
са в центъра на снимките. Ден преди рождения си ден, Чамуркова бе гост в студиото на 
Общинското радио. „Това, което ще види търновската публика, по-скоро е връщане към 
миналия век, защото портретите на хората, които са се правели тогава, са изглеждали горе-
долу по този начин. Не смятам, че това е нещо ретро. Смятам, че това е класика и че по този 
начин трябва да се случват тези неща‖, коментира усмихнатата фотографка. 
Кметът Даниел Панов, заместник-градоначалникът Ганчо Карабаджаков, председателят на 
Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, директорът на дирекция 
„Култура, туризъм и международни дейности‖ Нелина Църова и директорът на Регионалния 
исторически музей Иван Църов са малка част от включените в проекта личности. „Хората 
говорят, че 40 години не се празнуват, аз лично не вярвам на такива неща. Последните 22 
години живеех в София. Затова реших, че мога да имам друг повод да събера приятелите и 
да си прекараме чудесно, весело, прекрасно‖, допълни Чамуркова. 
В експозицията й са включени портрети на актьори от Музикално-драматичния театър 
„Константин Кисимов‖, които преди години е снимал дядото на Марина – Алеко Чамурков. 
При дядо й те са изобразени в роля, от сцената на търновската културна институция. При 
Чамуркова те са в своя естествен, житейски образ, обяснява ни фотографката. В изложбата 
си тя включва още портрети на свои приятели – хора, които не са толкова познати на 
търновската аудитория, но с които е работила през годините. „Във времето съм снимала 
страшно много хора. Смятах за тази изложба да събера просто портрети, които съм правила 
във времето назад. Но през тази година, в която живея в Търново, все по-често срещам 
познати лица. 
Половината включени в изложбата снимки са стари, а другата – портрети, снимани през 
последната година – годината ми във Велико Търново‖, каза още Марина Чамуркова. 
Снимките от изложбата й ще се продават, а 20 % от всеки закупен фотос ще се даряват за 
лечението на Миглена Обрешкова Нечева. Кампанията за детето е инициирана от 
Административния съд във Велико Търново. 
 
В Дупница се организират благотворителни инициативи в подкрепа на нуждаещи се от 
операция момичета 
www.focus-radio.net | 25.10.2017  
Кюстендил. В Дупница се организират благотворителни инициативи в подкрепа на 
нуждаещи се от операция момичета. Това съобщиха за Радио „Фокус‖ – Кюстендил от 
Община Дупница. Инициативите са насрочени за 28 октомври. Организират се 
благотворителен базар и концерт. Те се организират като част от кампанията по набиране 
на средства за две момичета – Моника Цветанова и Ивелина Димитрова, които се нуждаят 
от операции в чужбина. Самата кампания е под надслов „Заедно за Ива и Мони―. На площад 
„Свобода― базарът ще започне от 09.00 часа и ще продължи до 18.00 часа. Ще има 
атрактивна занималня за деца с рисунки, балони, базара с играчки, обувки,сувенири, книги, 
ръчно изработени детски играчки, ръчни стоки, лакомства. В 18.30 ще започне 
благотворителният концерт с участието на Иван Дяков и Гуна Иванова. Освен тях, на 
сцената на Общинския драматичен театър „Невена Коканова― ще излязат Ивана Дякова, 
фолклорни танцови състави от областта, както и даровити дечица от региона, решили да 
подкрепят инициативата. 
Венцеслав ИЛЧЕВ 
 
 
"С тениска на бала" в помощ на деца в неравностойно положение 
www.news.bnt.bg | 25.10.2017  
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19-годишната Ния е еднa от 40-те младежи, които днес получиха стипендии за 
образованието си. Тя учи в Националната спортна академия и за разлика от повечето си 
състуденти няма близки хора, на които може да разчита за финансова помощ. За нея чекът е 
повече от 100 хиляди, той е една усмивка от непознати, които са ѝ помогнали и са я научили 
на най-важния урок - човечността, макар облечена в тениска, е по-бляскава и от най-
красивата рокля. Ния Павлова: "Искам да им благодаря, че са помогнали на тази кампания 
и на мен. И за това, че са страхотни!"В каузата "С тениска на бала" са се включили освен 
завършващи ученици, също и частни дарители и фирми. Общата сума, събрана от всички, е 
над 2000 лева. Един от основателите на инициативата - Димо Николов, казва, че все повече 
се засилва тенденцията млади хора да протягат ръка на свои връстници. Димо Николов: 
"Събрахме 70% повече от общата бройка за последните три години от кампанията. Това са 
три пъти повече от миналата година. Само тези цифри показват каква подкрепа има 
кампанията. И как тази снежна топка, която се търкаля надолу, става все по-голяма."Тази 
година в кампанията са се включили 44 училища от цялата страна. Някои от тях участват за 
първи път, а други са превърнали в своя традиция инициативата да отидеш на бала с 
тениска, за да помогнеш на непознат младеж. 
 
Започват Дни на доброто в София и в Самоков 
www.bnr.bg | 26.10.2017  
От днес до десети ноември в София и в Самоков започват Дни на доброто. Акцията, 
наречена "Към върха", има за цел да събере средства, които да помогнат на деца с 
двигателни трудности да могат да изкачват планината и лично да покорят връх. Това 
благородно дело напълно споделя и приема с отворено сърце едно семейство от Самоков – 
Виктория и Захари Недялкови, доброволци към Планинската спасителна служба, чието дете 
е с диагноза спина бифида. В интервю за предаването "Преди всички" по програма 
"Хоризонт" те разказаха: Основното за нас е да покажем на всички семейства, които имат 
деца с увреждания, че излизането в планината е едно хубаво занимание през свободното 
време, което дава много стимул за ежедневието на хората изобщо. Дните на доброто са по 
инициатива на Юлия Банкова, един прекрасен човек. Ще има представяне на нейната 
книга, която тя създаде през лятото. Ще има и артзанимания както за деца, така и за 
възрастни. Надявам се родителите и децата да се докоснат до планината и да почувстват 
нейната енергия, която ни зарежда. Не трябва децата да стоят само зад прозорците и да 
гледат света през тях. Мястото им е сред нас на улицата, в планината, сред природата. 
Цялото интервю с Виктория и Захари Недялкови можете да чуете от звуковия файл. 
 
Асенoвград помага на свои съграждани в беда 
www.actualno.com | 26.10.2017  
Асенoвград се обедини отново в помощ на свои съграждани в нужда. Малко над 6 000 лева, 
от необходимите 32 000 долара, събраха граждани и Община в помощ на Лизавета Иванова 
само в рамките на месец. 
Средствата от SMS-и и постъпилите от дарителски акции на този етап са общо близо 3 300 
лева. На редовното си заседание през този месец Общински съвет-Асеновград също се 
включи в благородната кауза и гласува 3 000 лева в помощ за лечението на 
асеновградчанката. Припомняме, че 33-годишното момиче страда от Множествена 
склероза. Шанс за здраве и по-добър живот на Лиза дава болница в Турция. Терапията 
трябва да бъде извършена чрез вливане на стволови клетки. 
Целта е да се направят общо четири вливки, за да може болестта да премине в ремисия. 
„Към момента няма подобрение във физическото състояние на Лизавета. Но тя вижда, че 
има отзвук от кампанията и духът й се приповдигна, което е много важно за нея.―, сподели 
за Actualno.com майката на момичето – Вероника. Основната цел сега е да се съберат поне 
половината средства, за да се постави начало на вливките, които протичат на периодични 
интервали през около месец. На различни места в Асеновград са поставени кутии. Всеки, 
който има възможност и желание да помогне, би могъл да се свърже с Вероника Иванова – в 
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страницата й във Фейсбук. В заключение с вълнение и благодарност разтревожената майка 
сподели, че е щастлива от факта, колко много хора са откликнали в кампанията и с 
изпращане на SMS-и, и с директни дарения, и с преводи по сметката на 33-годишното 
момиче. Обединена Българска Банка 
BG 84 UBBS 80021060713340 Титуляр: Лизавета Иванова Иванова Дарителски SMS с текст 
на латиница: DMS LIZA на номер 17 777 Pay-Pal: lizavetaivanova@abv.bg 
Асенoвградчани и Община Асенoвград се обединиха и около още една благотворителна 
кауза – в помощ на Ценко Симеонов, чиято къща бе изпепелена до основи от пожар преди 
дни. За малко повече от седмица, с общи усилия, десетки граждани успяха да набавят 
вещите от първа необходимост за пострадалото семейство. Община Асенoвград, от своя 
страна, отдели средства в рамер на 2 000 лева за да подпомогне Ценко Симеонов. В помощ 
на мъжа, майка му и племенника му са дарени посуда, покъщнина, дрехи, хавлии, одеала, 
компютър. Дрехите, които просто не са били по мярка, и вещите, ненужни за момента, са 
оставени в църквата „Свети Николай Чудотворец― в Асеновград и от тях могат да се 
възползват други нуждаещи се асеновградчани. Събрана е и немалка сума пари от 
благодетели. Дарители са предложили дори и обзавеждане. На този етап се изчаква 
настаняване на семейството в резервно жилище от общинския фонд. Основното почистване 
на останките от жилището вече е започнало, като се изчаква да спрат дъждовете от 
последните дни, за да може дейностите да продължат. 
 
