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Новини за членове на БДФ 
 
3 начина, по които да различим истинска от фалшива кауза 
www.momichetataotgrada.com | 26.09.2017  
„Тази кауза истинска ли е?”, „Дали няма да ни измамят и парите, които сме дали, да потънат 
някъде?” – често си задаваме тези въпроси, когато решаваме да даряваме. Ако лично 
познаваме организаторите, сме сигурни, че средствата наистина ще отидат там, закъдето са 
предназначени.  
Какво да правим обаче, ако не ги познаваме, но сме харесали каузата и искаме да я 
подпомогнем? Не са редки случаите, когато хората даряват, а после организаторът на 
кампанията внезапно изчезва и нищо повече не се чува за резултата. Ако сумата е голяма 
или каузата е била широко оповестена в медиите, може да излезе информация какво е 
станало. Но за по-малките кампании истината остава скрита. А някой с най-чисти помисли е 
повярвал и е дарил средства…  
С това изобщо не искам да ви възпирам да дарявате или да ви обезсърчавам. Напротив. Но 
е важно да се научим да даряваме осъзнато. Какво означава това?  
Ето 3 неща, с които можем да започнем. А и които да ни помогнат да различим истинските 
от фалшивите каузи.  
1. Да проучим добре каузата и тези, които стоят зад нея  
Това е първата стъпка, която трябва да предприемаме винаги, преди да даряваме. Особено 
когато не познаваме лично организаторите на кампанията или тези, които стоят зад каузата. 
Разбира се, никой не се съмнява, че Българският червен кръст или UNICEF ще злоупотребят с 
доверието и с даренията ни. Но има прекалено много каузи (особено такива за болни хора и 
преди всичко деца), които няма как да познаваме лично.  
Един от белезите, че каузата е истинска, е наличието на DMS номер.  Това е единен 
дарителски номер, който позволява даряване чрез SMS или онлайн плащания. Каузите, 
които го получават, предварително се проучват изключително сериозно от организациите, 
които управляват единната дарителска платформа, одобряват се от специален DMS борд и е 
гарантирано, че даренията се използват за това, за което са дадени.   
Друг признак, че можем да се доверим на каузата, е ако тя се управлява от сериозна 
организация, която стои с името и авторитета си зад нея. Това може да е организация на 
национално ниво, но може да е изключително авторитетна местна организация, която от 
години работи сериозно по дадения проблем и неговото разрешаване. Проучете 
инициатора на каузата – вижте Интернет страницата на организацията, с какво се занимава, 
какво е постигнала до момента, кой влиза в екипа и в управителните й органи. Можете ли да 
се доверите на хората? Ако отговорът е да – дарете. Ако се замислите (дори и за миг), 
проучете я по-подробно. Потърсете и разпитайте хора от областта, в която работи 
организацията, какво мислят за нея и нейната работа. Поговорете и с хора от съответното 
населено място, в което работи организацията, с какъв авторитет се ползва. Това ще ви даде 
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ориентир. Никоя сериозна организация не би рискувала авторитета си, като злоупотреби с 
доверието на хората, които я подпомагат.  
2. Да се свържем лично и да поговорим с инициаторите на каузата  
Това е второто нещо, което можем да направим, ако не познаваме инициаторите на каузата, 
но искаме да я подпомогнем. Особено ако планираме да дарим по-голяма сума. Дори и да 
сме проучили добре каузата и организацията, която стои зад нея, няма по-сигурен начин да 
се убедим от личния контакт и личното впечатление. Това е и най-прекият път да установим 
дългосрочен контакт с организацията и да й покажем, че сме сериозни в намеренията си. 
Повярвайте ми, хората, които търсят финансиране за дадена кауза или за решаването на 
някакъв проблем, чуват прекалено много обещания, че една или друга организация или 
човек ще направи дарение. Но когато се стигне до реалното получаване на обещаното 
дарение, доста често идва и разочарованието – или дарителят се отмята от думите си, или 
дарението е много по-малко от обещаната сума, или идва със закъснение. А това може да е 
фатално за реализацията на каузата и да обърка плановете на организаторите.  
От друга страна, когато като потенциални дарители се срещнем с „хората отсреща”, по 
блясъка в очите им и по ентусиазма, с който говорят за каузата си или за проблема, който 
искат да решат, ще можем да се ориентираме наистина доколко им е необходимо нашето 
дарение. Дали го искат, за да реализират идеята си, или просто събират едни пари от който 
даде. А после – каквото стане.  
Ако искаме да засилим връзката си с организацията и каузата, за която даряваме, може да 
поработим на доброволчески начала за нея. Като видим как стоят нещата „отвътре”, със 
сигурност ще знаем дали каузата е истинска, стойностна и заслужаваща нашата подкрепа. 
Това е особено важно, когато искаме да дарим по-голяма сума или да подпомагаме каузата 
за по-дълъг период. Колкото по-добри и приятелски отношения имаме с тези, които 
подкрепяме, толкова по-лесно ще можем да се ориентираме кои каузи заслужават нашето 
доверие и кои – не. А и никой, който организира „кухи каузи”, няма да допусне дарителите 
си до „кухнята” на нещата, нали?  
3. Да търсим информация от организаторите на каузата какво е станало с дарението ни   
Това е и третата крачка, която трябва да направим, когато се чудим дали сме дарили на 
правилната организация. И дали си заслужава да я подкрепим отново. Сериозните 
организации и инициатори на каузи обикновено сами се свързват с дарителите си (особено 
ако са ги подпомогнали с по-големи суми или ако го правят често) и им споделят какво се е 
случило с дарението им. Ако тези, на които сте дарили средства, не го направят, бъдете 
проактивни и вие потърсете тази информация. Може директно да се свържете с 
организацията или инициаторите на каузата и да ги попитате. А може да потърсите и 
косвени пътища да си намерите информация. Ако каузата е била истинска, а инициаторите й 
– сериозни, със сигурност ще са разгласили достатъчно добре какво се е случило и какви 
резултати са постигнали. Защото самите те знаят, че мълчанието ще означава следващия път 
да имат много по-големи проблеми с намирането на дарители и събирането на сумата, 
която им е необходима. А никоя истинска кауза и сериозна организация няма да рискува да 
й се случи това.  
И не на последно място – намерете вашата кауза, която да подкрепяте дългосрочно. Така ще 
сте сигурни, че тя е истинска, познавате хората, които работят за нея, и виждате резултатите, 
които постигате – година след година.   
Мариана Петрова е „момиче с кауза”. Има над 15-годишен опит в неправителствения 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

7 

 

сектор, работата по социални каузи и организирането на кампании. През последните повече 
от 5 години подпомага организации, неформални групи и индивидуални лица, които искат 
да подобрят ефективността от дарителската и доброволческата си дейност. Инициатор е на 
„Добри дела” – www.goodeeds.net, чиято цел е да свърже личностното и организационно 
развитие, личния и корпоративен брандинг с дарителството, доброволчеството и 
разказването на  истории. Мариана твърдо вярва в доброто и в това, че всеки може да 
намери „своята” кауза. Стига само да има желание. 
 
"Внуци назаем" се сбогуваха с Долни Вадин 
www.vratzadnes.com | 26.09.2017  
С представяне на филм и фотоизложба „Животът на село за 10 дни” приключи проект „Село 
назаем 2”. Събитията бяха част от традиционния събор на оряховското село Долни Вадин, 
което за втора поредна година посреща „внуци назаем“. Във фоайето на местното читалище 
местни и гости имаха възможността да разгледат 72 фотоса, представящи доброволците в 
действие, хората, природата и традициите на селото, видени през обектива на участниците в 
проекта.  Стефанка, Весела,Магдалена, Велина, Станислав и Иван – доброволци, участвали в 
„Село назаем” 1 и 2, пристигнаха в Долни Вадин за пореден път, за да участват в 
празничната програма. В проекта тази година се включиха 17 доброволци и 2 деца от София, 
Русе, Пловдив, Бургас и Варна. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на 
VIVACOM Fund.   
 
Екип на ФРГИ представи Младежките банки в България на среща в Тбилиси 
www.ngobg.info | 27.09.2017  
Илияна Николова, изпълнителен директор на ФРГИ и Симона Бондикова, програмен 
мениджър на ФРГИ взеха участие в традиционната годишна среща на Младежките банки от 
Черноморието. Срещата се проведе на 20 и 21 септември в Тбилиси, Грузия. Участие в 
събитието взеха и представители на Младежките банки от Грузия, Русия, Украйна, Молдова, 
Турция, Латвия, Полша, Босна и Херцеговина, Румъния и Армения. По време на срещата бяха 
представени успешните практики и опитът, изведени от работата на Младежките банки в 
България, които ФРГИ подкрепя от 2012 г. насам. В момента ФРГИ подкрепя 14 младежки 
банки в 14 български града. Освен финансиране за организационно развитие, ФРГИ 
подкрепя Младежките банки чрез различни обучения, месечна онлайн подкрепа и чрез 
предоставяне на възможности за обмен на опит в мрежата Младежка банка България. 
Програма „Младежка банка“ стартира у нас през 2012 г., а от тогава до сега, ФРГИ е обучила 
повече от 250 младежи в управлението и развитието на дарителски програми. Обучените 
младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на 
Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 
200 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили 85 идеи на свои връстници. Проектите, 
финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 400 000 младежи от цялата 
страна. Освен представяне на резултатите от прилагането на модела „Младежка банка“ в 
отделните страни и обмяна на опит, срещата даде възможност на участниците да обсъдят 
различни стратегии и възможни партньорства с цел постигане на повече ефективност на 
модела. Обсъдени бяха практиките на Младежките банки като допринасящи 
доброволчеството и гражданското участие на младите хора. По традиция, координатори и 
доброволци от различните страни гостуваха на местна Младежка банка, където се запознаха 
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с фондонабирателните и рекламни кампании на банката, както и проектите, финансирани от 
нея. Регионалната среща на Младежките банки е част от 9-ия форум на неправителствените 
организации от Черноморския район. Организатор на срещата е FOND – румънска 
платформа за международно разивитие. Срещата се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейската комисия и Румънското министерство на външните работи. Домакин беше 
Europe Foundation, Грузия. 
 
Зам.-кметът Анелия Димитрова приветства екипа на фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ в  
Свищов 
www.velikotarnovo.utre.bg | 27.09.2017  
Като част от проекта „Сърдечни приятелки“, екипът на Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ 
посети крайдунавския град, за да се срещне  и подкрепи жени от Свищов, с диагноза с рак 
на гърдата. За да приветстват лично дамите от Фондацията и да ги поздравят за 
благородната и нелека мисия, която са си поставили, Розовия кемпер посетиха зам.-кметът 
Анелия Димитрова, ръководителят на общинска служба „Социални дейности“ Анелия 
Димитрова и директорът на ЦСРИ Десислава Йорданова. Те поднесоха символични 
подаръци изработени от Центъра за социална рехабилитация и интеграция, и Дневния 
център за деца с увреждания в Свищов, с пожелания за здраве и сила на духа. Заместник-
кметът Анелия Димитрова приветства екипа за реализирането на проекта „Сърдечни 
приятелки“, който по своята същност дарява надежда и вяра на всяка жена, засегната от 
диагнозата рак на гърдата.     Тя се обърна към тях със следните думи:„ От името на 
ръководството на община Свищов изразявам нашата благодарност към екипа на фондация 
„Нана Гладуиш - Една от 8“, за изключително благородната инициатива и за възможността 
град Свищов да бъде включен в националната обиколка на розовия кемпер. Това ще 
позволи на жените от нашата община, борещи се с това коварно заболяване – рак на 
гърдата, да получат професионална подкрепа и съвети от специалистите на фондацията. 
Също така сме напълно солидарни, съпричастни и признателни за всичко, което правите!“– 
каза тя. От своя страна дамите от фондацията благодариха за вниманието и милото 
посрещане, което истински ги трогна. След прекараните два часа в подкрепящи разговори, 
практически съвети и споделени моменти с близо 50 жени от Свищов, Розовият кемпер 
продължи своя път към следващия град. 
 
Спортувай с мисия на 22 октомври! 
www.news.data.bg | 28.09.2017  
Спортната серия благотворителни турнири „Спортувай с мисия“ се завръща. На 22 октомври, 
зала „Универсиада“ ще стане домакин на голям баскетболен турнир между компании. В 
него, под формата на ментори и треньори на отборите, ще се включат звезди от 
баскетболното ни първенство, които ще помагат с печаливши стратегиите. За да бъде 
турнирът на световно FIBA ниво, Holiday Heroes организират събитието заедно с „Виваком 
Национална баскетболна лига“ и „BGO баскетболна лига“. Едно от емблематичните за 
родния баскетбол лица – Тити Папазов, призова света на бизнеса да се включи в спортната 
надпревара, за да се подкрепи каузата на Holiday Heroes и тази Коледа да се помогне на 
хиляди семейства в нужда. “Спортът може да бъде мисия“, казва треньорът на БК „Левски“. 
И това наистина е така. Докато екипите се сплотяват и забавляват с едно вълнуващо спортно 
събитие, хиляди семейства в нужда ще получат празнични пакети с хранителни продукти, за 
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да посрещнат Рождество Христово с топлина, уют и много любов. Крайният срок за 
записване на отбори е 10 октомври. В турнира могат да се запишат представителни тимове 
на фирми, но ако има ентусиасти, за които баскетболът е мисия, както желанието да 
помогнем на хора в нужда – също са добре дошли. Всеки отбор е от пет души, като формата 
е 3х3, с две резерви, вички състезатели ще получат брандирани екипи. Всички средства, 
събрани от турнира ще бъдат използвани за закупуване на хранителни продукти за „Коледа 
2017“ - предстоящата кампания на Holiday Heroes. 
 
Продължава номинирането за наградата "Кръстан Дянков" 
www.duma.bg | Дума | 28.09.2017  
Номинирането за годишната награда за превод "Кръстан Дянков" продължава. Всеки, който 
желае, може да подкрепи усилията на преводачите и техните издатели, като даде своя глас 
преди 2 октомври. Наградата "Кръстан Дянков" на фондация "Елизабет Костова" се връчва 
за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна 
стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език - 
между 1 януари 2016 г. и 2 октомври 2017 г. Голямата награда "Кръстан Дянков" е в размер 
на 3000 лева, а поощрителната награда - в размер на 1500 лева. През 2017 г. отличието се 
дава с подкрепата на Луис Рот Ендаумънт и с лично дарение от госпожа Нели Гипсън. 
 
Пощенска банка се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН 
www.skandal.bg | 29.09.2017  
Пощенска банка се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, за да 
разшири допълнително своите инициативи в подкрепа на обществото и околната среда. С 
присъединяването банката още веднъж заявява своята готовност да провежда 
корпоративна политика, която спазва 10-те универсални принципа за социална отговорност 
и опазване на околната среда на Глобалния договор, информират от Пощенска банка. 
Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и 
подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, 
неправителствени и синдикални организации, която ангажира бизнеса с основните 
социални и екологични предизвикателства и насърчава неговата обществена отговорност и 
спазването на етичните бизнес стандарти. Организацията призовава активни и социално 
отговорни компании да възприемат, подкрепят и приложат в своята сфера на влияние, сбор 
от ценности − десет универсални принципа, разделени в четири основни категории: права 
на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция. Вече повече от 25 години 
инвестициите в устойчиво развитие са основен част от дейността на Пощенска банка. 
Финансовата институция е изключително активна в сферата на корпоративната социална 
отговорност и осъществява редица социално значими проекти в областта на образованието, 
опазването на околната среда, спорта и корпоративното дарителство. Глобалният договор 
на ООН съществува от 1999 г. и на международно ниво обединява на доброволна основа 
почти 8 000 компании, бизнес асоциации, неправителствени организации от 130 държави в 
мрежа за размяна на най-добри практики и сдружаване. Мрежата в България функционира 
като част от глобалната мрежа и обединява над 30 членове. 
 
Microsoft стана спонсор на „Инициативата отворен код” 
www.technews.bg | 29.09.2017  
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Няма по-добро доказателство за успеха ни от признанието на Microsoft, коментират от OSF  
Microsoft наскоро е станала спонсор на „Инициативата отворен код” (Open Source Initiative, 
OSI), съобщиха от неправителствената организация, чиято цел е да допринася за развитието 
на софтуерните проекти и технологии, базирани на отворения код, чрез обучение и 
сътрудничество, а също и чрез използване на инфраструктурата.  
Без организации като OSI движението за отворен код няма шансове за успех и развитие и не 
би могло да стане един от основните участници в софтуерната индустрия, в която все още 
водеща е патентованата собственост.  
Сега не кой да е, а Microsoft става спонсор на OSI и ще допринася за развитието на софтуера 
с отворен код. „Това е значимо събитие за OSI и за общността на софтуера с отворен код в 
широк план”, коментира Патрик Мейсън, генерален мениджър и член на борда на 
директорите на организацията.  
„Не мисля, че може да има по-добро доказателство за зрелостта, приложимостта, интереса 
и успеха на софтуера с отворен код от признанието на Microsoft, нейната подкрепа като 
спонсор, а също и участието й като дарител в много други проекти и общности в сферата на 
отворения код”, допълва Мейсън.  
Според представители на организацията, Microsoft е основният спонсор на проекти с 
отворен код, които се хостват от популярната платформа за разработчици GitHub – уеб-
базирано хранилище за кодове и контрол на версиите. Широко известни са заслугите на 
платформата  към общността на отворения код, в това число и сътрудничеството й с 
Canonical по разработката на Ubuntu ядро за Azure, а също и на Windows Subsystem за Linux 
(WSL) и Bash под Ubuntu за Windows.  
Microsoft работи по различни проекти в сътрудничество с Red Hat и Suse, а също така с 
Фондация Linux и Фондация FreeBSD – член на OSI, с цел поддръжка на операционната им 
система FreeBSD, базирана на облачната платформа на компанията Azure.  
С ангажирането си като спонсор на „Инициативата отворен код”, Microsoft очевидно показва 
желание да интегрира повече софтуерни решения с отворен код в своите продукти. 
 
Представиха нов младежки проект в Областна администрация Разград 
www.novinata.bg | 30.09.2017  
Нов проект, насочен към младите хора от Лудогорието, бе представен в залата на Областна 
администрация-Разград днес. 
Инициативата „Младежка банка-Разград“ се реализира от сдружение „Младежки форум 
2001-Разград“. 
Събитието откри заместник областният управител Евгени Драганов, той предаде поздравите 
на Областния управител Гюнай Хюсмен на авторите на добрата идея и пожела ползотворна 
работа на партньорите на Областна администрация. 
„Желая Ви през тази една година, в която ще се работи по проекта, да се изпълни със 
съдържание животът на младите хора и в най-отдалеченото кътче на региона“ – каза г-н 
Драганов. „Областна администрация е отворена за подкрепа на идеите, които младежите 
ще генерират по проекта“ – категоричен бе още той. 
„Младежка банка-Разград“ е една от 14-те подобни структури в страната. Целта е да се 
наберат средства от дарения, които да се използват за реализацията на идеи на младите 
хора от област Разград. Преди това с анкетни карта ще се определят приоритетните области 
на младежките проектни инициативи. 
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Моделът на „Младежка банка“ е въведен от Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ в средата на 2012 г., България е 26-тата страна, в която е разпространен. 
Използва се моделът „от младежи за младежи“ – млади хора от 15 до 25 г. създават екип, 
който работи като комисия, отпускаща грантове за реализация на проектни идеи. 
В пресконференцията участваха представители на учебни заведения и неправителствени 
организации от област Разград с интерес към реализацията на проекта. 
 
Нова фондация в подкрепа на ЛГБТ общността 
www.capital.bg | Сирма Пенкова | 30.09.2017  
Нова българска неправителствена организация Single step ще подпомага на младежи от 
ЛГБТ общността (лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър), както и на техните родители и 
обкръжение от приятели и учители в процеса на утвърждаване и разкриване на сексуалната 
им ориентация. Основателите и екипът на организацията имат за цел да привлекат бизнеса, 
големи корпорации и други фондации като партньори и по този начин да отворят темата и 
към хора, които не са част от общността. На стартовата линия Single step е основана през 
декември 2016 г. от Иван Димов, който преди това дълги години работи като инвестиционен 
банкер и инвеститор в САЩ, Австралия и Аржентина. Той разказва пред "Капитал", че е 
основал фондацията като стартъп, а за първоначалното й популяризиране е използвал 
добре познат американски подход за обвързване на кауза със спортна инициатива. 
"Миналата година избягах 12 маратона, всеки по 42 км, за общо 12 седмици. Целта ми беше 
да събера началните средства, за да започна проекта и да популяризирам каузата", казва 
Димов. Фондацията има три основни приоритета за развитие. Първият от тях е 
обособяването на гореща линия и онлайн чат, където младежите, родителите и приятелите 
им да получават информация и подкрепа. От другата страна ще бъдат психолози и 
доброволци, съпричастни към каузата на Single step. Онлайн чатът ще стартира на 23 
октомври и ще работи всеки ден от 20 ч. до 23 ч. Към момента в екипа на организацията има 
един професионален психолог, но целта е достигнат между 5 и 10 човека. "Партнираме си с 
"Нов български университет" и техните студенти от подходящи специалности, които се 
включват в екипа ни от доброволци. За тях ползата е стаж и знания, които са много тясно 
специализирани", уточнява Иван Димов. Втората цел на Single step е да създадат място, 
където хората да могат да намерят психологическа, правна и медицинска помощ. От 
фондацията планират центърът да се превърне и в място за организиране на събития, 
отворено към всички. 
Според Димов важен стълб в структурата на Single step са комуникацията и 
популяризирането на каузата, защото именно по този начин ще могат да привлекат повече 
партньори и бизнеси. По комуникацията на проекта, която ще е основно онлайн, работят 
безвъзмездно от рекламната група Havas Group, които са направили идентичността на 
бранда и подготвят имиджов клип. "Целта е комуникацията да е ясна, впечатляваща като 
въздействие, представена чрез истински истории, а не с шокиращ ефект. И без 
назидателност, защото това не работи", коментира през "Капитал" Иванка Кючукова, 
директор на Havas Group. С бизнес модел Целта на Иван Димов е задно с екипа на Single 
step да създадат легитимна организация, която да работи като корпорация и да има 
независими източници на финансиране, за да си осигури устойчивост във времето. Към 
момента фондацията си партнира с редица компании и организации, сред които VMware, 
инвестиционният фонд LAUNCHub, "Заедно в час" и Fulbright, а в състава на консултативния 
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и управителния съвет влизат много международни и български специалисти от различни 
сфери. "Имаме разнообразни източници на финансиране, включващи успешни кампании за 
групово финансиране, партньорства с успели предприемачи от технологичната сфера, 
получихме грант от фондация "Отворено общество" в размер на 25 хил. долара и др. 
Получихме и рекламен грант от Google в размер на 10 хил. долара на месец за онлайн 
популяризиране на инициативата", обяснява Димов и допълва, че финансовото 
подпомагане от компаниите е част от техните CSR (корпоративна и социална отговорност – 
бел .ред.) инициативи. Необходимият бюджет на Single step за следващата година е в 
размер на 250 хил. лв., които ще покрият всички разходи, включително и основаването на 
центъра. 
 