Детелин Далаклиев подкрепи поредна благотворителна кауза 
www.pleven.utre.bg | 26.10.2017 
Световният шампион по бокс Детелин Далаклиев подкрепи поредна благотворителна кауза. 
Българската национална билярд федерация (БНБФ), билярд клубовете BSD и СТИКС, както 
и партньорите от "ФК Торнадо 2013" и "Футбол с кауза", организират първия по рода си в 
София благотворителен аматьорски турнир по билярд под мотото "Билярд с кауза". "С 
удоволствие искаме да ви съобщим, че традицията поставена от турнирите на "Футбол с 
кауза" ще бъде продължена отново с поредната ни благотворителна томбола, която ще бъде 
част от първото издание на "Билярд с кауза"! Първата награда, която ви представяме е 
книгата "Никога не се предавай - историята на Детелин Далаклиев", с автор Георги Стоянов 
и подписана лично от световния шампион от Милано от 2009 г - Детелин Далаклиев! 
Благодарим на Детелин за поредното включване в наша кауза!", съобщиха организаторите. 
Благотворителния турнир (по правилата на 8-ма топка) ще се проведе на 11 ноември 
паралелно в Club BSD Billiards,Snooker, Darts и STIX Bar & Billiards, а събраните средства ще 
бъдат дарени на 15-годишната Виолета Димитрова, която страда от рядкото заболяване - 
Атаксия на Фридрайх, което я обездвижва и отнема силите й с всеки изминал ден. Oще за 
събитието във Фейсбук Информация за дарителската банкова сметка на Вили: Банка ДСК  
IBAN: BG 52 STSA 93 0000 2213 5039 BIC: STSABGSF Титуляр: Виолета Пламенова 
Димитрова 
 
БЧК и bTV набират средства за пострадалите в Бургас 
www.btvnovinite.bg | 26.10.2017  
Национална кампания на БЧК с подкрепата на bTV набира средства за подпомагане на 
бедстващите хора след наводненията в Бургас. Средствата от дарителската акция ще бъдат 
изразходвани за възстановяване на щетите в домовете на засегнатите от стихията, за 
осигуряване на консумативи и материали за хората в криза. Наводненията в селата Полски 
извор, Черни връх, Ливада, Тръстиково, Равнец причиниха не само огромни материални 
щети, но взеха и човешки жертви. Обявено е частично бедствено положение. Екипът на bTV 
е в постоянна връзка с местните власти и доброволци на терен и се информира за 
конкретните нужди на бедстващите. Двама репортери на терен с преки включвания от най-
критичните точки следят случващото се в региона. bTV прозовава всички български 
граждани да се включат в дарителска кампания за подпомагане на бедстващите хора след 
потопа. „Бедствията не са съдба. С тях никой не може да се справи сам. Да помогнем!―,  
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гласи призивът от екрана на bTV. Желаещите могат да подкрепят кампанията с дарения по 
банков път, както и чрез онлайн дарения на сайта на организацията: През Epay - 
ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ / VICTIMS OF DISASTERS AND 
CRISES С дебитна/кредитна карта - ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И 
КАТАСТРОФИ 
С Транскарт - БЧК - БЕДСТВИЯ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ / BRC – VICTIMS OF DISASTERS 
AND CRISES с SMS-и на цена 1 лев на кратък номер 1466 към всички мобилни оператори. 
Дарителска сметка в помощ на пострадалите в област Бургас в лева Български червен кръст 
УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК  АД BG29UNCR70001506750406 UNCRBGSF 
 
Над 100 000 лева събраха „Мото-Пфое‖ и БЧК за образованието на сираци 
www.monitor.bg | 26.10.2017  
Тазгодишната благотворителна кампания #steniskanabala2017 събра рекордните до този 
момент 100 634 лева, след като към единичните дарения от абитуриенти в размер на 48 857 
лева, се присъединиха корпоративни и частни крупни дарители с обща сума от 51 777 лева. 
През тази година сумата от единичните дарения от ученици и абитуриенти е най-високата в 
сравнение с предишните три години на кампанията. Общо 44 училища в страната се 
включиха в кампанията #steniskanabala, което отново е най-голямата бройка участващи 
учебни заведения досега. 
През тази година 2272 млади и пораснали абитуриенти облякоха тениска на бала, 
изпращането или годишнината от завършването си, вместо излишно скъп тоалет. Това е 
почти два пъти повече от миналата година и всъщност представлява 70% от броя тениски 
през изминалите три години от старта на програмата, взети заедно. Кампанията 
#steniskanabala на „Мото-Пфое‖, чийто партньор е Столичната организация на БЧК, е в 
полза на български абитуриенти-сираци, които продължават образованието си във висше 
учебно заведение. 
Освен участващите за първи път училища, като Първа английска езикова гимназия, 
Американския колеж в София, двете английски гимназии в Пловдив, средни училища в 
Сливен, Търговище, Кърджали, Джебел, Свиленград, Шабла, Горна Оряховица, Бургас, 
както и много твърди привърженици, чиито завършващи випуски са вече традиционни 
поддръжници на каузата. Сред тях са Земеделска професионална гимназия „Климент 
Тимирязев‖ – гр. Сандански, ЧПГЧО „Челопеч―, професионална гимназия „П. К. Яворов‖ – 
гр. Петрич, 91 НЕГ „Константин Гълъбов― – София, 73 СОУ с преподаване на немски език 
„Владислав Граматик‖ в София, 164 езикова гимназия „Мигел де Сервантес‖ с преподаване 
на испански език в София. 
„През 2017 #steniskanabala се радва на фантастичен успех. Програмата спечели най-голяма 
популярност за общо 4-те години, откакто съществува. Искам да благодаря за това на 
нашите застъпници тази година – влогъра Крис Захариев, певеца и музикант VenZy и 
националния ансамбъл по художествена гимнастика. Благодаря ви, че станахте наши 
съмишленици, че се сблъскахте с толкова предизвикателства и спечелихте огромен брой 
привърженици за своите отбори „Спорт‖, „Интернет‖ и „Музика‖. С това гарантирахте 
повече дарения за каузата от всеки друг път‖, заяви Филип Пфое, собственик и управител на 
„Мото-Пфое‖. 
40 еднократни стипендии за ВУЗ на абитуриенти-сираци от Випуск 2017 се поемат с 80 000 
лева от събрания дарителски фонд. Бенефициентите по програмата #steniskanabala са 
класирани съгласно регламента, публикуван на официалния сайт. За първи път тази година 
#steniskanabala започва и една извънредна инициатива. С останалите над 20 000 лева ще се 
стимулират студенти-бенефициенти по програмата от предходни години. Тези от тях с 
много добър успех ще получат допълнително по 700 лева, а студентите с отличен успех 
средно от годините на следването си досега ще получат по 1000 лева. Партньорът на „Мото-
Пфое‖ в инициативата, БЧК Столична организация ще събира уверенията за успех и ще 
предостави тези извънредни средства в рамките на няколко седмици. 
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Инициаторът на кампанията #steniskanabala – „Мото-Пфое‖, благодари много на своите 
партньори. На специално създаден сайт www.steniskanabala.bg всеки настоящ, бивш или 
бъдещ абитуриент може да дари средства, онлайн или по банков път, за образованието на 
абитуриентите без родители. В знак на благодарност „Мото-Пфое‖ му предоставя символа 
на кампанията – тениска, с която да отиде на бала, изпращането или среща на випуска. 
Всеки сам избира размера на дарението си, но тениската се предоставв при дарения над 20 
лева. Всяка година дизайнът на тениската е различен. Всеки нов сезон на инициативата 
стартира през февруари, когато започват абитуриентските вълнения и завършва през 
октомври на текущата година, след като станат известни всички приети за студенти от 
съответния випуск. 
 
Благотворителен базар в Руското училище събира средства за кабинет по химия 
www.bnr.bg | 26.10.2017 | 15:16 
Благотворителен базар за книги събира средства за кабинет по химия и природни науки в 
Средното училище по езиково обучение „Ал. Пушкин‖ във Варна. Инициативата е на 
училищното настоятелство, което си поставя за цел да  събере около 15 000 лева. Базарът  се 
провежда във фоайето на учебното заведение. Средствата ще бъдат вложени в ремонт на 
една класна стая, която  ще се преобразува в лаборатория за опити  по химия и природни 
науки. Техническите материали са купени със средства на училището и чакат да бъдат 
пренесени в бъдещия кабинет.  Ивелина Медникарова, председател на училищното 
настоятелство каза: "Ще ни трябва сума между 10 000 и 15 000 лева, като смятаме да я 
съберем от членския внос и инициативите, които правим в настоятелството през тази 
година. Това, което трябва да направим е строителен ремонт на един кабинет и 
обзавеждането му с подходящи и отговарящи на стандартите мебели за лаборатория. Ако 
сме достатъчно активни, ако повече хора се включат в различните инициативи, ако имаме 
подкрепата на родителите в училището, за което се стараем, смятам, че  съвсем обозримо е 
до края на учебната година да го постигнем." 
 
Пациенти дариха на ВМА нова регистратура и 7 автомобила 
www.zdrave.net | 26.10.2017  
Благодарни пациенти дариха на ВМА нова регистратура и 4 леки автомобила и 3 линейки, 
които бяха осветени днес с тържествен водосвет. „Действително, това е уникално нещо и ще 
го признаят всички, които помнят старите гишета на втория етаж. И всичкото това – с 
помощта на дарители‖, каза министърът на здравеопазването проф. Николай Петров след 
церемонията. „Много лесно може да се прецени дали една болница е предпочитана от 
пациентите, като посочи редица маркери за това -  качество на лечение, отношение към 
пациенти, добри битови условия и добър резултат―, допълни проф. Петров. Министърът 
подари на новата регистратура голяма икона на Богородица, както и седем малки за таблата 
на новите автомобили и линейки. „Това е един малък обект, който откриваме в момента, но 
е символ на нашето отношение към пациентите ни. Преди регистратурите ни бяха от 
затворен тип, стоят клети хора на опашка, припадат, което беше изключително 
несправедливо към нашите пациенти. Ние бяхме в дълг към тях. Тази регистратура е 
съвременна, от отворен тип, с всички удобства, с перфектна организация, за да може нашите 
пациенти да се чувстват желани и да изпитват удовлетвореност от нашето обслужване. Тук е 
моментът да благодаря на нашите дарители, защото това не е осигурено от ВМА или от 
министерството, а от тях. Те бяха достатъчно скромни и почтени, за да не желаят изобщо да 
се споменават имената им―, каза началникът на Военномедицинска академия проф. 
Венцислав Мутафчийски. Зам.-министърът на отбраната генерал-лейтенант Атанас 
Запрянов поднесе приветствие към ВМА от името на министър Каракачанов, който бил на 
посещение в Босна. 
 
„Приказките на Барда Бийдъл― са изпълнени с вълшебен дух 
www.azcheta.com | Публикувано от : Милена Трендафилова | 27.10.2017  

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”  

30 

 

Как ви звучи да държите в ръцете си специална книга с илюстрации от самата Дж. К. 
Роулинг, продадена на търг на цена от 3,98 милиона долара? Как бихте се почувствали, ако 
имате възможностт да прочетете един от шестте униката, подарени на най-близките на 
авторката? Става въпрос за „Приказките на барда Бийдъл― (изд. „Егмонт България―), която 
се споменава за първи път в „Хари Потър и Даровете на смъртта―. 
Идеята на писателката е да направи незаменим подарък на хората, които са й помагали през 
изминалите години работа по поредицата за Хари Потър. Роулинг решава средствата от 
продажбата на седмата книга да отидат за благотворителната й фондация Lumos, целяща да 
подобри живота на деца в неравностойно положение. Впоследствие авторката решава да 
зарадва феновете, като публикува и разпространи изданието по цял свят с единственото 
условие всички приходи да отиват за фондацията й – един истински щедър жест, който само 
през първата седмица носи над четири милиона паунда постъпления за Lumos. 
„Приказките на барда Бийдъл― съдържа едва пет истории, написани за подрастващи 
магьосници, но пък са изключително хубави и интересно поднесени от Роулинг. Приказките 
много приличат на нашите басни, с които сме приспивали децата си, като обаче има една 
основна разлика – тук винаги присъства магия. 
Всяка история в „Приказките на барда Бийдъл― завършва с размишленията на 
небезизвестния професор Дъмбълдор, а илюстрациите на самата Роулинг правят творбата 
още по-ценна. Любима ми стана „Приказка за тримата братя―, но гарантирам, че всяка една 
носи своя оригинален чар и вълшебство, както и потенциал да се развие в нещо повече от 
просто приказка за приспиване. Книгата безспорно ще се хареса и на мъгъли, и на 
магьосници, защото е пълна с истински вълшебни приключения, някое и друго подскачащо 
гърне, кладенец на късмета, кикотещ се пън, както и необичаен разказ за косматото сърце 
на един магьосник… 
За мен „Приказките на барда Бийдъл― е важно попълнение в колекцията на всеки уважаващ 
себе си фен на Хари Потър. Истинско удоволствие бе да прочета тази книга и вярвам, че е 
подходящ избор, ако искаме тепърва да въвлечем някое дете в неповторимия и магичен 
свят, който Роулинг е създала! 
 