"Аз съм Надежда": На 1 октомври започва седмицата на фондациите и дарителите в 
България 
www.vsichkinovini.com | 01.10.2017  
/КРОСС/ •В Европа има над 140 000 фондации и дарители •Годишно те даряват над €60 
млрд. за обществено значими каузи •В България за последните 5 години са дарени над 500 
млн. лв. По инициатива на Български дарителски форум за втора поредна година в България 
ще бъде отбелязан 1 октомври - Европейският ден на фондациите и дарителите. Така 
страната ни става една от 24-те европейски държави, в които чрез десетки събития и 
инициативи ще бъде отразен приносът на дарителите от Стария континент за развитието на 
обществото. Над €60 млрд. даряват фондациите и дарителите в Европа за подкрепа на каузи 
във всички сфери на общественото развитие - от защита на човешките права през 
здравеопазване и образование до грижа за животните и опазване на природата. За каузите 
и промяната, която носят дарителите в България, ще разказват от 1 до 8 октомври под 
мотото „Аз съм Надежда" членовете на Български дарителски форум и други партньорски 
организации. Календарът със събития, посветени на 1 октомври, включва широк спектър 
инициативи и кампании - за подкрепа на талантливи деца и ученици, възрастни хора, 
семейства с репродуктивни проблеми, жени, засегнати от онкологично заболяване, деца и 
възрастни в неравностойно положение. Като традиционен символ на кампанията за 1 
октомври остава запалената клечка кибрит, чието значение тази година е допълнено с 
посланието „Аз съм Надежда" - защото именно надеждата обединява хората, работещи за 
дарителски организации - надеждата, че с подкрепата си дават нов живот на каузите, с 
които са обвързани, че създават цял свят от съмишленици и вдъхновяват за идеи и промяна. 
През цялата първа седмица от месец октомври на хаштаг #zapali и #азсъмнадежда ще бъдат 
споделяни истории на подкрепа и промяна, станали реалност благодарение на подкрепата 
на българските дарители. Като част от Седмицата Български дарителски форум ще 
представи и Годишния анализ на тенденциите в дарителството и корпоративната социална 
отговорност в България. 
 
2000 дървета бяха засадени в третата гора на "Моят зелен град" 
www.actualno.com | 02.10.2017  
Тази събота беше засадена третата гора на екологичната инициатива „Моят зелен град“. Тя 
намери своя дом в местност „Гьола“, с. Клисура. Общо 2 000 фиданки зимен дъб и акация 
бяха засадени на 4 дка обезлесена площ вследствие на щетите нанесени от корояд, от 
стотици доброволци и служители от Системата на Кока-Кола в България. 
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В съботния ден бяха организирани еко активности и за най-малките любители на природата, 
които засадиха своето дръвче и нарисуваха рисунка на тема „Моят зелен град“, в рамките на 
уъркшоп, организиран от дългогодишните партньори на кампанията Екопак България. 
Tази есен “Моят зелен град” празнува своята десета годишнина с разнообразни дейнсти в 
подкрепа на околната среда в 18 населени места в България. Бургас, Велико Търново, 
Пловдив, Самоков и Хасково са градовете, които ще станат част от инициативата през 
октомври. 
Основни партньори на тазгодишната кампания отново са Държавно горско стопанство - 
София и „Югозападно държавно предприятие” ДП, благодарение на което беше 
реализирано осиновяването на първата гора на „Моят зелен град”. През 2017 година еко-
инициативата се осъществява с медийната подкрепа на Българска национална телевизия, 
сп. National Geographic, сп. Журнал за жената, www.rozali.com, www.actualno.com, 
www.iwoman.bg. 
 
Общи новини 
 
Практики за отговорен бизнес на конференцията “CSR за по-успешен бизнес” 
www.mypr.bg | 26.09.2017  
Конференцията “CSR за по-успешен бизнес”, организирана от CEED България, е посветена на 
осъзнаването на ползите от отговорния бизнес. Събитието ще се проведе на 3 октомври в 
Литературен клуб “Перото”. То ще събере на едно място представители на бизнеса, НПО 
сектора, швейцарски и български експерти и ментори. В конференцията може да се включи 
всеки, който има интерес към корпоративната социална отговорност (CSR), след като се 
регистрира онлайн на сайт www.csr-innovations.com. Участниците, които дойдат с колело и 
уведомят за това по време на регистрацията, ще получат тениска, популяризираща 
инициативата. Kонференцията “CSR за по-успешен бизнес” цели да се превърне в платформа 
за обмен на опит и контакти и да подкрепи компаниите в опитите им за интегрирането на 
практики на отговорен бизнес с цел да бъдат по-устойчиви и конкурентноспособни. 
Събитието ще даде собствения си пример за отговорна екологична съобразност, като не 
използва пластмаса и прескочи излишното печатане на билети на хартия. След официалното 
откриване “CSR за по-успешен бизнес” ще продължи с презентацията на Огнян Траянов, 
председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, на тема “Как да 
определим CSR политиките на нашата компания”. По-късно Марина Стефанова, която е 
създател на CSR Advice Box, ще разкаже повече за "CSR направления и възможности". По 
време на конференцията ще се сформират и 3 дискусионни групи, в които участниците ще 
обсъждат темите "Опазване на околната среда", "Приносът към Обществото" и "Грижа към 
служителите, партньорите и клиентите". В следобедните часове Ивет Добромирова, 
Директор комуникации към Америка за България, ще представи темата “Комуникация на 
каузи. Привличане на партньори и инвестиции”. Последен пред гостите на събитието ще 
говори Себастиян Фрю от Швейцарския институт за предприемачество. Той ще обясни 
повече за “Crowdfunding - възможност за CSR и бизнес развитие”. Събитието “CSR за по-
успешен бизнес” е заключителен етап от проекта на CEED България “Иновативни модели за 
бизнес развитие и CSR” в партньорство с Швейцарския институт за предприемачество (SIFE) 
и с финансовата подкрепа на Българо-Швейцарска кооперативна програма, фонд 
“Партньорство”. По време на проекта бяха организирани безплатни двудневни обучения на 
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тема „Бизнес развитие и корпоративна социална отговорност” в шест български града - 
Варна, Бургас, София, Пловдив, Велико Търново и Враца. Програмата за тях е разработена от 
швейцарски експерти и насочва участниците към интегриране на CSR практики в компаниите 
им с цел подобряване на тяхната конкурентноспособност. Най-добрите проекти бяха 
избрани да бъдат презентирани пред представители на бизнеса, инвеститори и швейцарски 
експерти по време на CSR Demo Day в края на месец юни в София. Там бяха избрани 5 
победители, които спечелиха пътуване до Швейцария за обмен на опит. 
 
Анонимен дарител всеки месец дава по 200 лв. за лечението на млад мъж, прикован на 
легло 
www.dnesbg.com | 26.09.2017  
Анонимен бизнесмен от Велико Търново всеки месец дарява по 200 лв. за лечението на 
Петър Иванов, който е прикован на легло след тежка автомобилна катастрофа преди 11 
години на Шереметя. Дарителят  не иска да се огласява името му, а преди дни, освен 
преведените 200 лв. по сметката на Петър, бизнесменът е закупил и отоплителна печка 
Откакто е разкрита дарителската сметка за лечение на 41-годишния мъж, вече са събрани 
близо 10 000 лв.  
В момента младият мъж живее с баща си, след като наскоро умират брат му и майката. За 
него се грижи домашната помощничка Мариянка Бузева, назначена от Общината, която 
поема каузата като лична и прави всичко възможно Петър да бъде лекуван. Ако няма шанс 
за това, целта е поне  да бъде закупено специално устройство – екзоскелет, което струва 40 
000 долара. Това всъщност е робот, който се прикрепя към тялото и с негова помощ човек 
може да ходи.  
Сега имаме нова надежда, съобщи Бузева. Преди дни Петър е получил оферта от болница в 
Истанбул, откъдето му съобщават, че могат да го изправят на крака чрез стволова терапия. 
Ще бъдат направени 4 вливания, за които са необходими 80 000 лв. Бузева уточни, че  Петър 
е направил запитвания за лечение и до клиники в Германия и Испания. От Германия 
отговорили, че не дават надежда, а от Испания, че не правят такива операции. Единственият 
светъл лъч засега  може да дойде от Турция, но след като бъдат осигурени въпросните 80 
000 лв. Всеки, който желае, може да му помогне. В големи супер вериги във Велико Търново 
вече са поставени касички за дарения.  
Банкова сметка  на Петър Господинов Иванов:  
UniCredit Bulbank  
IBAN: BG81UNCR70001523014624  
BIC: UNCRBGSF  
Вася ТЕРЗИЕВА  
сн. Архив 
 
Учениците от 9 “а” клас на ПМГ дариха 160 лв. на малката Бориса 
www.dnesbg.com | 26.09.2017  
Учениците от 9 “а” клас на ПМГ “Васил Друмев” във Велико Търново сбраха 160 лв. и ги 
дариха за лечението на малката Бориса Досева, която има проблеми с двигателното 
развитие. За лечението на момиченцето са необходими много средства, които семейството 
не може да си позволи. Необходима е рехабилитация в Китай.  
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Лидия Георгиева от класа разказа, че идеята за дарението дошла от класния ръководител 
Радослава Златева. Тя предложила, вместо да к поднесат цветя при откриване на новата 
учебна година, със събраните средства учениците да направят нещо добро. Наистина 
цветята са красиви, те са израз на нашето уважение и признателност, но увяхват бързо. А с 
нашето дарение ние помагаме на едно малко момиченце, което се нуждае от нашата 
помощ, коментира Лидия. Тя допълни, че класът к е приел каузата всяка година да събират 
средства и да помагат на нуждаещи се хора.  
Малката Бориса, която скоро ще навърши 2 години, се ражда преждевременно с тегло под 1 
кг. Независимо от грижите на лекарите, бебето получава мозъчен кръвоизлив, който 
уврежда двигателната активност. Необходима е скъпа рехабилитация и такава предлагат 
медици в Китай. За целта са необходими над 100 000 лв., с които родителите не разполагат. 
Затова те откриват дарителската сметка на момиченцето.  
Това е второто дарение на 9 “а” клас. Миналата година в училището бе организиран 
коледен базар, в който се включи и 9 “а” клас. Учениците собственоръчно изработиха 
картички и сувенири, от които събраха 450 лв. Тогава те бяха дарени на малката Йоанна, 
която се лекува от тумор в мозъка.  
А това е дарителската сметка на Бориса Досева Досева:  
“Уникредит Булбанк” АД  
IBAN:  
BG62UNCR70001522744918  
BIC: UNCRBBGSF  
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
Съюз на българските спасители стартира кампания за създаване на Гражданска система за 
уведомяване при бедствия и катастрофи 
www.e-79.com | E79 News | 26.09.2017  
Съюз на българските спасители стартира кампания за събиране на средства за създаване на 
Гражданска система за уведомяване при бедствия, катастрофи, долекарска помощ и 
извънредни ситуации. Идеята за създаването на подобна система е на председателя на СБС 
-Костадин Карамитов. След големите природни бедствия, които връхлетяват България – 
пожари, наводнения, земетресения, свлачища и бури, които нанасят материални щети и 
отнемат стотици човешки животи, създаването на уведомителна система би спасило много 
хора. Причината за нейното създаване са и масовите катастрофи. Практиката и теорията, 
която има за малкото години отдаден като доброволец – спасител е, че първите от 2 до 5 
минути могат да се спасят огромен брой хора, които са пострадали. Правилния начин на 
оказване на помощ ще спаси много хора! Карамитов отправя покана към всички приятели, 
партньори, познати, симпатизанти и граждани на Република България с молба всеки, който 
вярва, че тази система ще намали смъртността при инциденти при бедствия и катастрофи. 
Моля подкрепете кампанията със SMS с текст DMS SBS на 17 777. Цена за еднократно 
дарение за абонати по договор с Теленор, VIVACOM и Mtel: 1 sms е 1 лв. ДДС не се 
начислява. Цена за потребители на предплатени услуги: 1 sms е 1,20 лв. с ДДС. Всяко 
физическо и юридическо лице, което направи дарение ще бъде вписано (чрез лично 
съгласие) в официалния сайт на СБС и официалния сайт на системата. Умоляваме всеки, 
който има желание да бъде добавен като дарител да изпрати своите данни на e-mail adress: 
info@spasitelbg.com или на тел. номер +359 896 50 40 10. „Искаме да отбележим, че всяка 
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стотинка, всеки разход (фактури, касови бележки, квитанции и др.) ще бъде публикуван в 
официалния ни сайт“, споделят от СБС. 
 