Добротворецът Стенли с номинация за награда 
www.dariknews.bg | 27.10.2017  
Станимир Начев от Казанлък е третата номинация за Годишните награди „Добрият 
Самарянин‖ в пощата на доброто.   Казанлъшкият коафьор Стенли дарява самочувствие и 
надежда на онкоболни жени вече втора година. Във фризьорското му студио повече от 1000 
жени са получили безплатна перука и грим. Номинация за неговото благородно начинание 
е на една от тях – Мария.   Преди година Мария получава диагноза „рак‖. Всичко в живота й 
става бързо и неочаквано - операция и след това поема по дългия път на борбата с 
болестта… назначени са първите шест химиотерапии. Очаквано косата й започва да пада на 
цели кичури – един от най-травмиращите моменти за нея. На поредната химиотерапия 
някой мушва първата искрица надежда в джоба й - малко листче хартия с телефонния 
номер на коафьор от Казанлък, който помага на онкоболни жени, като им предоставя 
безплатни перуки. Още на следващия ден Мария решава да посети салона на Стенли за 
което споделя: „По пътя на там през цялото време се чудех, като вляза какво да кажа, как да 
обясня, сигурно щеше да има още хора в салона. С една дума, изпитвах неудобство да 
представя нуждата си. 
В момента, в който прекрачих входа на фризьорския салон, съзрях висок млад мъж с живи 
очи и лъчезарна усмивка. Погледна ме, поздрави ме за добре дошла и се приближи. 
Прошепна „за перука ли?‖. Нямаше нужда от обяснения. Той сякаш ме очакваше. Съгласих 
се. Една жена ме придружи до помещение с много перуки. Помогнаха ми да си избера най-
подходящата за мен. Такава, с каквато да се чувствам комфортно. Отделиха почти час от 
времето си. В този момент се почувствах специална – обгрижена от напълно непознати 
хора, които сякаш знаеха какво се случва в ума ми и разбираха важността на този на пръв 
поглед „несериозен‖ проблем. И така Стенли ми подари надежда. Вяра, че ще се справя в 
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трудния път и най-важното – той бе един от първите хора, който ми доказа,  че не съм сама.  
И сега не спирам да вървя напред." 
 
За по-малко от денонощие националната кампания на БЧК набра 36 153 лв. 
www.ngobg.info | 27.10.2017  
Информираме Ви, че на терен в момента работят 4 екипа на Планинска спасителна служба 
на БЧК с обучени кучета, в подкрепа на Регионалната дирекция на „ПБЗН―, за издирването 
на изчезналата жена при бедствието в с. Черни връх. Доброволци и щатни служители на 
БЧК-Бургас участваха в оценката на щетите от наводнението в домовете на пострадалите 
семейства в с.Черни връх и с.Полски извор, община Камено. БЧК-Бургас има готовност да 
предостави одеала, дрехи, матраци,  хранителни и хигиенни пакети от бедствения си резерв. 
Националната дарителска кампания продължава. Всеки може да подкрепи инициативата 
чрез SMS на кратък номер 1466 на цена 1 лев към всички мобилни оператори. Дарителските 
SMS-и за кампаниите на БЧК са освободени от ДДС. на банковата сметка на БЧК: 
BG29UNCR70001506750406 UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк Адрес: ул. "Калоян" 3, 
София 1000, България чрез on-line дарения на сайта на организацията 
 
Бургаската болница се сдоби с животоспасяваща апаратура за новородените бебета. 
www.radioburgas.net | 27.10.2017  
Бургаската болница се сдоби с животоспасяваща апаратура за новородените бебета. 
Кувьозът е закупен със средства, събрани от кампанията „Дари капачка – спаси живот‖, в 
която се включиха хиляди хора. Стойността ѝ е 13 380 лв. " 
 
Кампанията започна още преди година по инициатива на учениците от Строителния 
техникум в град Бургас. Събраните капачки са около 10 тона. Но се включиха и много 
дарители", заяви за Общинско радио "Гласът на Бургас, д-р Стилиана Томова-началник 
отделение "Неонатология" в Бургаската болница. 
 
Българска организация подготвя децата за технологичните професиите на бъдещето 
www.m.vesti.bg | 27.10.2017  
Поли Янкова е основател на MindHub – образователна технологична компания, която 
разработва дигитални и физически обучения по основи в програмирането за деца. Тяхната 
мисия е да предостави на децата алтернативно и адекватно образование, базирано на 
дигиталните технологии и даващо им възможност за успех в професиите на бъдещето. 
Поли е участник в Акселератора на ПРОМЯНАТА през 2017 г., заедно с още 12 стартиращи 
социални предприемачи, които са намерили решение на проблеми на децата в България. 
Акселераторът е двумесечна интензивна обучителна програма, която предлага 
специализирани безплатни обучения и индивидуални консултации. Той е част от процеса 
на селекция в ПРОМЯНАТА и дава възможност на участниците да подобрят своите решения 
и своя бизнес план преди да продължат напред в конкурса. 
Български деца могат да програмират роботи и да построят къща 
Две млади учителки създават паралелен свят за децата в болниците 
Семеен център за недоносени деца отваря врати в София 
Идеята за MindHub се ражда в главите на Поли и нейния съпруг в края на 2105 година, 
докато наблюдават група играещи си деца. 
Двамата тъкмо са се върнали от едномесечен престой в САЩ, където се успели да се 
запознаят с американската образователната система и с възможностите, които тя 
предоставя на децата. 
Мислейки за бъдещето както на своето дете, така и за бъдещето на останалите деца в 
България, те стигат до извода, че биха искали те да получат достатъчно добро образование 
именно тук, в България, за да не се налага да бягат, да учат другаде, с надеждата така да 
бъдат по-успешни. 
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Знаят, че за да има България по-добро бъдеще, е необходимо днешните деца да се 
реализират тук. В този момент те решават да създадат организация, която да помага на 
децата да получат по-добро образование в родината си. 
Така основават MindHub – организация, която се занимава с обучение на деца между 6 и 11 
години по основи на програмирането. Поли вярва, че именно дигиталните умения са 
основна предпоставка за успех в професиите на бъдещето. Чрез курсовете, които 
организират, те целят да насочат интереса на децата към технологиите в посока, която да им 
помогне да се сдобият с основни дигитални умения и компетенции, да се научат на 
различни програмни езици, дори да програмират роботи. 
Това, което прави MindHub различни от останалите организации, които се занимават с 
програмиране за деца, е това, че чрез техните занятия развиват в децата комплексни умения 
как да се справят с решаването на сложни задачи, развиват тяхното логическо и аналитично 
мислене, което им помага да са по-успешни дори в ежедневни ситуации. 
Поли и екипът й непрекъснато измислят нови неща, за да правят занятията по-интересни. 
Освен това, работят ежедневно с децата за изграждане на социалните им умения – умения 
за работа в екип, за представяне пред група и умения за разпределяне на задачите в екипа. 
Вярват, че успеха на децата в бъдеше, когато те ще трябва да работят различни от днешните 
професии, ще се изискват много повече аналитични знания, умения за работа със софтуер и 
дори разбиране на базов софтуер. Тези знания и умения няма да са необходими само за 
професиите в ИТ индустрията. Смятат, че това не трябва да плаши родителите, а само да им 
даде насока как да подготвят децата си за тяхното бъдеще и реализация. 
Работата им показва, че всички деца имат потенциала да се развиват в тази сфера. 
Работили са и с дете с детска церебрална парализа, което е посещавало занятията им цяла 
учебна година, успешно е работило в екип с друго дете на неговата възраст. Двамата са 
успявали винаги да завършат задачата си първи. 
―Бяха изключително умни и го показваха на редица състезания, на които винаги бяха сред 
първите класирани. Най-голямото щастие за мен дойде, когато детето каза, че иска да стане 
програмист и да обучава другите на програмиране, защото това е най-страхотното нещо, 
което е правило.‖ спомня си Поли. Именно любовта на децата и техните успехи са най-
удовлетворяващото нещо в работата й. 
Нещата, които в MindHub правят, все още са иновативни за рамките на България, работата 
им е специфична и е важно хората, които работят с децата, да притежават конкретен набор 
от качества. 
Ето защо едно от най-трудните неща за Поли е да намери подходящите хора, които да 
споделят мисията и визията й. Въпреки това две години след основаването, екипът на 
MindHub вече се състои от 17 човека, разположени в 5 града - София, Пловдив, Велико 
Търново, Русе и Варна. 
Една от мисиите на Поли е да провокира и мотивира други млади хора, които да поискат да 
станат част от промяната в образованието и да провокират родителите да имат по-високи 
очаквания и изисквания за образованието на децата си. 
Предстои им да изградят мрежа от училища в България, на които ще предоставят 
възможността да обучават децата си на програмиране по учебна програма и методологията 
на MindHub. За целта търсят подкрепа от инициативни преподаватели в училищата, които 
да работят с децата, иновативни директори, които да искат промяната в тяхното училище и 
от родители. 
През лятото Поли научава за конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА от свой 
познат. Решава, че конкурсът е мястото, където ще може да сподели своя опит и да научи 
повече за останалите организации, които се борят за по-добро бъдеще на нашите деца. 
Кандидатства и успешно преминава през първите четири етапа на селекция, за да стане 
едни от 13-те социални предприемачи, поканени в Акселератора на ПРОМЯНАТА. 
По време на осемте обучения в рамките на Акселератора тя получава нови знания за 
социалното предприемачество и консултации за своите идеи и планове за развитие. 
Обученията я подготвят да се яви на интервю с експерти от България и Швеция през 
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ноември, които ще определят кои ще са петимата нови финалисти в ПРОМЯНАТА 
2017/2018. Те ще получат финансиране, медийно внимание, менторска подкрепа, обучения 
и достъп до международната мрежа на ПРОМЯНАТА. Публиката отново ще има шанс да 
гласува за своя фаворит сред петимата финалисти през януари 2018 г. 
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, 
която се осъществява за четвърта поредна година партньорство с фондация Reach for Change 
България. Тя цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива 
мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите 
си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА 
помогна на над 13 000 деца и младежи от цялата страна. 
 
Млада юристка се нуждае от средства за лечение на онкозаболяване 
www.radiovelikotarnovo.com | 27.10.2017  
Инициирана е благотворителна кампания за финансова помощ,  предназначена за 
лечението на дъщерята на Обрешко Нечев, директор на Бюрото по труда във Велико 
Търново. Инициативата подеха приятели на семейството в социалните мрежи. 
Миглена Обрешкова Нечева е юрист, на 25 години е и е диагностицирана с тежко 
онкологично заболяване – Бифазен синовиален сарком. Диагнозата е потвърдена и 
предстои хоспитализиране и скъпоструващо лечение в чужбина. 
„Семейството на Миглена няма да се справи само с финансирането на тази 
животоспасяващата терапия. Ето защо ви молим да се включите в организираната 
дарителска кампания за тяхното подпомагане.‖ – обръща се с апел инициаторите на 
кампанията. 
Средства за лечението на Миглена се събират по следната банкова сметка: 
IBAN BG87BPBI79314028553201, BIC BPBIBGSF „Юробанк България―, клон Велико Търново, 
Миглена Обрешкова Нечева. 
 
„Невиждан театър― играе благотворително в Народния 
www.monitor.bg | 27.10.2017  
Уникалният „Невиждан театър― ще играе благотворително своя спектакъл „Сянката на 
моята душа― на 30 октомври от 20 ч. на голямата сцена на Народния театър „Иван Вазов―. 
Представлението е в подкрепа на хората с нарушено зрение и Националната програма за 
борба със слепотата. Събитието е артистичен финал на тазгодишната кампания на 
Сдружения „Пациентска организация „Глаукома― и Институт за здравно образование за 
ранна диагностика на коварното заболяване. 
„Невиждан театър― е трупа от незрящи актьори с ръководител Велимир Велев, възпитаник 
на голямата Юлия Огнянова. Той е автор и режисьор на постановката „Сянката на моята 
душа―, която е прецедент в световното театрално изкуство. Спектакълът е визуална 
импресия, в която актьорите виртуозно играят със сянка и светлина без да ги виждат, 
рисуват на живо върху огромен екран разноцветни картини, създават и оживяват образи 
чрез движението на телата и ръцете си, разчитайки на вътрешния си "поглед" и интуиция. 
Спектакълът вълнува не само с това, че прекрачва отвъд границите на човешките 
възможности. Със своята поетичност той достига до дълбоките и скрити кътчета на душата и 
доказва, че единственият начин да прогоним сянката на самотата и студа е да отворим с 
обич и доверие прозорците на сърцето си за хората и света около нас. 
В театралната продукция, дело на Велимир Велев, участват незрящи актьори, които умело 
играят със сянка и светлина. Те рисуват на живо върху огромен екран разноцветни картини, 
създават и оживяват образи чрез движението на телата и ръцете си. Талантливите актьори 
от „Сянката на моята душа― получиха и отличие от зрителите. 
Събраните средства ще бъдат разпределени за издръжка на трупата незрящи актьори и за 
покупка на специализирана диагностична апаратура. 
Наскоро „Сянката на моята душа― грабна Специалната награда и наградата на зрителите на 
международния фестивал на куклените театри „На гости на Арлекин― в Омск, Русия. 
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„Невиждан театър― получи тогава и 5 официални благодарствени писма от различни 
институции за приноса си. Преди две години пък се върна от Ереван с най-много отличия от 
международен фестивал, който няма конкурсен характер, а призовете се излъчват от колеги 
– участващите на форума театри. 
Следващото гостуване на уникалния български „Невиждан театър― ще бъде в Израел. 
Театърът отваря врати за нови членове, включително и зрящи професионалисти, каза за 
„Монитор― ръководителят на трупата Велимир Велев. Той възобновява и работата на 
студията за подготовка на новите актьори към нея и за пръв път й дава име - „Училище за 
зрение―. Идеята е, че участниците в нея трябва да се чувстват пълноценни, щастливи и 
свободни, а зрящите – да отворят очи за тяхното съществуване и живеене в изкуството. 
 
Изложба-базар помага на малката Сияна от Мездра 
www.bnr.bg | 27.10.2017 
Творец от Мездра се присъедини към кампанията за набиране на средства за лечение на 3-
годишната Сияна. Това е художничката Стела Цветкова, която  ще открие изложба-базар от 
портрети на възрожденци на 30 октомври, от 11.00 часа, в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий". Тя 
е завършила Филмов и телевизионен монтаж - режисьор на пулт , а рисуването ѝ е хоби. 
Изложбата е посветена на Деня на народните будители. Половината от събраните средства 
Стела Цветкова ще дари за Сияна."Още като видях апела във Фейсбук реших, че трябва да 
помогна по някакъв начин и това е моят начин- ако може да се продаде някоя картина, да 
помогна с каквото мога. Мисля, че това си е заложено в човешката природа- да помагаме, да 
сме състрадателни", каза Стела Цветкова.3-годишното момиченце от Мездра е родено 
преждевременно заради вродено запушване на дванадесетопръстника, като по-късно 
отключва епилепсия и централно координационно смущение, което прераства в детска 
церебрална парализа. Нужната сума за лечение със стволови клетки в Истанбул е 32 хиляди 
долара. На 21 октомври в Мездра се състоя благотворителна фолклорна вечер в помощ на 
детето, когато бяха събрани 1930 лева. В Завода за кабелни елементи дариха 6047 лева. 
Кутии за дарения са поставени в СУ "Иван Вазов", Детската борса, магазин "Малчо" в 
Мездра и читалището в село Долна Кремена. 
 
Хотели даряват мебели за пострадалите в наводнението 
www.dariknews.bg | 27.10.2017  
Цял камион с матраци, хранителни пакети, дрехи и одеала ще бъдат разтоварени в селата 
Тръстиково и Ливада, които пострадаха сериозно от наводненията. Това обяви пред „Дарик― 
– Бургас, секретарят на местната червенокръстка организация Виолета Радева.   
И в момента доброволци помагат за разчистването на къщите в населените места.   
„Утре ще изпратим допълнително хора в тези две села. С нас ще има и психолози, които ще 
окажат подкрепа на засегнатите от това страшно бедствие. Осигурили сме хранителни 
пакети от бедствения материален резерв на БЧК – Бургас, които включват хляб, консерви, 
сол, захар и др. Разполагаме с достатъчно препарати за почистване, които ще бъдат 
раздадени на хората―, обясни Виолета Радева.   
По думите й при необходимост ще бъде направена организация за доставка на мебели. 
„Разполагаме с такива. В БЧК – Несебър активно работят с хотелиери от района, които 
даряват голяма част от смененото оборудване в хотелските комплекси―, обясни още Радева.   
Първа пратка на топли дрехи и одеала ще бъде направена в ранния следобед днес в село 
Ливада, съобщиха от една от големите политически партии. 
 
Младежи събраха пари за първата операция на Мишо Костов от Смолян, сноубордистът вече 
е на крака 
www.haskovo.net | 27.10.2017  
Младежи събраха сериозна сума за нова става на сноубордиста от Смолян Михаил Костов, 
организирайки различни благотворителни инициативи. Събраната сума в банковата сметка, 
от payPal, кутиите за дарения и партито е общо 6 620 лв. Първата операция е извършена и 
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процедурата е успешна. Предстои да се събират средства за втората манипулация, за слагане 
на втора става. Благотворително парти под мотото "ДА ВДИГНЕМ МИШКАТА НА 
КРАКА"през септември събра над хиляда лева, беше организирано от приятелите на Мишо. 
Той страда от асептична некроза на двете тазобедрени стави, а за двете операции са 
необходими  13 200 лв. Всеки, който иска да помогне, може да дари по сметката на Михаил. 
IBAN BG 31STSA93000024659842 BIC STSABGSF Банка ДСК Михаил Димитров Костов 
PayPal Mouse82 @ abv.bg 
 
Новата кауза на „Дари капачка― в Бургас – реанимобил с оборудване за бебета 
www.zonaburgas.bg | 27.10.2017  
Покупка на линейка с оборудване за новородени – това е следващата кауза на кампанията 
„Дари капачка – спаси живот―. След като за по-малко от година кампанията събра 
средствата за покупка на нов кувьоз за Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас, 
организаторите поставиха нова цел – да осигурят реанимобил. Той ще се използва за 
транспортиране на бебета и малки деца – пациенти на Бургаската болница. 
„Тук правим всичко, на което сме способни, за да спасим живота на новородените. Но 
понякога нашите сили не са достатъчни и се налага да транспортираме бебета до София – за 
спешни животоспасяващи операции. Това лято, в 40-градусовите температури, се наложи да 
возим бебе на 3 дни в стара линейка без климатик, когато всеки допълнителен градус 
увеличава риска за живота на детето―, разказа д-р Стилияна Томова, началник на 
Отделението по неонатология. 
В момента в България има само два реанимобила, оборудвани за превоз на малки пациенти, 
като и двата са в София. Линейките на болницата са стари и условията в тях не са 
комфортни за малките бебета. 
Тъй като транспортиране на новородени се налага рядко, реанимобилът ще бъде използван 
и за превоз на бебета и малки деца, настанени в други отделения, както и от други болници 
в Бургас. Ще се търси автомобил, който може да не е чисто нов, достатъчно е да е в добро 
състояние и да разполага с нужното оборудване. 
Днес новата кауза на кампанията бе представена пред основните дарители на капачки – 
децата от детските градини и училищата в Бургас и региона. В болницата дойдоха над 150 
ученици, заедно с учители и родители. Те видяха кувьоза, купен с техните капачки и се 
снимаха с лекарите от неонатология. Повечето споделиха, че са родени в Бургаската 
болница и се радват, че могат да помогнат тя да се грижи по-добре за своите малки 
пациенти. Лекарите разказаха и показаха за какво служи апаратът и как замества 
майчината утроба. 
Кувьозът, купен със средства от кампанията „Дари капачка – спаси живот―, струва 13 380 лв. 
От покупката му до момента от върнати капачки и дарители са постъпили още 4419 лв. 
Сумата ще бъде пренасочена за новата кауза – покупка на реанимобил. 
УМБАЛ Бургас още веднъж изказва благодарност към всички дарители и институции, 
подпомогнали каузата на „Дари капачка – спаси живот―. 
Кл. думи: капачкикувьозреаномобил 
 