 
Набират се средства за реставрация на най-старата джамия в Ардинско 
www.novjivot.info | 26.09.2017  
Кметът на община Ардино Ресми Мурад се срещна с представители на Инициативен 
комитет за набиране на средства за реставриране на джамията в ардинското село Любино, 
която е една от най-старите джамии в района. На срещата присъстваха местният кмет  Съдкъ 
Ахмед и имаминът на джамията Рафет Мустафа.  
„Поехме инициатива,  да реставрираме религиозния храм, който е много ценен за нас. 
Искаме да съживим родното си място. Тук сме родени, тук мина детството ни, тук са 
приятелите и близките ни“, заяви председателят на Инициативния комитет Салих Бахтияр. 
Той уточни, че в банка ДСК е открита дарителска сметка за набиране на средства, 
необходими за реставрацията на молитвения дом.  
Кметът Ресми Мурад поздрави екипа на благородната инициатива. „Любино е много 
красиво и китно родопско селце. Точно срещу джамията се намира родното ми село Третак, 
където мина детството ми. Спомням си, че през Свещения месец за мюсюлманите Рамазан с 
включването на светлините от минарето на джамията в Любино родителите ми отваряха 
„оруча“ (постите). Някои хора просто имат добра душа, за да правят добри дела. Вие сте 
едни от тях и носите в себе си благородни души. Джамиите са символи на нашата религия. 
Надявам се Вашата инициатива да бъде пример за други населени места на територията на 
общината“, заяви Ресми Мурад.  
Джамията в Любино е на два етажа, като вторият е предназначен за жените. Минарето е с 
височина 20 метра със самостоятелен вход. Уникалната архитектурна сграда е изградена 
преди два века около 1808 г. от местни майстори-строители. Тя е единствена в Източните 
Родопи, която има приземен етаж под основното молитвено помещение. Пред входа личат 
руините на медресето, подготвяло духовници с по-нисък ранг – ходжи, имами, което по–
късно е било преустроено за духовно училище.  
Банковата сметка в бг. лева по която се събират дарения за  реставрация на джамията в 
Любино е:BG88STSA93000024707607  
Гюнер ШЮКРИ 
 
Нахрани приятел - нова кампания на Онкоцентъра 
www.arenamedia.net | 26.09.2017  
„Нахрани приятел” е новата кампания на Комплексния онкологичен център в Русе. Идеята е 
до 18 октомври да бъдат събрани различни хранителни продукти като единственото условие 
е те да бъдат пакетирани. В деня на благотворителността – 19-и октомври ще бъдат 
доставени и дарени на хората от приюта за бездомни „Добрият самарянин”. По време на 
благотворителната кампания „Направи добро”, в края на миналата година, медиците от 
Комплексния онкологичен център в Русе дариха повече от 300 кг. дрехи на нуждаещите се. 
АРЕНА 
 
26 септември - Световен ден на контрацепцията 
www.dariknews.bg | 26.09.2017  
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На 26 септември отбелязваме световния ден на контрацепцията. От 2007-а година насам, 
този ден е специално създаден по инициатива на ред организации, занимаващи се с 
репродуктивно здраве. Денят на контрацепцията е дългосрочна кампания, насочена към 
всички жени и мъже в репродуктивна възраст. А идеята е да се понижи нивото на 
непланирани бременности. На този ден в цял свят се провеждат различни инициативи, 
имащи непосредствено отношение към световния ден на контрацепцията - това са 
образователни акции, благотворителни концерти и други. Целта на кампанията е да насърчи 
младите хора да говорят за секс и възможностите за предпазване от нежелана бременност и 
полово-преносими инфекции. Ако са решили да правят секс, те трябва да бъдат подготвени 
за това, да знаят от къде могат да намерят информация, да търсят помощта на специалист 
или близък човек, на когото могат да се доверят. 
 
Доброволци от Езикова гимназия-Плевен се погрижиха за мемориали в Германия 
www.dariknews.bg | 26.09.2017  
И тази година от 11-ти до 25-ти август 2017 г. се проведе международен младежки лагер на 
организацията Volksbund под наслов „Работа в името на мира“ (Аrbeit für den Frieden). 27 
участници от 13 страни взеха участие в инициативата в близост го красивия град Улм. 
Представители от България бяха учениците Елица Неделчева и Ива Александрова  от XI д 
клас на ПГПЧЕ – гр. Плевен. Освен доброволческата работа, а именно поддържане на 
мемориали от Първата и Втората световни войни, участниците имаха богата и разнообразна 
програма: разходка из различни градове, сред които Щутгард, Аугсбург и Тюбинген; 
посещение на музеите на световните автомобилни марки, фабриката на шоколадите Ritter 
Sport, зоопарка Affenberg, концлагера Fort Oberer Kuhberg.  
Участниците имаха възможност да се срещнат с оцелял от двете войни, да участват в 
семинари и дискусии за човешките права и дискриминацията, както и в множество спортни, 
отборни и опознавателни игри. 
 
На прага на зимата: Семейство с 6 сеца отново без дом! 
www.dnes.bg | 26.09.2017 
Огън погълна за втори път в рамките на няма и половин година къщата на семейството с 6 
деца в пловдивското село Ягодово. Многолюдната фамилия на Румен Крушев отново е без 
дом на прага на зимата, въпреки че след първия пожар всичко им бе възстановено с 
помощта на дарители, пише в. "Монитор".  
Благодарение на усилията на кметовете на община "Родопи" Пламен Спасов и на селото 
Димитър Дишев, както и на десетки дарители в последните 6 месеца, двуетажната къща бе 
тотално ремонтирана.  
Покривът й бе възстановен, изгорелите дюшемета също, стаите били вече с нови дограми и 
врати. Много състрадателни хора се включили в ремонта с безплатен труд или дарили 
строителни материали. В селото бе организиран и благотворителен концерт, както  и бяха 
поставени кутии за парични дарения в магазини и в кметството. Наред с това кметът на 
Ягодово с помощта на социалните успя да разкрие дарителска сметка за възстановяването 
на изгорелия дом на Крушеви, като се отчиташе буквално за всяка похарчена стотинка пред 
дарителите. Старата ел. инсталация, заради която възникнал първият пожар, била изцяло 
подновена. Оставали броени дни до реалното нанасяне на децата и родителите им, когато 
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към 22 часа на 23 септември едно от хлапетата – 6-годишният Коце, видял нещо дими от 
една от стаите на първия етаж.  
Именно там били струпани много от даренията на хората – покъщнина, одеяла, дюшеци, 
топли зимни дрехи за децата, както и част от строителните материали, които останали след 
ремонта. Имало плоскости "кнауф", както и много други вещи, които също изгорели. От 112 
пратили два екипа огнеборци, които успели да загасят навреме пламъците, така че да не 
погълнат цялата къща. Въпреки това пораженията били факт.  
Домът на семейството отново не ставал за обитаване. Огнеборците на място преценили, че 
пожарът е възникнал от късо съединение в ел. инсталацията. Това е и основната версия за 
повторния пожар, но тъй като обаче инсталацията била съвсем нова, подозренията паднали 
върху нелегално прекаран кабел към бойлера. Къщата все още не била включена към ел. 
захранване, тъй като в нея майстор извършвал довършителни работи и бащата Румен 
Крушев бил предупреден за това. Във възстановения дом още не били монтирани ключове 
за лампите и контакти, поради което Крушеви били предупредени, че трябва да изтърпят 
още няколко дни до включването на къщата им към електрическата мрежа.  
"Кошмарът се повтаря. Точно се бяхме зарадвали, че семейството ще има топъл и уютен дом 
през зимата и всичко трябва да започне отначало. Много ми е жал за децата. Мънинки са 
още повечето. Не знам обаче дали аз вече ще имам сили да организирам дарителска 
кампания", казва кметът на селото. Той припомни, че докато е траел ремонтът, от община 
"Родопи" са финансирали доставянето на два фургона, в които да живеят Румен, жена му 
Мария и шестте им деца. Три от тях всъщност живеят постоянно в социални домове в 
Пловдив, но след като видели, че ремонтът на къщата им върви и става хубаво, отказвали да 
се връщат в институциите.  
Във фаталната съботна вечер децата били сами. По-големите от тях се приготвяли да ходят 
на събор в съседното село Крумово, когато малкият Коце видял дима от стаята на първия 
етаж. Бащата и майката били на гости някъде и ги оставили сами във фургоните в двора край 
къщата.  
Първият пожар погълна къщата на многолюдното семейство навръх Великден тази година. 
Причината отново била ел. инсталацията, но тогава тя пламнала поради това, че не е била 
подновявана от години. В същата нощ валял дъжд и най-вероятно е станала утечка, довела 
до първите пламъци. В 6,40 на 17 април т.г. едно от по-малките деца се събудило от 
задушлив дим, но успяло да стане и да изтича при родителите си. Така спасило и себе си, и 
братчетата и сестричетата си от ужасна смърт. Стаята му вече горяла, а при вида на 
пламъците Румен събудил 3-годишната Цветелина и 8-годишната й кака Марина. Грабнал ги 
и ги изкарал на улицата. Пожарът погълнал абсолютно цялата покъщнина на бедното 
семейство, както и дрехите им, играчките на децата, учебниците на по-големите. Румен и 
жена му останали без нищо. 
 
ЗЕЛЕН МАРАТОН“ – бягане и колоездене през най-красивите кътчета около Варна 
www.narodensport.eu | от Rumen Genov | 26.09.2017  
На 30 септември 2017 в района на Аладжа манастир ще се стартира третото издание  на  
„Зелен маратон“ –  любителско състезание по горско бягане и планинско колоездене в 
Природен парк „Златни пясъци“.  
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Велоклуб “Устрем” предизвиква всички за един страхотен ден сред природата. Освен 
състезание, в събитието ще има и много други забавления за публиката и участниците – 
пикник, игри, подаръци и други приятни изненади.  
Участниците ще могат да се състезават в следните дисциплини:  
Планинско колоездене – 10, 20 и 40 км; 
Горско бягане – 10 и 20 км; 
Дуатлон – 20 км колоездене + 10 км бягане; 
В предното издание, участие взеха 170 души, а кратко видео от него можете да видите тук: 
https://www.youtube.com/watch?v=drydzTQCbeQ  
Таксите за участие при предварително записване са между 10 лв. и 15 лв. Можете да го 
направите и да получите повече информация на сайта на събитието:  
http://zelenmaraton.com  
Идеята на “Зелен маратон” е да промотира спортове свързани с екологичните начини за 
придвижване, а 50% от събраните средства ще бъдат дарени за благотворителност.  
Заповядайте на 30-ти септември на голямата поляна с наблюдателницата до Аладжа 
манастир. Записване от 8:00 ч., старт в 10:00 ч.  
Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, 
като част от „Европейската седмица на спорта” и е в подкрепа на титлата „Варна – 
Европейска младежка столица 2017“. 
 
Празник „Приятели на осиновяването“ в Комплекса за социални услуги 
www.ruse.utre.bg | 26.09.2017  
Много радост и забавления поднесе СНЦ „Еквилибриум” на децата, участвали в осмия 
Празник „Приятели на осиновяването” в Комплекса за социални услуги за деца и семейства 
– Русе. Това бе първата инициатива от Информационната седмица на осиновяването 
/24.09.17 г. до 28.09.17 г./, която се провежда за четвърта година по инициатива на 
Българска асоциация осиновени и осиновители. Всички деца бяха поздравени от директора 
на Комплекса за социални услуги – г-жа М. Влахова и началник Отдел „Закрила на детето” –
М. Неделчева. Завладяващият треньор по зумба Василена Димова увлече малки и големи да 
танцуват и играят. Красота и талант показаха представители от Танцова формация „Русчук” с 
главен художествен ръководител Богдан Донев и от мажоретен състав „Екстрийм” към ОМД 
и танцово студио „Импулс” с ръководители Петя Бонева и Вероника Миланова. След 
песните на Алекс Неделчева, децата представиха и своите таланти пред микрофона – песни 
и стихотворения. Всички присъстващи се хванаха за ръце на хоро, заедно, като голямо и 
единно семейство. Празникът, тортите, без които не може един рожден ден, и почерката за 
всички се случиха благодарение на дарителите: Виенска сладкарница „Емейа” – Елена 
Попова, сем. Петкови, сем. Генджеви, сем. Тотеви, сем. Димитрови, сем. Рамаданови, сем. 
Шавкови, сем. Исмаил, П. Петров,  Д. Николова. Всички деца заедно пуснаха в небето 
балони със своите желания. По време на празника бяха изложени и техни рисунки на тема 
„Моето семейство”, а изложбата продължава и по време на цялата Информационната 
седмица на осиновяването.   Инициативата е на осиновителите, кандидат – осиновителите и 
приемните родители от постоянната група за взаимопомощ, фасилитирана от екип на 
Центъра за обществена подкрепа към Комплекса, която съществува вече повече от 11 
години. Те взеха активно участие и в провелата се днес дискусия в Комплекса за 
тенденциите и проблемите свързани с процеса на осиновяване. Заедно с представители на 
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ключовите институции – Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция 
„Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“ и екипа на „Еквилибриум“ се подготвят 
предложения за преодоляване на проблемите, споделяни от почти всички кандидат-
осиновители и осиновители. Предложенията ще бъдат представени на професионален 
форум в София на 6 октомври, организиран по инициатива на Българска асоциация 
осиновени и осиновители, в който участие ще вземат и представители на МТСП, ДАЗД, 
Министерство на правосъдието и Регионалните дирекции социално подпомагане. Целта е 
да се подобри подготовката на децата в процеса на осиновяване, подкрепата преди и след 
самото осиновяване както за децата, така и за родителите, така че адаптацията и за двете 
страни да е максимално плавна и лишена от стрес и негативни емоции. 
 
Благотворителната кампания „За здрава детска усмивка“ помага на децата с онкологични 
заболявания във Варна 
www.novavarna.net | 26.09.2017  
Събраните средства от благотворителните инициативи ще бъдат за нуждите на клиниката по 
детска клинична хематология и онкология, която е част от УМБАЛ „Св.Марина“.  
Тя е една от трите специализирани клиники в България за диагноза, лечение и проследяване 
на деца с хематологични и онкологични заболявания, в няколко направления – частично 
обновяване на болничните стаи и помещения за терапии,апаратура и помощни средства за 
децата, съобщиха от пресцентъра на кампанията за Нова Вест.  
Кампанията е под патронажа на господин Филип Ромбаут –изпълнителен директор на 
„Агрополихим“ АД и с личното благословение на Негово Високопреосвещенство Варненския 
и Великопреславски митрополит Йоан. Съорганизатори са Сдружение „Ветрило“, Фондация 
„Лъки Хънт“, Български Обединен Киноложки Съюз-БОКС и с любезното домакинство на 
Фестивален и конгресен център Варна.  
Подкрепа в мероприятията към момента са заявили и Варненска и Великопреславска Света 
митрополия, Областна дирекция на МВР Варна, Зонален съвет на БФС, Регионално 
управление по образованието Варна и други.  
Първото мероприятие от кампанията е на 30.09- събота от 11.00 часа в защитеното жилище 
на фондация ‚Лъки Хънт“ в село Крумово.Там малки и големи ще имат възможност да 
разгледат спасените животни магаренце,понита,зайци,кучета и котки,да се включат в 
различни игри и занимания.  
На следващия ден – 01.10 –неделя от 10.00 часа на сцена Амфитеатър под Пантеона ще 
започне благотворителен концерт с деца и младежи от различни школи и учебни и детски 
заведения в града.Тогава ще започне и регистрацията на кучета в благотворителната 
киноложка изложба,която ще стартира в 11.30 часа.Организаторите канят всички домашни 
любимци да се включат в изложбата. 
В знак на подкрепа и съпричастност от ОД на МВР Варна ще осигурят служебна техника и 
куче,като всички желаещи ще имат възможност да се снимат с тях и ще се включат в 
организираните забавления за децата.От спортния диспансер пък ще обезпечат 
медицинското осигуряване,а от Обединена ветеринарна клиника Варна -ОВК ще се включат 
с осигуряване на ветеринарен лекар.За всички желаещи едни от най-добрите фотографи във 
Варна ще направят професионални фотосесии.  
На 07:10 – събота и 08:10 – неделя на Общинските игрища,намиращи се в двора на 
Технически университет Варна ще се проведе благотворителен футболен турнир на малки 
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вратички. В деня на откриването деца с големи сърца от детски футболни школи ще 
подкрепят своите връстници с изиграването на благотворителни мачове.  
Началото на турнира ще бъде от 09:00 часа в събота.Крайния срок за записване е до 11:30 
часа на 03.10.2017 г.,когато в присъствието на представител на Зоналния съвет на БФС в зала 
17 на Младежки дом –Орбита ще започне техническата конференция и тегленето на жребия 
за турнира.Право на участие имат всички отбори,заплатили минималната такса за участие в 
турнира в размер на 100 (сто) лева по дарителската сметка.  
На конференцията представителите на отбори трябва да представят бордеро за платената 
такса и заверен от медицинска служба списък на състезателите в отбора.  
Последното планирано мероприятие ще се състои на 21.10 –събота от 18.00 часа в зала 1 на 
Фестивален и конгресен център Варна.  
На горепосочената дата в гала-спектакъла участие към момента са потвърдили Варненска 
Айкидо Академия,деца от НУИ „Добри Христов“ Варна, прекрасния млад пианист Тони 
Троев,гласовитите деца на музикална формация „Бънджи Сингърс“ и много още други.  
На всяко от мероприятията ще има поставени и дарителни кутии,където всеки желаещ ще 
има възможност да подкрепи кампанията в помощ на малките герои.  
Дарителска сметка:  
BG51UBBS80021014037340 при Обединена Българска Банка –ОББ.  
Молим при превод по сметката да се упомене основанието – Благотворителна кампания „За 
задрава детска усмивка“.  
Телефони за връзка с организаторите на кампанията:  
Анатоли Атанасов, организатор кампания -0896/71-30-66  
Бойко Косев,експерт към ЗС на БФС и съорганизатор -0896/75-11-77  
Цветомир Цолов, съорганизатор футболен турнир– 0899/96-89-56  
Николай Хаджиев –съорганизатор футболен турнир -0895/86-49-63  
Лили Караджова, БОКС за киноложката изложба –0877/17-78-81  
Драгомир Шуманов, БОКС за киноложката изложба-0897/37-02-94  
Ива Танкова, организатор кампания-0878/14-16-12 
 
Националният етнографски музей организира благотворителен спектакъл 
www.bgonair.bg | 26.09.2017  
"Музика за музея" е благотворителен концерт за образователен център на Националния 
етнографски музей.  
Събитието е съвместна инициатива със Софийска филхармония и ще се проведе на 2 
октомври от 19:00 часа в зала „България“. Билетите вече са в продажба, сподели пред 
Bulgaria ON AIR Петър Кърджилов, PR на Етнографския музей. След 10-месечна кампания 
организаторите успяха да съберат средствата, необходими за ремонт на трите помещения за 
образователният център на музея. Архитектурният проект е готов благодарение на младите 
архитекти от сдружение "Междра". Остават да бъдат събрани 33 хил. лв. за обзавеждането и 
оборудването на трите помещения в сградата на Княжеския дворец. Те ще носят имената 
"Самодива", "Кукер" и "Малък змей".  "В него  децата ще могат да се учат на някои от 
традиционните български занаяти и практики – грънчарство, тъкачество, везба, приготвяне 
на обредни хлябове и ястия, и други", допълни още Петър Кърджилов. Предстои да бъдат 
изработени образователни програми. В началото ще се работи с по-малки деца, а на по-
късен етап ще бъде направена и връзка с училищата. В благотворителния концерт участие 
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ще вземат ансамбъл "Чинари", Бистришките баби, Космическите гласове - Ваня Монева, Ива 
и Ева Валентинови, Нина Николина, Булгари и други.  
 
Посланици на свободното разпространение на знание 
www.manager.bg | 26.09.2017  
Димитър Димитров е български политолог, „Посланик на свободното разпространение на 
знание“ и директор по европейски политики в Уикимедия в Европейския съюз. Уикимедия е 
родителската организация на Уикипедия. Основната цел на фондация Уикимедия е да 
разработи и поддържа уики-базирани проекти с отворено съдържание и безплатно да 
предоставя цялото съдържание на тези проекти на обществото. Димитър Димитров е 
базиран в Брюксел, а основният  фокус на работата му е да „подобри авторското право“ и да 
задвижи политическия процес за доброволческите граждански организации. Преди това е 
работил в Европейската асоциация на комуникационните агенции. Той взима активно 
участие в проекти за дигитализиране на българското културно наследство, както и в 
инициативи за медийна грамотност.  
- Разкажете ни малко повече за Уикимедия и за проектите, с които се занимавате? 
- Уикимедия е глобално движение, чиято цел е да направи цялото човешко познание 
свободно достъпно за всеки човек по цял свят на родния му език. Приближаваме се до тази 
цел, най-вече създавайки платформи, на които доброволци събират и подреждат знание. 
Примери за такива проекти са Уикипедия – свободната енциклопедия, Общомедия – 
колекция от вече 41 милиона свободно използваеми мултимедийни файла, и Уикиданни – 
свободна база данни с над 36 милиона елемента. За да е обезпечено технически всичко 
това сме създали и редица организации, които се занимават с поддръжка на сървърите и 
разработка на софтуера, и работим съвместно с музеи и техните архиви. В България 
например българската група на Уикимедия от години има много успешен съвместен проект 
с Държавна агенция „Архиви“. Доброволци цифровизират части от фондовете и ги 
публикуват в интернет, за да е живо нашето културно наследство и да бъде част от 
ежедневието ни, вместо да събира прах, недостъпно за обществото.   
- Като човек, част от организация, чиято основна мисия е свободното разпространяване на 
образователно съдържание, можете ли да коментирате темата за авторското право, 
особено в единния цифров пазар?  
- В момента ние имаме техническата и финансовата възможност да предоставим почти 
безплатен достъп до учебни материали, научни изследвания, исторически източници и 
надеждна информация на всяко дете в България и в Европа. Ако учите в София, можете да 
отидете в Националната библиотека и да получите достъп до много голямо количество 
качествена информация, макар и да ви се налага да попълвате бележки и да почакате. Ако 
един ученик расте в провинцията, той няма този шанс. Така познанието и нашето културно 
наследство на практика са достъпни само за малка част от обществото. Няма никакви 
технически причини това да е така. Можем да променим този факт много бързо и лесно, 
стига да поискаме. 
 
60 животни са настанени в Общинския приют в с. Шемшево 
www.radiovelikotarnovo.com | 26.09.2017  
От одеяла, стари завивки и черги се нуждаят обитателите на Общинския приют за 
безстопанствени животни в село Шемшево. За това алармира председателят на фондация 
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„Приятели на животните-Велико Търново” Радостина Герганова. Около 60 са животните, 
които са настанени в приюта, а най-големият проблем е липсата на доброволци, които да се 
грижат за социализацията им. Всяка неделя най-редовните ентусиасти са четири-пет човека, 
които изминават пътя от Велико Търново до Шемшево с кола, само и само да се видят с 
животните и просто да ги разходят. Доброволците не чистят, те просто носят събрани 
дарения и извеждат четириногите, обясни в интервю за Общинското радио Герганова. 
Денонощен екип се грижи за всички обитатели в Общинския приют, а условията там са 
прекрасни, категорична е дамата.  
Част от даренията, занесени от доброволците при едно от последните неделни посещения, 
сн. личен архив 
Фондацията, заедно с голяма търговска верига, стартира благотворителна кампания, повече 
за която може да прочетете тук. Тя се организира за втори път, като през тази година 
Радостина е човекът, който поема инициативата в свои ръце. Кампанията обхваща 
Централна северна България, и ще продължи повече от месец, в зависимост от това дали 
има интерес. Специални брандирани колички ще бъдат поставени след касовата зона в 
двата търговските обекта до Централния пазар и в Търговски парк . Всяка седмица ще има 
храни и консумативи за домашни любимци, които ще бъдат предлагани на промоция.  
За трета година неправителствената организация „Приятели на животните” организира и 
кампания по време на Коледния базар в парка „Марно поле”. Благодарение на успешното 
партньорство с Общината и отдел „Екология”, те ползват безвъзмездно една от къщичките в 
централния великотърновски парк. Основен проблем обаче е намирането на спонсор, който 
да им помогне финансово в изготвянето на календарите и сувенирите, които дават на всеки, 
дарил средства за тяхната кауза. 3035 лв. събраха през изминалия Коледен базар „Приятели 
на животните”-Велико Търново. 1000 лева отделиха те за ваксини и медикаменти за приюта, 
а 2000 лева – за кастрации на женски котки. От началото на година са кастрирани 40 котки, 
закупените ваксини са около 100. Средствата са помогнали и за закупуването на препарати 
за обезпаразитяване.  
Всеки, който желае да подпомогне приюта в с. Шемшево, може да открие екипа във 
Фейсбук и да им пише на лично съобщение. Във всеки един зоомагазин и ветеринарна 
клиника във Велико Търново приемат също дарения – храна, играчки, завивки, поводи.  
Разговора ни с Радостина Герганова може да чуете в прикачените звукови файлове. 
 