Община Белене получи дарение от Италия 
www.bta.bg | 27.10.2017  
Белене, 27 октомври /Малин Решовски, БТА/ 
Община Белене получи дарение от Италия за сферата на здравеопазването, съобщиха от 
общината. 
Дарението е предназначено за Многопрофилната болница за активно лечение в общинския 
център. Здравното заведение е получило от Асоциацията "Бетания хоспитал сървисиз" от 
италианския град Падуа двадесет и три легла снабдени с помощни шкафчета. 
Дарителският акт е организиран със съдействието на сътрудника в Асоциацията за 
международно коопериране AES-CCC в град Падуа Норма Сакардо, уточниха от община 
Белене. 
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―Телеграф‖ дарява храна за лъвчетата от Разград 
www.politika.bg | 27.10.2017  
Екипът на в. ―Телеграф‖ дари 23 кутии с храна на малките лъвчета, родени в Разград в края 
на септември. Животните бяха стъпкани от майки си преди три седмици, което доведе до 
смъртта на едно от трите диви котенца. Другите две пък бяха спешно пратени на лечение в 
София с опасност за живота. Днес Терез и Масуд вече са в много по-добро състояние и са 
стабилизирани, като и двете животинки успяват да се хранят с биберон, съобщиха от 
фондация ―Дивите животни‖, която се грижи за тях. Малчуганите изяждат по две куктии 
сухо мляко на ден, като се очаква да останат под опеката на ―Дивите животни‖ още около 
месец. ―Телеграф‖ ще поеме грижата да набавянето на останалата част от нужната храна, 
като в момента се чака доставката й от чужбина. За двамата сладурковци може да се даряват 
също и меки бебешки одеялца, нови меки играчки и бебешки мокри кърпи в промишлени 
количества във ветеринарната клиника ―Добро хрумване‖ в столицата. 
 
За по-малко от 2 дни националната кампания в помощ на засегнатите от наводненията 
събра 71 409 лв. 
www.novavarna.net | 28.10.2017  
Започна предоставянето на помощи за най-засегнатите хора от наводнението в областта. 
Това съобщиха от пресцентъра на БЧК. 
реклама 
За по-малко от два дни националната кампания на БЧК за подпомагане на засегнатите от 
наводненията събра 71 409 лв., съобщава Радио ―Фокус‖. 
Днес доброволци и служители на БЧК от Бургас и от централата в София предоставят 
хранителни и хигиенни пакети, вода. дрехи, одеяла, спално бельо и възглавници на най-
пострадалите от наводнението жители на с. Ливада, Бургаска област. 
Екипи на БЧК продължават и оценяването на щетите и нуждите на засегнатите от 
бедствието. 
Националната дарителска кампания, която за два дена набра сумата 71 409 лв., продължава. 
Всеки може да помогне 
– чрез SMS на кратък номер 1466 на цена 1 лев към всички мобилни оператори. 
Дарителските SMS-и за кампаниите на БЧК са освободени от ДДС. 
– на банковата сметка на БЧК: BG29UNCR70001506750406 UNCRBGSF Банка: УниКредит 
Булбанк Адрес: ул. ―Калоян‖ 3, София 1000. България 
– чрез on-line дарения на сайта на организацията БЧК благодари на всички дарители! 
 
Благотворителен базар в помощ на пострадали и болни животни се провежда във Варна 
www.petel.bg | 28.10.2017  
Снимка: Булфото Пореден благотворителен базар в помощ на пострадали и болни животни 
организират от Анимал Хоуп-Варна.  
Събитието се провеждна днес и започна в 10.00 ч., като ще продължи до 18.00 ч.а в Cafe Club 
CherAmi, което се намира в блок 188 в "Чайка", научи Moreto.net. Приходите от продажбите 
ще бъдат използвани за плащане на ветеринарни сметки за лечението на животните, за 
които се грижи организацията. Средствата ще послужат за осигуряване на храна и на 
медикаменти за обезпаразитяване. Асортиментът, който базарът предлага, обикновено се 
състои от дарения на хора, които не могат да окажат подкрепа с финанси или с приютяване 
на коте или куче. Предлагат се разнообразни сувенири, книги, играчки, бижута, картини и 
други. Цените са символични. Всички средства се събират в дарителска кутия. Размерът им 
се обявява след кампанията. Всеки посетил базара ще има възможност да се запознае с част 
от екипа на Анимал Хоуп Варна и да получи информация как той самият може да стане 
доброволец. Всички събрани средства ще бъдат обявени след преброяването им. 
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Дариха на училища портрети на будители 
www.kmeta.bg | 28.10.2017  
С портрети на будители се сдобиха в навечерието на 1 ноември четирите училища на 
територията на варненския район „Владислав Варненчик―. Инициативата е на районния 
кмет Николай Костадинов и общинските съветници Марица Гърдева и Николай Георгиев. 
Дарените ликове на Паисий Хилендарски, Патриарх Евтимий, Софроний Врачански и св. 
Иван Рилски са дело на художника Живко Дончев и са копия на негови творби, включени в 
изложбата „Български светии―. Експозицията е подредена в читалище „П. Р. Славейков 
1928― и може да се разгледа до 3 ноември. 
Тя включва 11 портрета, рисувани с въглен и бяла креда. „Картините представляват познати 
от иконите образи на светци, но нарисувани по един различен от каноните начин, така че да 
изглеждат по-човешки, по-близки‖, сподели художникът Живко Дончев. 
„Радвам се, че откриваме експозицията в присъствието на ученици, защото трябва да 
възпитаваме младите хора да почитат народните будители и да се гордеят с делото им. Чрез 
събития като тази изложба те се запознават и с творците на Варна‖, заяви районният кмет 
Николай Костадинов. 
Портретите ще обогатят интериора на Първо основно училище „Алеко Константинов‖, ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий‖, СУ „Пейо Кр. Яворов‖ и ОУ „Стоян Михайловски‖. В Деня на 
народните будители НЧ „П. Р. Славейков 1928‖ ще отбележи и 40 години от основаването на 
детския танцов ансамбъл „Китка цвете‖. Концертът, с който ще бъде честван двойният 
празник, ще събере на сцената над 200 деца. 
 
Благотворителна инициатива „Бъдители― гостува на ученици в Русе 
www.ruse.topnovini.bg | 29.10.2017  
Инициатива „Бъдители― обединява екип от професионалисти в различни области, които 
случват целите си, като в ежедневието действат с желание и постоянство. Те са личности, 
които работят със сърце това, което искат, давайки висока добавена стойност на обществото. 
Един от най-силните мотивационни похвати за действие е реалният пример на желаната 
професия, на желания живот, на желаното поведение. Лектори от благотворителна 
инициатива „Бъдители― ще гостуват в Русе по покана на директора Митко Кунчев и Снежана 
Тодорова – старши учител. Събитието ще се проведе в навечерието на деня на народните 
будители. На 31-ви октомври от 13:45 часа в ПМГ „Баба Тонка― лекторите Биляна 
Панталеева – бизнес учител и основател на „Бъдители― и Явор Панталеев – търговски 
директор на компания за спедиция, транспорт и логистика ще споделят на учениците как те 
постигат успехи в кариерата и личния си живот, както и изключително ценни и полезни 
съвети на тема финансова грамотност. Математическа гимназия "Баба Тонка" е училище с 
вековна история, наследник на Девическото училище в Русе. От 1970 година е профилирана 
математическа гимназия със специализирани паралелки по математика, информатика и 
биология и с интензивно изучаване на английски език. За учебното заведение е 
изключително важно да поддържа мотивацията на своите ученици и да дава допълнителна 
добавена стойност на своите възпитаници, именно за това при тях ще гостуват лектори от 
„Бъдители―, които ще споделят опита си от реалната бизнес практика. 
 
БКС дарява дървета и храсти за над 225 000 лева на Община Бургас 
www.burgasnews.com | 29.10.2017  
―Благоустройствени строежи‖ ЕООД иска да дари около 31 000 броя дървета и храсти на 
Община Бургас. Пазарната стойност на растителността възлиза на стойност 225 590 лева и 
решението трябва да се вземе на предстоящото заседание на Общински съвет-Бургас. 
В докладна записка от БКС споделят, че общинско търговско дружество стопанисва 
разсадник за декоративни дървета и храсти. Дейността е организирана върху 150 дка 
обработваема земя в местността „Синджирли герен‖, землището на Бургас. Там се отглеждат 
предимно иглолистни дървета, широколистни дървета и храсти, които са подходящи за 
озеленяване на обществени места. 

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”  

38 

 

„Към момента имаме налични около 31 000 броя дървета и храсти, които искаме да 
предоставим безвъзмездно на Община Бургас, за да бъдат използвани за облагородяване на 
зелените площи на нейната територия―, пише  Иван Апостолов, управител на 
―Благоустройствени строежи‖ ЕООД. 
За целите на дарението от БКС са възложили на на лицензирани оценители да изготвят 
Експертна оценка за определяне пазарната стойност на трайни насаждения, които ще бъдат 
предмет на настоящето дарение. Съгласно изготвената оценка, пазарната стойност на 
растителността възлиза на стойност 225 590,00 лв. без ДДС, а съгласно баланса на 
дружество е 580 000,00 лв. 
 
Нова библиотека откриха в Кюстендил 
www.blagoevgrad.utre.bg | 29.10.2017  
Нова библиотека откри читалище "Братство" в Кюстендил. Тя се нарича "Автограф" и към 
момента съдържа над 100 книги, дарени от български автори с послания и лични автографи 
за читалището. Идеята за създаването на читалищната библиотека е на кюстендилския поет 
Методи Джонев. Методи Джонев-поет: "Така или иначе за съм свързан от малък с 
читалището и реших да направя едно лично дарение с моите всички 15 авторски книги и 
изведнъж ми хрумна идеята защо пък да не поканя писатели, поети от Кюстендил и цялата 
страна." Иван Андонов: "Надявам се по този начин да съживим литературния живот в 
нашия град, да имаме повече срещи с известни личности от българската литература." В 
новата читалищна библиотека има интересни издания за всеки вкус и възраст. В нея 
читателите могат да открият художествена литература, поезия, документалистика. 
Талантливият кюстендилски писател Калин Василев също дарява две свои заглавия - 
„Опити за любов и щастие‖ и „Авангардни безделници ―. Калин Василев - писател: 
"Надяваме се тази библиотека, инициативата бързо да се разрасне, тази секция да се 
умножава, да има все повече книги. Читалището се посещава от много млади хора, 
преминавайки те да се заинтригуват, ако е възможно и да се запалят по четенето.‖ 
Читалищната библиотека се очаква да бъде обогатена с нови заглавия от всички автори 
участвали в националния конкурс за поезия „Биньо Иванов―, а и не само. Много автори от 
страната и чужбина също са проявили интерес да дарят свои книги, съобщава БНТ. 
 