"Holiday Heroes" отново събира герои, за да помагат на нуждаещите се 
www.bgonair.bg | 26.09.2017  
И тази година благотворителната кампания "Holiday Heroes" ще развива своите мащаби, за 
да помага на семействата в нужда.   
Чрез различни събития организаторите привличат бизнес компании, които влизат в ролята 
на спортни отбори и, забавлявайки се, те помагат на нуждаещите се. "Подготвили сме най-
различни мероприятия със състезания, като на 8 октомври стартираме в Пловдив с "Бизнес 
рън", а след това ще се проведе и турнир по "Пътна безопасност", информира в "България 
сутрин" Росица Томова. Организаторът на Мисия "Безопасност" Десислава Василева обясни 
пред Bulgaria ON AIR, че новото тази година при този турнир е, че той е насочен към хората, 
които в своята професионална дейност трябва да шофират. "Състезанието между отборите 
от бизнес компании ще се проведе два дни. В първия ден, участниците ще бъдат запознати с 
новите точки от Закона за движение по пътищата, както и обучение по безопасност, и често 
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срещани ситуации на пътя. После ще тестваме знанията им чрез листовки", каза Василева. Тя 
допълни, че през втория ден от турнира ще се проведе практическата част на състезанието, 
когато отборите ще излязат на полигон. Гостите поканиха и екипа на Bulgaria ON AIR да 
вземе участие в благотворителната кампания като представител на медиите, които 
ежедневно информират зрителите за черната статистика по пътищата на страната. На 22 
октомври в зала "Универсиада" ще стартира баскетболният турнир.  Организаторът Сандра 
Велчева Хънт заяви, че и тази година професионалните състезатели от Националната 
баскетболна лига ще бъдат ментори на отборите в състезанието. 
 
Кампания „Кашон с кауза” започва „Хармоника” в подкрепа на фондация "За нашите Деца” 
www.podtepeto.com | 26.09.2017 
Кампания „Кашон с кауза” стартира от днес „Хармоника” в подкрепа на фондация „За 
Нашите Деца”. Кампанията цели да помогне на малки деца, които са лишени от истински 
дом и семейство като им даде шанс за пъстро детство в нашата Детска къща. До 19-ти 
декември можете направите дарение чрез интернет сайта на „Хармоника” или при 
доставката на техния Кашон. Harmonica ще дари ще толкова, колкото вие сте дарили, за да 
може да мултиплицира ефекта! Фондация „За Нашите Деца“ създава Детска къща през 2016 
год. с изключителната подкрепа на корпоративни и индивидуални дарители. Тя е истински 
дом, в който екип, подкрепян от доброволци и различни специалисти, се грижи за до 6 
бебета, които очакват да бъдат осиновени, върнати в родното си семейство или настанени в 
приемно семейство. Поради различни причини тези деца не могат да бъдат отглеждани от 
биологичните си родители, а осиновяването или настаняването в приемно семейство може 
да бъде дълъг и сложен процес, по време на който изоставените деца са застрашени от 
настаняване в институция. Престоят в нашата Къща е алтернатива на живота в дом за 
изоставени деца. В Къщата бебетата получават пълноценна грижа, внимание и много обич, а 
периодичните прегледи от страна на психолози и специалисти по ранна детска интервенция 
гарантират, че ще бъдат констатирани навреме всички отклонения в развитието. За да бъде 
обезпечено функционирането на Детска къща, фондацията разчита на помощта на 
дарители. Освен от средства, Къщата има нужда от детски пелени, адаптирано мляко, 
пюрета, каши, козметика. Всяка подкрепа е ценна и ние я приемаме с радост и 
благодарност! Всеки приятел и дарител на Детска къща става неизменна част от живота на 
нашите деца, чието детство е помрачено от раздяла. Дарете и променете живота на дете в 
беда! Защото всяко дете в България заслужава да расте обичано и подкрепяно в семейство. 
 
Празник „Приятели на осиновяването“ в Комплекса за социални услуги 
www.ruse.utre.bg | 26.09.2017  
Много радост и забавления поднесе СНЦ „Еквилибриум” на децата, участвали в осмия 
Празник „Приятели на осиновяването” в Комплекса за социални услуги за деца и семейства 
– Русе. Това бе първата инициатива от Информационната седмица на осиновяването 
/24.09.17 г. до 28.09.17 г./, която се провежда за четвърта година по инициатива на 
Българска асоциация осиновени и осиновители. Всички деца бяха поздравени от директора 
на Комплекса за социални услуги – г-жа М. Влахова и началник Отдел „Закрила на детето” –
М. Неделчева. Завладяващият треньор по зумба Василена Димова увлече малки и големи да 
танцуват и играят. Красота и талант показаха представители от Танцова формация „Русчук” с 
главен художествен ръководител Богдан Донев и от мажоретен състав „Екстрийм” към ОМД 
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и танцово студио „Импулс” с ръководители Петя Бонева и Вероника Миланова. След 
песните на Алекс Неделчева, децата представиха и своите таланти пред микрофона – песни 
и стихотворения. Всички присъстващи се хванаха за ръце на хоро, заедно, като голямо и 
единно семейство. Празникът, тортите, без които не може един рожден ден, и почерката за 
всички се случиха благодарение на дарителите: Виенска сладкарница „Емейа” – Елена 
Попова, сем. Петкови, сем. Генджеви, сем. Тотеви, сем. Димитрови, сем. Рамаданови, сем. 
Шавкови, сем. Исмаил, П. Петров,  Д. Николова. Всички деца заедно пуснаха в небето 
балони със своите желания. По време на празника бяха изложени и техни рисунки на тема 
„Моето семейство”, а изложбата продължава и по време на цялата Информационната 
седмица на осиновяването.   Инициативата е на осиновителите, кандидат – осиновителите и 
приемните родители от постоянната група за взаимопомощ, фасилитирана от екип на 
Центъра за обществена подкрепа към Комплекса, която съществува вече повече от 11 
години. Те взеха активно участие и в провелата се днес дискусия в Комплекса за 
тенденциите и проблемите свързани с процеса на осиновяване. Заедно с представители на 
ключовите институции – Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция 
„Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“ и екипа на „Еквилибриум“ се подготвят 
предложения за преодоляване на проблемите, споделяни от почти всички кандидат-
осиновители и осиновители. Предложенията ще бъдат представени на професионален 
форум в София на 6 октомври, организиран по инициатива на Българска асоциация 
осиновени и осиновители, в който участие ще вземат и представители на МТСП, ДАЗД, 
Министерство на правосъдието и Регионалните дирекции социално подпомагане. Целта е 
да се подобри подготовката на децата в процеса на осиновяване, подкрепата преди и след 
самото осиновяване както за децата, така и за родителите, така че адаптацията и за двете 
страни да е максимално плавна и лишена от стрес и негативни емоции. 
 
Благотворителен базар във Флората набира средства за лечението на Божидар от Камено 
www.poligraff.net | 26.09.2017  
Благотворителен базар ще се проведе в Експоцентър “Флора” на 14-и октомври. Целта на 
инициативата е осигуряване на необходимите средства за лечението на 7-годишния 
Божидар от град Камено. Божидар се бори тумор в гръбначния стълб, но заради неуспешна 
операция в България, той вече е в инвалидна количка. Вместо да посрещне първия учебен 
ден в клас, момченцето се намира в испанската болница Clinica Universidad de Navarra, 
където се борят за неговото оздравяване. Предстои му да бъде влято химично и биологично 
лекарство. Лечението му струва 110 000 лева, като 80 000 от тях вече са осигурени. 
Семейството му обаче все още се нуждае от подкрепа, за да събере останалите 30 000 лева. 
На Благотворителния базар в Бургас ще бъдат продавани стари, но любими книги за деца и 
възрастни, лакомства, ръчно направени бижута и аксесоари за коса, играчки, детски дрешки 
и други. Всички предмети за базара са предоставени безвъзмездно от фирми и хора с добри 
сърца. Организаторите са предвидили и бюти кът, в който ще се включат фризьори и 
гримьори. Парите ще събираме в дарителска кутия. Всеки желаещ може да се включи като 
занесе домашен сладкиш или вещи, които да бъдат продадени в полза на Божидар. Базарът 
ще се проведе между 11:00 и 19:00 часа. Можете да помогнете на Божко и семейството му и 
с паричен превод: Банковата сметка за лечение: IBAN: BG87 UNCR 7000 1522 9420 57 Име: 
Божидар Тихомиров Кръстев (баща на Божидар) Paypal: t.kraste@gmail.com ДМС: СМС с 
текст DMS BOBCHO на номер 17 777 
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“Български пощи” подпомага доброволчески каузи 
www.dnesbg.com | 26.09.2017  
“Български пощи” ЕАД, като социално ангажирана компания, се включи в популяризирането 
на доброволчески каузи в България.  
Дружеството безвъзмездно ще разпространи 10 000 рекламно-информационни флаери на 
фондация “Герои на времето”, която поддържа най-голямата платформа за доброволчество 
в България – TimeHeroes. В TimeHeroes се публикува информация за всички актуални 
доброволчески инициативи в страната.  
Рекламно-информационните флаери ще бъдат предоставяни в 20 пощенски станции на 
територията на страната, предимно в малки населени места и села и ще информират 
възможно най-голям брой хора в пенсионна възраст за каузата на Телефона на 
доброволеца.  
Целта на това сътрудничество е да се подпомагат хората в активна пенсионна възраст да 
преодоляват социалната изолация и чувството за самота, като бъдат активни, значими и 
полезни, включвайки се в доброволчески каузи. 
 
Благотворителна кампания набира доброволци да " изплетат топлина" за хората без дом 
www.bta.bg | 26.09.2017  
За шеста поредна година благотворителната кампания "Изплети топлина" призовава 
доброволци от цялата страна да изплетат за бездомните топли шапки, шалове, ръкавици и 
чорапи, от които те ще имат нужда през наближаващата зима. Това каза на 
пресконференция в БТА Биляна Вутова, изпълнителен д... За да прочетете целия текст на 
тази новина, трябва да сте абонирани за новините на БТА. 
 
превод Свети Якоб е поставено през 1999 г. когато от името на Църковното настоятелство на 
арменската общност в Ямбол е внесено искане до общината за предоставяне на терен, 
върху който да бъде построен храма. Разрешението идва три години по-късно, а 
дългоочакваната първа копка на храма е в края на 2006-та година. Две години по-късно са 
положени 12-те свещени камъка. На освещаването днес ще присъстват вицепрезидентът 
Илияна Йотова, както и известни личности от арменската общност. 
 
Столичен храм с кампания ”Отново на училище” 
www.sofia.dir.bg | 26.09.2017  
Столичният храм "Св. пророк Илия" в кв. "Дружба", известен със социалната си дейност и 
грижа за социалнослаби хора, организира кампания "Отново на училище". Това  съобщиха 
от Столичната митрополия. За кампанията спешно са се търсели учебни пособия за деца от 
семейства в нужда, като за набирането им са откликнали хора от цяла България. В 
инициативата са се включили и децата от енорийското училище към храма "Рождество 
Христово" в ж.к. "Младост 3". Те са отнесли своите дарения на връстниците си в храма "Св. 
пророк Илия" в кв. "Дружба". Двадесет и пет нуждаещи се деца от енорията са получили 
раници, тетрадки, химикалки, моливи, бои, скицници и блокчета за рисуване, лепила, 
ножички и четки - всичко необходимо, за да могат да започнат спокойно и с радост учебната 
година, посочват от митрополията. 
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Лично дарение за децата от филиал „Незабравка“ направи Огнян Ценков 
www.vidinvest.com | 26.09.2017  
Дарението е в отговор на молба, отправена от родители на деца, които се обучават във 
филиал „Незабравка“ на ДГ „Арабела“. В тази връзка кметът на Община Видин Огнян Ценков 
посети детското заведение, където бе посрещнат от директора Данка Стаменова. Той 
поздрави колектива и възпитаниците с новата учебна 2017/2018 година. Неговото 
пожелание към ръководството и целия колектив бе да продължават успешно своето 
развитие, създавайки най-добрите условия за обучение и възпитание на децата, а към 
малчуганите – да растат здрави, да усвоят много нови, полезни знания и да намерят тук 
истински приятели. Ценков припомни, че от началото на своя мандат остава верен на 
подетата инициатива всеки месец да отделя лични средства в подкрепа на видинските деца 
и младежи. И връчи паричното дарение на г-жа Стаменова, като обясни, че целта е да се 
закупят нужните нови матраци за леглата във филиала. „Нека направим заедно 
необходимото за осигуряване на комфортна среда за нашите деца“ – заяви кметът.  
Директорът на ДГ „Арабела“ благодари от името на децата, родителите, педагогическия 
екип и всички служители за помощта и проявеното отношение към образованието в 
общината и грижата за подобряване на условията. Стаменова изтъкна, че са направени 
редица практически стъпки за образователната реформа като въвеждане на делегираните 
бюджети в детските градини и преструктуриране в системата на предучилищното 
образование.  
Деца от подготвителна трета група поздравиха видинския кмет с кратка програма. След това 
Огнян Ценков разгледа помещенията в детското заведение и се запозна с условията, в които 
се обгрижват възпитаниците от филиала.  
 
Над 200 младежи от пет смолянски общини борят агресията със спорт и колективен дух 
www.parvomai.net | 27.09.2017  
Над 200 младежи от пет общини на област Смолян – Златоград, Девин, Доспат, Смолян и 
Чепеларе, приключиха участието си в Младежки спортно – образователен форум „Аз мога, 
значи и ти можеш“, който се проведе в Горски парк „Амзово“ край Смолян. Форумът е част 
от проект „Покажи ми, разбери ме, вдъхнови ме – една стратегия срещу агресията и 
зависимостите“, финансиран от Министерство на младежта и спорта. Проектът се изпълнява 
от Сдружение „Фън ин дъ маунтин“ в партньорство с РЗИ Смолян и е част от идеята на 
националната програма за младежки дейности. В продължение на няколко дни младите 
хора, заедно с инструкторите от сдружение „Фън ин дъ маунтин“ и експертите от РЗИ 
Смолян, участваха в различни спортни предизвикателства, придобиваха начални умения по 
спортно и скално катерене, маунтийн байк, трекинг. Участваха в забавни спортни игри и 
турнир по пейнтбол, участваха в тренинги за справяне с агресията и зависимостите в 
близката им среда. Като част от проекта, 75 от младежите от петте целеви общини са 
получили задачи да организират различни доброволчески събития, по родните си места, 
чиято цел е с личния си пример да привлекат своите връстници към здравословен и 
физически активен начин на живот, свободен от зависимости и насилие. Слогана на 
дейността е: „Заедно можем повече! Присъедини се и ти! Събитията вече се провеждат, като 
в Чепеларе младежите са организирали състезание за най-бързо катерене по виа ферата, 
под надслов „ Да се изкачим над зависимостите“. Младежите в Златоград пък организират 
благотворителни турнири по баскетбол и футбол под надслов „Да спортуваме заедно за 
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живота“, а връстниците им от Смолян, Девин и Доспат също избраха спортните турнири, за 
да покажат на всички участници силата на колектива. СмолянБГвести. Нет 
 
Зов за помощ: 16-годишно момче от Радомир се нуждае от лечение 
www.vsichkinovini.com | 27.09.2017  
16-годишният Иво Христов от Радомир се нужда е от средства за лечение. Той е болен от 
Неврофиброматоза тип 2. Необходими са 15 000 лв. през няколко месеца за лечението на 
Иво в Германия.    
Болестта е такава, че тялото му развива тумори. Той трябва през няколко месеца да пътува в 
Германия за лечение. Момчето се бори с болестта вече 3 години.  
Родителите на Иво молят всеки, който иска да помогне да го подкрепи със смс с текст DMS 
IVO на номер 17 777. Дарителска банкова сметка: BG47BPBI79404078032501 - Иво Ивов 
Христов Pay Pal: milena_dimitrova74@abv.bg - Милена Димитрова (майка на Иво) 
 
Неделното училище "Българска камбана" в Одеса започна учебната година 
www.inews.bg | Ивайло Ангелов | 27.09.2017  
Работещото от 3 години в украинския град Одеса неделно училище "Българска камбана" 
отвори врати за настоящата учебна година. Школото функционира към обществената 
организация "Всеукраинска асамблея на българите в Украйна", чийто президент е Дора 
Костова. "Българска камбана" работи по националната програма "Роден език и култура зад 
граница", одобрена и финансирана от българското министерство на образованието.  
В училището се обучават деца от цяла Одеса, чиито родители в огромната си част са 
етнически българи от Бесарабия, живущи понастоящем в милионния украински 
черноморски град. Тази година на церемонията по откриването на новата учебна година 
единствените гости от България бяха представителите на Фондация "Бъдеще 2008". От 
силистренската неправителствена организация направиха дарение от учебници по 
български език и литература, история, както и други пособия. С г-жа Дора Костова гостите от 
Силистра обсъдиха бъдещи форми на сътрудничество с цел съхраняване на българската 
култура, език и идентичност на българите, живеещи в Одеса.  
Същото дарение от книги, учебници и пособия силистренци направиха и за българското 
дружество в украинския град Рени, както и за училището в село Островное, по-известно на 
местните българи със старото си название "Бабата". В това село добруджанци проведоха 
конструктивни разговори с обещаващия местен млад кмет Петър Добрев за бъдещи 
съвместни мероприятия. 
 
Средства за лечението на Стилян Колев отпуска сливенска община 
www.agencia-sliven.com | 27.09.2017  
Да бъде отпусната финансова помощ от Община Сливен за лечението на 12-годишния 
перспективен баскетболист Стилиян Колев ще гласуват общинските съветници на редовното 
си заседание на 28 септември. Предложението не е включено в предварителния дневен ред 
на сесията, но ще бъде внесено от Комисията по здравеопазване, съобщи председателят на 
ОбС Сливен Димитър Митев. Стилиян Колев е състезател от БК "Сливен Баскет". Той е един 
от най - перспективните играчи на клуба. Избран е в идеалната петица на Държавното 
първенство по баскетбол във Варна 2017. В началото на месец август е направена операция 
на дясна подбедрица на момчето, като е отстранено туморно образувание. След хистология 
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е поставена диагноза - синовиален сарком, рядко онкологично заболяване. Лечението, 
което предлагат в болница в Истанбул, е със заявка напълно излекуване на детето. 
Терапиите ще продължат между 6-8 месеца, като стойността на всяка терапия е 7500€. 
Приятели и близки се обръщат с молба към всеки, който може да помогне на семейството. 
Дарителска сметка на името на детето е: Iban:BG62STSA93000024715835 Bic: STSABGSF 
Титуляр: Стилиян Николаев Колев В помощ на Стилиян вече се проведе благотворителна 
баскетболна среща между отборите на БК "Сливен Баскет" и БК "Тони 7". За събиране на 
средства за лечението на детето са поставени кутии в различни обекти. Ще се проведат и 
други благотворителни инициативи и турнири по баскетбол. Мими Данева 
източник:www.sliven-sport.com 
 
Трансплантират дроб на Наим Сюлейманоглу 
www.novinite.bg | 27.09.2017  
Наим Сюлейманоглу има шанс да оцелее след тежката нощ, която прекара в интензивното 
отделение на една от най-големите болници в Турция. Роденият в кърджалийското село 
Птичар легендарен щангист може да бъде спасен само с трансплантация на черен дроб. Той 
е диагностициран с много тежка форма на цироза и ако жизненоважният орган не му бъде 
трансплантиран до дни, няма да оцелее. Брат му обаче се е съгласил да дари част от черния 
си дроб, за да бъде спасен. Тепърва текат тестове за съвместимост, но шансът е огромен. С 
нелеката медицинска интервенция са се заели най-големите светила в Турция и се очаква 
съвсем скоро операцията да се осъществи. Иначе друг легендарен бивш щангист, също 
роден в България - Халил Мутлу - разкри, че хиляди хора са били готови да дарят тъкан от 
черния си дроб, за да бъде спасен Наим Сюлейманоглу. Все пак най-добре е това да стори 
най-близкият му роднина - брат му, пише sporta.bg 
 
БНР - Бургас стартира дарителска кампания в полза на Дома в Русокастро 
www.bnr.bg | 27.09.2017  
БНР – Бургас инициира кампания в полза на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост 
в Русокастро! Той съществува от 1973 година, разположен е на 30 км от Бургас и се намира в 
община Камено. Обитателите му имат нужда от дрехи за есенно – зимния сезон, одеяла и 
спално бельо, приемат се също и стари мебели. „В Дома са настанени 130 мъже, над 18 
години с различна степен на умствена изостаналост. Те са от цялата страна, много от тях 
нямат близки, на други роднините им са социално слаби и не могат да заделят средства за 
издръжката им. Както навсякъде паричните средства все не достигат, така че тези хора и ние 
като ръководство на Дома апелираме за подобен тип подкрепа“, каза директорът на 
социалното заведение Любчо Марков. Ако искате да се включите в кампанията, разровете 
гардеробите си и съберете стари, но запазени дрехи, спално бельо, одеяла, обувки! 
Донесете ги при нас на ул. Филип Кутев 2 , срещу сградата на Морска администрация. Ние 
ще събираме даренията и ще ги транспортираме до Дома в края на месец октомври! повече 
може да чуете в интервюто Стефка Бакърджиева 
 
Майка на две деца от Варна има нужда от подкрепа, за да види как растат децата й 
www.petel.bg | 27.09.2017  

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 

 

30-годишната Диана Иванова от Варна се нуждае от 40 000 евро за лечение в чужбина. 
Майката на две деца страда от изключителен рядък и агресивен тумор, който може да 
пребори единствено след две операции в Турция.  
За Петел Диана разкри своята история. Поместваме я без редакторска намеса: „Обръщам се 
към вас с молба за помощ и съдействие. Казвам се Диана Иванова Христова на 30 г. от гр. 
Варна. Майка съм на две деца –дъщеря на 6 г. и син на 11 м. През месец юни тази година ме 
диагностицираха с хемангиосарком на десен глезен. Изключително рядък и агресивен 
тумор.След  двумесечно обикаляне по различни болници и професори, се оказа че в 
България няма друг подобен случай и единственото, което могат да направят тук, е 
ампутация на крайника без идея за по-нататъчно лечение.Това наложи да търся отговорите 
извън нашата страна. През месец август посетих болница Аджибадем Маслак в 
Турция,където бях обстойно прегледана и изследвана от проф. Харзем Юргез. Заключението 
е, че се нуждая от спешна операция за отстраняване на крайника и коремна операция за 
отстраняване на метастатични лимфни възли. Общата сума за двете операции е 40 000 евро, 
която е непосилна за моето семейство.Обръщам се към всички хора които имат възможност 
и желание да помогнат Моля ви от вашата доброта, зависи дали ще видя как порасват моите 
деца. Благодаря предварително. Вярвам че има добри хора които ще се отзоват.” Всички, 
които искат да помогнат на Диана, могат да го направят на следната банкова сметка:   
Дарителска сметка: BG10RZBB91551008563018 BGN  BIC:RZBBBGSF Титуляр по 
сметката:Диана Иванова Христова Тел. за връзка: 0895 771 417 
 