Започва дарителска кампания за лечението на млада юристка 
www.dnesbg.com | 29.10.2017  
Започна дарителска кампания за лечението на млада юристка от Велико Търново. 
Инциативата е подета от приятели на 25-годишната Миглена Нечева. Тя е диагностицирана 
с онкологично заболяване бифазен синовиален сарком и вече е оперирана в Турция, 
предстои продължително лечение. 
Всичко тръгнало от една малка бучка на левия палец. Младата жена смятала това за 
козметичен дефект, който бил отстранен в Плевен. След изследване на тъканта, се оказало 
онкологично заболяване. Тъй като лечението в Турция е скъпо, инициаторите на 
кампанията  се обръщат с апел тя  да бъде подпомогната със средства. Вече е разкрита 
банкова сметка на името на Меглена Обрешкова Нечева. 
IBAN: BG87BPBI79314028553201, BIC: BPBIBGSF,―Юробанк България―, клон Велико 
Търново. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
Едногодишният Алекс има нужда от помощ  
www.sliveninfo.com | 29.10.2017  
Александър Атанасов  е на  1 г., с диагноза Спинална мускулна атрофия, генетично 
заболяване, несъвместимо с живота. В страни като Германия, Италия, Англия тази година 
одобряват официално лечението на болестта с едно експериментално лекарство -  
СПИНРАЗА. Това е поддържащо лечение, за цял живот, като една инжекция струва 100 000 
евро. Сума е непосилна за семейството на детето, а става въпрос за 4 инжекции на година. В 
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другите страни след като мине процедурата за одобрение на лекарството, то се включва в 
списъка на финансираните лекарства от здравната каса, т.е. е безплатно за болните. Тук 
никой не говори за това лекарство и за метода на лечение, най - вероятно защото става 
въпрос за много пари, но в страната ни има около 50 деца с това заболяване, които са 
оставени на произвола на съдбата, отбелязва още Маргенова. „В момента сме се обърнали за 
помощ към италиански предприемач, да помогне с осигуряване на работа с трудов договор в 
Италия, за да може семейството да се включи в здравно -  осигурителната система там и да 
се възползва от безплатно лечение за Алекс―, пише още Надежда Маргенова. Местен 
фотограф ще работи безвъзмездно за каузата да бъде спасен Алекс. Благотворителна 
коледна фотосесия за Алекс ще се проведе  от 1 ноември до 25 декември в  гр. Сливен, всеки 
ден от 14.00 ч. до 15.30 ч. в „Стоименов студио― на адрес бул. „Цар Освободител― 46. След 
предварително записване за час на тел. 088 5 270 614, цената е 25 лева за 10 обработени 
кадъра, като средствата ще отиват към  посочен от дарителя електронен адрес. Заплащането 
ще става на място, ще има подготвена благотворителна кутия. „Моля, всеки който иска да 
подкрепи каузата на Алекс, да се възползва от това предложение, да уважи труда на 
фотографа,  който ще бъде безвъзмезден, и да посрещнем една  Коледа, която да донесе 
желаното заминаване на детето за Италия и да се проведе неговото лечение.Вече има голям 
интерес към фотосесията и за да няма върнати, фотографът предложи да прави снимки 
всеки ден―, пише още Надежда Маргенова в писмо до медиите. Банковата сметка вижте на 
снимката.   radio.slivenbg.net 
 
Вдъхновяващо: от Букурещ до София на колело! Един смел българин в подкрепа на 
фондация ―Дечица‖ 
www.sportal.bg | 29.10.2017  
Милен Цанов е обикновен българин с необикновена история. Вдъхновен, предприемчив, 
успяващ, щастлив, с развиващ се бизнес, страхотно семейство, две чудесни дъщери и 
любяща съпруга. Живот ―по мед и масло‖, една мечтана и красива приказка до мига, в който 
влюбената и до днес като в ученическите си години двойка не чува страшната диагноза, 
която лекарят поставя на мъжа - прогресивен рак на езика и не повече от шест месеца 
живот. Жесток удар от съдбата, който обаче не сломява духа на Милен и неговата любима 
Ади. Благодарение на семейството си, на силата и волята, на подкрепата от страна на 
любящата си половинка, която е неотлъчно до него във всеки един миг, днес, за щастие, 
Милен е по-силен и по-щастлив от всякога. Започнал изцяло нов, здравословен начин на 
хранене и подложил се на лечение с естествени средства, мъжът успява да пребори 
коварната болест. Днес той е вдъхновение за близки и приятели, знайни и незнайни хора, 
които са останали завинаги белязани от силата на неговия дух и волята му за живот, 
описани впоследствие най-добре в книгата му ―Непрочетена книга за здравето. Пътят на 
промяната! Ние победихме рака!‖ Днес Милен се е отдал на благотворителни каузи и 
поредната такава е в подкрепа на фондация ―Дечица‖. В рамките на четири дни - от 28 до 31 
октомври, Цанов, ще колоезди и бяга по маршрута Букурещ - София, а събраните средства 
ще отидат за създадената от Богдана Манова организация за подпомагане и развитие на 
деца в неравностойно положение. Инициативата на Милен, който е част от ―Балкан Черъти 
Челъндж‖, провеждащ се за шеста поредна година, се радва на подкрепата и на много 
атлети от България и Румъния. Всеки от Вас, който има желание, може да подкрепи смелия 
ентусиаст и фондация ―Дечица‖, като дари средства в crowdfunding кампанията тук! 
Здравейте, уважаеми Приятели! Преди седмица реших да се впусна в поредното спортно 
предизвикателство, което този път обаче реших да обвържа с една кауза. Една кауза в името 
на добротата и съпричастността към един детски център, в който нуждаещите се получават 
грижа, образование, обич и веселие. Фондация „Дечица―, създадена от нашата скъпа 
приятелка Богдана Манова, е фондация за подпомагане и развитие на деца в неравностойно 
положение, с която по едно стечение на обстоятелствата се срещнахме преди две години. 
Две години, в които припознахме приятелството и подкрепата към още една кауза на 
доброто. Позволих си да потърся сред вас, Приятелите си, подкрепа с молба да дарите 
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средства в името на спорта и фондацията. Аз не искам да дарите тези средства с мисълта, че 
се изискват без обратна връзка от моя страна. Аз, Милен Цанов, ще колоездя от Букурещ до 
София 640 км, а след това и ще тичам в името на събраните средства. През последните 20 
години аз бях на ваше разположение за всяка ваша молба, всяка желана подкрепа. За първи 
път си позволявам да помоля и аз за нещо отговорно и с полагане на усилия от моя страна. 
Наистина вярвам, че моята История, която вдъхнови стотици, е докоснала по определен 
начин и вас, и вие ще подкрепите спортното предизвикателство, в което се впускам 
доброволно, с огромно желание и отговорност да събера сумата, която съм обещал на 
фондация „Дечица―. Дали бих могъл да събера тази сума без вас? Да, мога. Идеята обаче не е 
в това, а в съпричастността, която очаквам моите Приятели, на които съм дал много като 
човек и професионалист, да споделят с мен. И тъй като срокът за събиране на средствата 
изтича след няколко дни, моля ви да отделите от ценното си житейско и професионално 
време, да надникнете в по-долуподадения линк, и да отворите портфейлите си със щедрост 
и благост. Благодаря ви от все сърце за подкрепата. Милен Цанов Всеки от Вас, който има 
желание, може да подкрепи Милен и фондация ―Дечица‖, като дари средства в crowdfunding 
кампанията тук! 
 
Зов: Младата Ива има нужда от вашата помощ! 
www.e-burgas.com | 29.10.2017  
28-годишната Ивелина Димитрова има нужда от вашата помощ. Младата жена е с 
долнапараплегия, засегнат гръбначен мозък на ниво 6-7 ТХ гръдни прешлени. Зловеща 
катастрофа по пътя Созопол-Бургас отнема нейн приятел, а нея приковава в инвалидна 
количка. Ива има оферта от клиника в Кипър AIMIS и сумата, която трябва да събере е 65 
000€. Към момента тя и близките й са събрали голяма част от сумата, необходима за 
лечението, но още 7 хил. лв. не достигат на Ива, за да замине за лечение. След операцията, 
ще са необходими и средства за рехабилитация, което допълнително ще затрудни 
семейството. Затова приятели и близки отправят апел за помощ. Ето какво казва младата 
жена: Аз съм Ивелина! Родена съм в град Русе през 1989 година. На 18 годишна възраст 
(2007-ма година) претърпях тежка катастрофа на пътя Бургас- Созопол. Шофьорът на лекия 
автомобил, в който аз се возех, загина на място, а аз вече 10-та година съм в инвалидна 
количка борейки се за своя живот. Травмите от катастрофата по тялото ми бяха десетки, но 
най- голямата травма, която получих в следствие от ПТП беше на гръбначния ми стълб. ТХ-
6 и ТХ-7 бяха счупени, направиха ми операция в бургаската болница, но се подиграха с 
живота ми, като ми поставиха фалшиви импланти в гръбначния ми стълб,които след 2 
години се наложи оперативно да се отстранят от тялото ми, тъй като организма ми не ги 
приемаше. Извървях много дълъг и тежък път на лишения и болки, за да открия, че има 
решение за моят проблем. За жалост лекарите в България, на които аз попадах през тези 10 
години не бяха това, което на мен ми се искаше. Не гарантираха и не се заемаха дори да 
опитат някакво лечение върху мен, нито ме насочваха към други специалисти, но аз не 
спрях да търся начини, за да намеря правилния път по който да поема. И сега след като 
открих клиника, която желае да ми направи операция, аз нямам пари, за да се лекувам. 
Става дума за 65000 Euro в клиниката AIMIS в Кипър. Там също не дават гаранция 
лекарите, че моето здравословно състояние ще се подобри драстично, но… Искам просто да 
опитам, защото знам, че тялото ми е силно и ще се справи с всичко. Имам огромна молба 
към Вас. Моля Ви,помогнете ми за събирането на сумата за моето така жадувано лечение. 
Помогнете ми, защото аз искам да живея, искам да съм пълноценен човек като Вас. Имам 
мечти, които искам да осъществя. Моля Ви, ако не можете да ми помогнете,поне ме 
насочете на някъде. Трудно ли е да се организира благотворителен концерт? Или просто да 
се разпространи във вашите групи и страници моята страница със дарителската ми сметка. 
Ако проявите интерес към написаното,моля Ви върнете ми отговор! Благодаря Ви! " Ето и 
дарителската сметка на Ива:   Дарителски DMS на номер 17 777 с текст IVELINA на цената от 
1лв . Дарителската сметка в лева : Титуляр Ивелина Руменова Димитрова 

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”  

41 

 

IBAN:BG18BPBI88981030007946 BIC: BPBIBGSF Postbank ,Пощенска банка Paypal 
:https://www.paypal.me/helpivelina Paypal: ivelinadimitrova89@gmail.com 
 
Откриха в Канада първия паметник на на Апостола на свободата Васил Левски 
www.bnr.bg | 30.10.2017  
Първият паметник на Васил Левски в Канада бе открит и осветен на официална церемония 
в предградието Брамптън на канадския град Торонто. Десетки българи присъстваха на 
събитието. Паметникът на Апостола на свободата се издига в комплекса на българската 
източноправославна църква "Св. Димитър".  Монументът беше официално открит от 
Светлана Стойчева-Етрополски, временно управляващ посолството на Република България 
в Канада, почетния консул на Република България в град Мисисага Игнат Канев и 
генералния консул в Торонто Петър Крайчев, по чиято инициатива се осъществи проектът 
по изграждането на паметника. Паметникът, който днес откриваме, е първият паметник в 
Канада, първият паметник на Апостола! Аз лично възприемам днешния ден като ден за 
смирение, щедрост, великодушие, единение и чисто човешка доброта, защото именно тези 
качества са нещото, което ни сплотяват, обединяват и направиха този паметник възможен, 
подчерта в словото си по време на церемонията по откриването на монумента Крайчев. 
Бронзовият монумент е изработен в България от инж. Тодор Ганарев и инж. Радиана 
Дервенска. Реализирането на проекта е извършено за малко над половин година с 
финансовата помощ на български дарители от цяла Канада и с институционалната 
подкрепа на президента на Република България Румен Радев и министерствата на външните 
работи и на културата на България. На церемонията в Брамптън бе прочетено официално 
приветствие от държавния глава на Република България. Откриването завърши с 
осветяване на монумента от енорийския свещеник на църквата "Св. Димитър" отец Валери 
Шумаров, кратък рецитал на деца от българското неделно училище "Канев" и полагане на 
цветя от гости на събитието. 
 
Над 700 души се включиха в "Рено морнинг рън" 
www.dnevnik.bg | 30.10.2017  
Повече от 700 души участваха в "Рено морнинг рън" в София, което е рекорд за състезанието 
по бягане, провеждано всяка година в София. В отборното класиране за най-голямо средно 
изминато разстояние на първо място се класира S-Class of DXC с 20 км. В тройката влязоха 
още "2.5kmrun" с 13 км и отборът на "Бегач" и "Рено пешън рънърс" с 12.5 км. По показател 
най-висока средна скорост на върха стана TechHuddle с 12.3 км/ч, следван от "2.5kmrun" с 
12.1 км/ч и Comet DXC с 11.8 км/ч. 
Елеонора Григорова беше най-бърза на 20 км, като завърши за 1.34:25,8 ч. На малко по-
малко от минута от нея втора остана Галина Дженева, а в тройката влезе и Ралица Ангелова. 
При мъжете в дисциплината триумфира Мирослав Спасов с 1.17:39,1 ч. След него завършиха 
Методи Георгиев и Даниел Кубашлиев. И тази година организаторите от клуб "Бегач" 
проведоха благотворителна кампания. Те обявиха, че по 5 лева от всяка такса за участие ще 
бъдат дарени на фондация "Воден път" с цел организиране на коледен турнир по плуване за 
деца с двигателни и ментални затруднения. Фондацията подкрепя деца със специални 
нужди чрез кинезитерапия, водна рехабилитация и модифицирано плуване. 
 
Езиковата подпомага лечението на Дани с хелоуин базар 
www.haskovo.net | 30.10.2017  
Ученици от Езиковата гимназия „Проф. Асен Златаров― в Хасково организираха 
традиционен базар за утрешния празник Хелоуин. За целта гимназистите бяха приготвили 
в домашни условия много и разнообразни сладкиши, подходящо украсени. Повечето от 
изделията имаха особена украса – във форма на очи, разлята кръв по кекс и други по-
ексцентрични идеи. Вкусотиите бяха изложени във фоайето на първия етаж и бяха 
разпродадени по време на голямото междучасие днес. Базарът в Езиковата се организира от 
много години насам и се прави с благотворителна цел. „Със събраните средства от базара 
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тази година решихме да подпомогнем лечението на 11-годишният Дани от Минерални бани, 
който страда от мускулна дистрофия―, обясни председателката на Ученическия съвет към 
гимназията Ивалена Христова. Тя поясни, че в края на учебните часове ще отворят кутията 
със събраните пари и ще ги предадат на майката на Дани. Празникът за гимназистите ще 
продължи с маскарад в местен клуб от 18 часа. Анета Кутелова 
 
Благотворително Хелуин парти в помощ на бездомните животни се организира в 
Пазарджик на 31 октомври 
www.focus-radio.net | 30.10.2017  
Благотворително Хелуин парти в помощ на бездомните животни се организира в 
Пазарджик на 31 октомври, съобщиха за Радио „Фокус― – Пазарджик от организацията 
PAW- Pazardjik Animal Welfare. Празничното тържество ще се състои в заведението под 
Бялата къща в района на старата автогара в Пазарджик. Всички присъстващи трябва да 
бъдат облечени в празнични костюми на любими приказни или филмови герои. За 
малчуганите, които ще стават част от Хелуин партито, са предвидени награди, забавни игри 
и весело настроение. Приканват се всички хора, които са загрижени за съдбата на 
бездомните животни и имат възможност да помогнат, да присъстват и да дадат своя принос 
към благородната кауза. Тези, които нямат възможност да дойдат на партито лично, могат 
да дарят средства чрез сметката в Общинска банка, BIC:SOMBBGSF IBAN:BG49 SOMB 9130 
1043 2013 01 и PayPal:annnet@abv.bg. Благотворителният базар е иницииран от Фейсбук 
групата PAW- Pazardjik Animal Welfare. Партито по случай Хелуин ще започне в 18.00 часа. 
Проявата има символичен вход от 10.00 лв, като средствата ще бъдат използвани в полза на 
бездомните животни – за кастрации, лечение, изхранване и транспорт. 
Албена ЖИЛЕКОВА 
 
Двама харманлийци получиха награди за благотворителност 
www.news.data.bg | 30.10.2017  
Двама жители на Харманли получиха награди за благотворителност, съобщи общинският 
пресцентър. Пембе Юсеин и Живко Йосифов са били отличени по предложение на кмета 
Мария Киркова. 
Националното сдружение на общините е осигурило почетните плакети и грамоти след 
предложенията на местните власти. Те се връчват на харманлийците заради организирани 
от тях благотворителни инициативи за децата от Центъра за настаняване от семеен тип в 
Харманли. 
"Добрите дела трябва да бъдат възнаградени, а допринеслите за тях хора трябва да бъдат 
удостоени с внимание и поощрени. Тогава доброто става "заразно". Считам, че тези хора са 
истински "активни граждани", а общественото признание ще бъде за тях удовлетворение от 
добре свършената работа в полза на деца в неравностойно положение". Така е мотивирала 
номинациите си кметът представител на партия ГЕРБ. 
Днес тя е връчила отличията и е благодарила за инициативността и благотворителния жест. 
Юсеин и Йосифов са изразили благодарност към местната власт за признателността и 
отделеното внимание. Те са споделили идеи за бъдещи благотворителни каузи, се посочва в 
съобщението. 
 
Обещано и спазено: НБА шампион дари $69 000 за добра кауза 
www.news.data.bg | 30.10.2017 
Клей Томпсън изпълни обещанието си да дари по $1000 за всяка вкарана от него точка в 
последните три домакинства на Голдън Стейт - срещу Торонто, Вашингтон и Детройт. 
Сумата ще бъде използвана за нуждите на засегнатите от пожарите в Северна Калифорния и 
се равнява на общо $69 000. 27-годишният гард вкара 22 точки на Раптърс, срещу Уизърдс 
се отличи с 18, а при изненадващата загуба от Пистънс наниза 29. Така след общо 69 
вкарани точки в тези три срещи, сумата, която Томпсън е общо $69 000. 
$69K donated by @KlayThompson pic.twitter.com/dXosV5oFQE 

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”  

43 

 

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 30, 2017 
Двукратният шампион на НБА е родом от Калифорния, но от южната част част на щата - 
Лос Анджелис. 
 
Дарение пролетни цветя получи Община Търговище 
www.novinata.bg | 30.10.2017  
Дарение от над 400 луковични пролетни цветя  получи днес   за Общината   кметът д-р 
Дарин Димитров.  Инициативата е на фирма „Екофол― и  е свързана с идеята да се внесе 
настроение, естетика и уют в заобикалящата ни среда. 
Благодарение на дарението следващата година цветните видове в града ще бъдат обогатени 
с  минзухари, нарциси, лалета и други видове пролетни луковични цветя.   
Дарението беше предадено на директора на общинско предприятие „Флора― Асен Чакъров. 
Заедно с кмета те избраха зацветяването на бъде направено в градинките пред сградата на 
Общинската администрация, за да се опази от посегателства и да радва жителите на града 
по-дълго време.   
От фирмата дарител съобщиха още, че луковици за пролетни цветя са предоставени на 
детска градина „Веселушко― и на Дневния център за възрастни хора в Търговище. 
 
Св. Синод и парламента организират благотворителна изложба в помощ на онкоболни деца 
www.24chasa.bg | 30.10.2017  
Св. Синод и депутати от парламента откриват благотворителна изложба-базар в сградата на 
Народното събрание с творби от Националния конкурс за деца "Възскресение Христово". 
Събитието е под патронажа на патриарх Неофит. Изложбата се открива в петък от 10,30 ч. в 
клуба на народния представител. Това е вторият етап от кампанията на Св. Синод за 
набиране на средства за онкоболни деца с творби на техни връстници, които са наградени 
на синодалния конкурс "Възкресение Христово". 10 хил. лв. се събраха в първия етап на 
благотворителната кампания, а с парите се закупиха 3 три инфузоматни апарата за 
прецизно регулиране на медикаментозните вливания при лечението на онкоболни деца. Те 
бяха дарени на Клиниката по детска клинична хематология и онкология при УМБАЛ 
"Царица Йоанна-ИСУЛ" в София. Целта на организаторите е събирането на още средства за 
закупуване на повече такива помпи, без които лекуването на децата е невъзможно. На 
откриването на изложбата в Народното събрание ще участва Ловчанският митрополит 
Гавриил, който е ръководител на Културно-просветния отдел на Св. Синод, както и 
началникът на клиниката в ИСУЛ проф. Добрин Константинов. На церемонията ще 
присъства и домакинът, председателят на парламента Димитър Главчев. За финансови 
дарения можете да превеждате средства по следната дарителска сметка в лева: "УниКредит 
Булбанк" - клон София Батенберг Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF Получател: 
Българска Патриаршия Св. Синод IBAN: BG74 UNCR 7000 1521 4626 53 Основание за 
плащане: КАМПАНИЯ "ДЕЦА РИСУВАТ ЗА ДЕЦА" 
 
МБАЛ „Света Анна - Варна― получи модерен мобилен ехограф 
www.chernomore.bg | 31.10.2017  
В Клиниката по педиатрия на университетската МБАЛ „Света Анна – Варна‖ АД заработи 
свръхмодерен ултразвуков апарат, осигурен от благотворителната инициатива „Българската 
Коледа 2016/2017―.   За нуждите на специализираната клиника по детски болести бе 
предоставен мобилен ехограф, който служи за диагностика на пациенти на възраст от нула 
до 18 години със заболявания на дихателната, храносмилателната, отделителната, 
съсрдечно-съдовата системи, опорно-двигателния апарат, вродени аномалии.   Годишно 
през Клиниката преминават около 2000 деца с различни заболявания.  Създадена преди пет 
години, Клиниката по педиатрия на МБАЛ „Света Анна – Варна‖ АД покрива критериите за 
най-високото – трето ниво структура, съгласно стандарта по Педиатрия и е акредитирана 
като такава с отлична акредитационна оценка. В нея се лекуват деца с остри и хронични 
заболявания на дихателната, храносмилателната, отделителната, сърдечно- съдовата 

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”  

44 

 

система, опорно-двигателния апарат, системни заболявания на съединителната тъкан, 
алергични заболявания, вродени аномалии, интоксикации и други.   Сред основните 
приоритети на звеното е дейността по детска ревматология, за която клиниката е 
регистрирана като експертен център към европейските организации по тази специалност 
(PReS и PRINTO). В Клиниката се обслужват деца от Източна България с ревматологични 
заболявания.   Новият мобилен ехограф е от изключително значение за своевременната и 
адекватна диагностика, щадяща пациента, в условия, съобразени със спецификата на 
детската възраст. Модерната техника и наличието на специалисти, които могат да работят с 
нея, са гаранция за навременна и прецизна диагностика на децата.    Черно море 
 
Ученици разказват за забравени общественици, благодетели и дарители 
www.dariknews.bg | 31.10.2017  
Среща, посветена на добротворството, ще се проведе в 16.00 часа в Дом-паметник "Йордан 
Йовков". В нея ученици от СУ "Любен Каравелов" ще направят презентация на тема 
"Забравените благодетели", в която се разказва за седем личности, за които малко се знае, а 
имат принос в различни обществени сфери.   Идеята е развита от СУ „Любен Каравелов― и 
екипа на Превантивно-информационен център по наркотични вещества Добрич. В 
навечерието на 1 ноември, Деня на народните будители, участниците искат да възвърнат 
паметта за онези родолюбци и щедри благодетели, които с много любов и жар са работели в 
името на духовния, икономически и социален просперитет на народа ни, но са останали 
извън съдържанието на учебниците и народната памет.   Проектът цели младите хора да 
бъдат провокирани да посветят част от свободното си време и интересите си на подобни 
каузи и да бъде отклонено вниманието и любопитството им от вредни и опасни изкушения, 
които нашето съвремие им поднася. В подготовката на презентацията, учениците са 
открили завладяващи примери за родолюбие и отдаденост на каузи в полза на обществото и 
родния край, отбелязват от Превантивния център. 
 
Изпълнители пеят на концерт с благотворителна кауза 
www.signal.bg | 31.10.2017  
Sunny Мusic застава зад каузата на една от своите изпълнителки и подкрепя Ники в 
неговата най-важна битка с болестта. По този повод на 16 ноември от 19 часа в сватбена зала 
"Роял" в Асеновград ще се проведе Благотворителен концерт в подкрепа на Ники. 
Концертът се организира благодарение на музикалната компания и Имресарска агенция 
VN. Всеки, който желае да прекара една незабравима вечер в компанията на Анди, Пламена, 
Зоя Мутишева, Елица, Ваня, Исмаил, Устата, Ангел, Стилиян, Денислава Станева и Тео 
Бодуров, Дани Пенелова, Севджан Рамадан, Детска танцова школа "Пловдивъ" и Денс 
формация Косара, е добре дошъл! Всеки, който желае да помогне на Ники, може да го 
направи като закупи билет на цена от 5 лв. Набраните средства от вход и дарения ще бъдат 
обявени публично. Който желае да подкрепи Ники, може да го направи и по следните 
начини: Чрез смс с текст DMS NIKOLAY на номер 17 777! Чрез дарение по дарителска сметка 
в Обединена Българска Банка в лева: IBAN: BG56 UBBS 8002 1088 4983 30 BIC: UBBS BGSF 
Титуляр: Николай Владимиров Иванов И във евро за Испания: IBAN: ES71 2100 3693 2120 
0050 5550 BIC: CAIX ESBB Чрез Pay pal: Vencislav_ivanov89@abv.bg Повече информация за 
момчето може да откриете в страницата му във фейсбук.  
 
Уникално по рода си социално предприятие дипломира успешно завършили курсисти 
www.novini.dir.bg | Plovdiv24.bg | 31.10.2017  
Зам.-министърът на образованието Деница Сачева ще връчи дипломи за професионална 
квалификация на успешно положилите изпит жени в социалното предприятие ―Шивашка 
работилница―, управлявано от Фондация ―Национален алианс за работа с доброволци― 
(НАРД). Събитието ще се проведе на 6 ноември от 10.00 часа в социалното предприятие в 
Комплекса за социални услуги (КСУ) ―Св. Георги― (Пловдив, бул. ―Цариградско шосе― № 
102, сграда СУПЦ, ет. 4) От създаването на предприятието през 2015 г. до настоящия момент 

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”  

45 

 

професионалното си дуално обучение завършиха над 30 жени. Те бяха трайно отпаднали от 
пазара на труда и за тях обучението се оказа единствен шанс и реална възможност за 
професионална реализация. На всички беше предложена работа в шивашка фирма в 
района. Социалното предприятие е създадено от Фондация НАРД като част от стратегията 
на организацията за подкрепа и развитие на социалното предприемачество в България. 
 
Работилница за коледни картички с известни артисти в подкрепа на Карин дом 
www.dariknews.bg | 31.10.2017 | 
През тази седмица в Карин Дом - Варна започна традиционната кампания за изработване 
на коледни картички от децата, посещаващи терапия. Събраните, благодарение на 
продажби средства ще се използват за подпомагане на дейността на превърналия се в 
символ на добротворчество център в сърцето на Морската градина. По-конкретно тази 
година традиционната коледна кампания ще събере средства за подпомагане на програмата 
за ранно детско развитие на Карин дом. Това са услуги за семейства с деца от 0 до 3г., при 
които има необходимост от проследяване на развитието, поради езиково-говорни, 
двигателни и поведенчески проблеми. За първа година в инициативата се включват 
съвременни варненски артисти, които ще добавят щипка от своята креативност към 
детските коледни творби, включвайки се в създаването им заедно с децата от Карин дом.  
Талантливите представители на съвременното изкуство, които споделят време и опит с 
децата в Карин дом са: Виктория Георгиева и Николай Божинов, известни като стрийт арт 
дуото SUNSHINERS, съвременният художник с изложби в цяла Европа - Калоян Илиев – 
Кокимото и Антоанета Абаджиева - млад художник и създател на последната визия на 
фестивала „Усмихни се, Карин дом―. Ще се присъедини и талантливата оперна певица - 
Филипа Руженова, която също ще добави своя творчески талант като художник. В 
продължение на 3 дни в края на месец октомври, те пресъздават Коледната магия, 
демонстритайки своето новаторско мислене, в съчетание с въображението и представата за 
празника на децата. „Не е лесно да работиш с деца. Ако обаче с тях работи детето в теб, 
можем да говорим за  забавление. Рисувахме, позабавлявахме се, беше приятно 
изживяване... по детски.―- споделя Кокимото. Най-добрите две картички от всеки от трите 
дни ще бъдат разпечатани и пуснати в продажба, за да стигнат навреме до всички желаещи 
да ги купят и зарадват своите близки, приятели и колеги. Всеки може да вземе своята 
коледна картичка и да подкрепи Карин дом. Оригиналните подаръци са чудесен избор и за 
фирмите, искащи да заредят положително своите партньори и служители. Картичките 
могат да бъдат поръчани на мейл koleda@karindom.org, както и намерени в партньорската 
мрежа от обекти. Списъкът постоянно расте и всички желаещи могат да намерят своята най-
удобна точка като следят сайта и Facebook страницата на Карин дом.  
„Щастливи сме, че младите хора в изкуството подкрепят децата и са съпричастни не само 
към техните терапевтични нужди, но и към тяхната физическа и емоционална подкрепа. 
Магия остава в този дигитален свят да видим в пощенската си кутия истинска картичка, 
направена с много любов и подарена с внимание.― – коментира Мариана Николова – 
директор  на Карин дом. Освен създаването на интересен и различен коледен подарък, 
артистичната среща дава чудесен пример на децата, мислещите и действащите отвъд 
рамката могат да създават красиви и устойчиви във времето неща.  Карин дом е 
организация с нестопанска цел и с водеща роля в предоставянето на професионални услуги 
за деца със специални нужди и техните семейства. Карин дом работи усилено за промяна на 
нагласите към децата и хората със специални нужди, както и за насърчаване на 
доброволчеството и социалната ангажираност на младите хора в страната. 
 
Художествената гимназия в Сливен получи дарение за обзавеждане на изложбена зала 
www.novini.dir.bg | БНР | 31.10.2017  
Националната художествена гимназия ―Димитър Добрович― в Сливен получи дарение, а 
парите ще бъдат използвани за система за окачване и професионално осветление за новата 
изложбена зала в гимназията. Галерия ―Нова― – така ще бъде кръстена изграждащата се в 
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двора на училището сграда. Очаква се до да месеца тя да отвори врати, каза директорът на 
училището Александър Дойчинов: Галерията е във фаза да бъде довършена, обзаведена 
отвътре и названието Нова се роди спонтанно сред колектива. В тази галери всъщност ние 
ще можем да осъществяваме част от културния живот на града. Тя е насочена изцяло към 
творбите на децата, Знаете, при нас се обучават от 8-и до 12-и клас деца в три специалности, 
нп през годините, 36 години има история Национална художествена гимназия Димитър 
Добрович и фондовете ни пращят от произведения, които са останали в нашата музейна 
сбирка през годините. Т.е. те периодично ще бъдат излагани там. Средствата са събирани на 
благотворителен търг. Разпродадени са творби от пленер на виното, организиран от местна 
винарска изба. Картините са дадени от художниците безвъзмездно. 
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