500 книги на стойност 5000 лв. бяха дарени анонимно на 51 СУ в София 
www.uspelite.bg | 27.09.2017  
500 книги на стойност 5000 лв. са дарени анонимно на 51 СУ "Елисавета Багряна", София. 
Трите нови библиотеки на училището вече са заредени с любими на много младежи 
заглавия.  Историята започва след началото на новата учебна година. Родител на ученик, 
споделя пред свои приятели, че в училище има изградени три нови библиотеки, по една на 
всеки етаж. Анонимният герой на историята е впечатлен и проявява желание да запълни все 
още празните редове. Родителят успява да се свърже с Асен Александров - директор на 51-
во училище; той споделя:  Казах, че желая много хубави книги, избрани за деца между 10 и 
19 години, това, което децата четат. Ние си имаме класиката. По думите на г-н Александров, 
дарителят е напълно непознат човек, но ясно се вижда, че е личност, която държи на 
образованието.  Сред новите за училището заглавия са "Властелинът на пръстени", "Принцът 
и просякът", "Софийски магьосници", "Игрите на глада", "Дневникът на един Дръндьо", 
"Васко да Гама от село Рупча" и още много други. "Софийски магьосници", на Мартин Колев 
е едно от любимите четива на младите любопитковци. Директорът на училището допълва: 
Много я обичат. "Софийски магьосници", от български автор - Мартин Колев. В съвременна 
тематика е и се конкурира с "Хари Потър", "Властелинът на пръстените", този тип жанр. Не е 
вярно, че учениците днес не четат, напротив, и тази история го доказва. Лора Радева, 
ученичка в 12 клас, 51 СУ, споделя:  ... идвам тук да чета книги и е страхотно за разпускане. 
Чета книги, които са свързани с информация, информативни, които могат да ме научат на 
нещо интересно. Пожелаваме на всички ученици да се възползват от подаръците и от 
прекрасните истории, които отлежават в училищните библиотеки. Всяка книга е малък свят, 
който ни носи нови знания и приключения. А на анонимния дарител - благодарим, че ни 
показа още една приказка от ново време и ни вдъхнови с делата си. 
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Кубрат Пулев: Ако бия Джошуа, ще дам половината пари за благотворителност 
www.sportlive.bg | 27.09.2017  
Кубрат Пулев явно е в добро настроение около месец преди двубоя си срещу Антъни 
Джошуа в спор за световните титли на IFB, WBC и WBA в тежка категория на световния бокс. 
Той тренира здраво, като преди поредното си занимание даде обещание - ако бие Джошуа, 
да дари половината сума от приходите си за благотворителност.  
"Здравейте, приятели! Ден след ден, голямата битка в Кардиф, наближава. Мисля си...., че 
ако победя в този мач, ще даря половината пари за благотворителни каузи. За домове за 
сираци или на болници за животоспасяващи апаратури и други. Аз ще съм щастлив да съм 
световен шампион. Парите нека да зарадват други, крайно нуждаещи се", написа той в 
социалната мрежа "Facebook".  
Битката между Кубрат Пулев и Антъни Джошуа е на стадион "Принсипалити" в Кардиф. 
Двубоят е на 28-и октомври и ще може да го следите НА ЖИВО В SPOTLIVE.BG 
 
Благотворителна кампания „За здрава детска усмивка“ се реализира във Варна в помощ на 
децата с онкологични заболявания 
www.focus-radio.net | 27.09.2017  
Благотворителна кампания „За здрава детска усмивка“ се реализира във Варна в помощ на 
децата с онкологични заболявания. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Варна Анатоли 
Атанасов, служител на сектор „Арести“ във Варна към ГД „Изпълнение на наказанията“, 
който е организатор на кампания. Събраните средства от благотворителните инициативи ще 
бъдат за нуждите на клиниката по детска клинична хематология и онкология, част от УМБАЛ 
„Св. Марина“, която е една от трите специализирани клиники в България за диагноза, 
лечение и проследяване на деца с хематологични и онкологични заболявания. Предвижда 
се помощта да бъде в няколко направления – частично обновяване на болничните стаи и 
помещения за терапии, апаратура и помощни средства за децата, допълни Анатоли 
Атанасов.  
Кампанията е под патронажа на Филип Ромбаут, изпълнителен директор на завода за азотни 
торове в Девня, и с личното благословение на Негово Високопреосвещенство Варненския и 
Великопреславски митрополит Йоан. Съорганизатори на кампанията са Сдружение 
„Ветрило“, Фондация „Лъки Хънт“, Български Обединен Киноложки Съюз-БОКС и с 
любезното домакинство на Фестивален и конгресен център – Варна. „Подкрепа в 
мероприятията към момента са заявили Варненска и Великопреславска митрополия, 
Областна дирекция на МВР – Варна, Зонален съвет на БФС, Регионално управление по 
образованието – Варна и други организации и институции“, посочи Анатоли Атанасов. 
Предстои провеждането на четири мероприятия в подкрепа на кампанията.  
Марияна ВАЛЕНТИНОВА 
 
МВР подкрепи децата на загинали и пострадали служители за началото на новата учебна 
година 
www.paragraph22.bg | 27.09.2017  
Със заповед на министър Валентин Радев деца на загинали и пострадали при изпълнение на 
служебните си задължения служители на МВР получиха финансова подкрепа за първия 
учебен ден. 107 деца бяха подпомогнати с по 500 лева от средствата, набрани в рамките на 
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Националната благотворителна кампания. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. 
Отправяме искрена благодарност към всички дарители, които подкрепят каузата на МВР. 
Тяхната ангажираност е безценна помощ в стремежа да изградим атмосфера на приятелство 
и отзивчивост за децата на наши колеги.  
Своята съпричастност към благотворителната кампания засвидетелства и младо семейство 
от София. Младоженците преведоха средства по сметката за дарения, набрани по време на 
сватбеното им тържество. Вместо цветя, те помолили гостите да заделят тази сума за децата 
на загинали и пострадали при изпълнение на служебния дълг полицаи и пожарникари.  
Наскоро, пожарникар от Варна и съпругата му направиха същия жест и след молба към 
гостите на сватбата си да помогнат на кампанията набраха средства за децата на служители 
на МВР, загубили живота си или пострадали по време на служба.  
През 2017 г. се навършват 14 години от старта на Националната благотворителна кампания в 
подкрепа на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните 
задължения служители от системата на МВР. Традиционно тя се провежда под патронажа на 
министъра на вътрешните работи. Средства се набират целогодишно чрез кратки номера, 
специално открити от телекомуникационните компании за целите на благотворителната 
кампания на МВР, и по банков път. От февруари 2016 г. в полза на децата се набират 
средства и чрез 
удържане на суми от месечното възнаграждение на служителите, които са попълнили 
съответната декларация за това.  
Всеки месец на сайта на МВР се публикува финансов отчет за постъпленията. 
 
С концерт събират пари за лечението на Милен 
www.marica.bg | Автор: Цветана ГЕОРГИЕВА | 27.09.2017  
Карловци дойдоха на големия благотворителен концерт  в подкрепа на Милен Гусев, на 
когото предстои операция в Кайро, Египет. Билетите за проявата бяха изкупени бързо.  
”Вярвам в доброто! Вярвам, че заедно ще успеем да се преборим за Милен!” - с тези думи 
водещата Галя Асенова откри концерта в големия салон на читалище „Васил Левски”.   Той 
бе под мотото „За Милен - за добро!”. Песните и танците се редуваха със сълзите  и думите 
на благодарност.  Преди 3 години по време на тежък пътен инцидент Милен  Гусев получава 
счупване на бедрената кост на десния крак. Лечението му е съпътствано от осем  неуспешни 
операции. Младият мъж се надявал, че всяка от тях ще му помогне,  докато съвсем загубил 
надежда. Неочаквано обаче  египетски професор му подава ръка. Операцията в Кайро е 
насрочена през октомври. Тя ще бъде  последвана от 5-7- месечно лечение, за което са 
нужни над 60 000 евро.   Да подкрепят Милен Гусев в благотворителния концерт участваха 
танцовите и певчески мъжка и женска група от Дъбене, детска формация „Розова долина”, 
Фолклорен танцов ансамбъл „Розова долина”, Румен Родопски, изпълнители и танцови 
формации от населените места в общината.   „Аз винаги съм помагал и ще продължавам да 
помагам на всеки, който има нужда, с каквото мога. Благодаря за подкрепата!”, обърна се 
към публиката Милен.    На концерта бяха събрани  5560 лв., a общата сума, събрана от 
настоятелства, кметства и жители в региона, към този  момент е 37 000 лв. 
 
Да помогнем на Никифор Атанасов да живее! 
www.dnes.bg | 27.09.2017  
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22-годишният Никифор Атанасов от котелското село Кипилово се нуждае от спешна 
операция на мозъка за да живее. Средствата за нея обаче са непосилни за него и 
семейството му.  
Въпреки че е роден със сърдечно заболяване, вътрешна хидроцефалия и е с 56 процента 
инвалидност, Никифор не спира да работи, тъй като вече четири години не получава никаква 
финансова помощ от държавата.  
"Аз съм имал много мечти, но мечтите ми до ден днешен не съм ги сбъднал. Всяка сутрин 
като се събудя първата ми мисъл е дали ще мога да живея. Срамувам се, защото всички хора 
говорят, не са като мен!", разказва Никифор.  
 Никифор е роден в седмия месец с шум на сърцето и хидроцефалия. Първата си година на 
белия свят прекарал в болница и дори лекарите били изумени от жаждата му за живот. Сега 
момчето живее в Кипилово с баба си и преди година е започнал работа по специална 
програма в кметството, за да може да купува сам лекарствата, които го поддържат жив.  
Преди малко повече от месец обаче съдбата му се преобръща за пореден път, когато 
лекарите в сливенската болница му казват, че състоянието му се влошава, а хидроцефалията 
се е обострила и задържа вода в мозъка.  
Необходимата му операция струва 6000 лева, а с всеки изминал ден Никифор се чувства по-
зле и получава припадъци.  
Операцията трябва да бъде извършена незабавно, но до момента по сметката на момчето 
няма почти никакви постъпления. Въпреки че състоянието му се влошава, Никифор не спира 
да работи и да се моли все още да има добри хора, които да му помогнат.  
"Искам да съм като нормалните хора, да живея и да се радвам на живота!", споделя той 
пред Bulgaria ON AIR. Благодарение на инициативата на медийната група са събрани 
половината средства. Всеки, който има желание да помогне на Никифор, може да го 
направи като дари средства по сметка:  
Райфайзен Банк, картодържател NIKIFOR ATANASOV Сметка IBAN  BG94RZBB91551002775262 
 
52-годишна жена се нуждае от средства за лечение 
www.vsichkinovini.com | 27.09.2017  
Стефка Лютова от гр. София има спешна нужда от средства за лечение. 52-годишната жена е 
с диагноза рак на гърдата.  
В продължение на година и осем месеца тя не е успяла да намеря в България хирург, който 
да я оперира. Условието е било химиотерапия и лъчетерапия и след това операция, а тя е 
отказала да се подложи на химиотерапия. Въпреки тежкото заболяване, тя е жизнена и 
продължава да се бори.  
Успяла е да се свърже с клиника в Германия, която се е ангажирала с лечението к. Денят, 
определен за постъпване в клиниката е 16.10.2017г , но личните к средства вече са се 
изчерпали.  
Стефка живее под наем със сина си, който е ученик 12-ти клас, и трябва да се грижи за него.  
Желаещите да помогнат могат да се свържат с нея:  
Тел. 0899 805 665, 0887 881 626  
E-mail: lutovastef@gmail.com  
Дарителска сметка – за алтернативно лечение  
IBAN BG72RZBB91551008386720  
BIC: RZBBBGSF  
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Лична сметка – за наем и храна  
IBAN BG71RZBB91551007646822  
BIC: RZBBBGSF 
 
Благотворителен базар в помощ на 49-годишната Диана Тонева 
www.monitor.bg | 27.09.2017 
Благотворителен базар в помощ на 49-годишната Диана Тонева от Русе ще се проведе тази 
събота и неделя през Централна поща в Пловдив.  
Вещите, който ще се продават са дарени от хора от цялата страна, който подкрепят Диди в 
борбата й с левкимията. Диана Тонева е от Русе, учител по образование, будител по 
призвание. Усмихната и лъчезарна въпреки трудностите, през които преминава. През 2014 г. 
след дълго препращане от болница на болница, к е поставена диагноза ,,Т-клетъчна 
левкемия”. Преминала е химиотерапевтичен курс и лъчетерапия. Радва се на ремисия почти 
година, но коварното заболяване рецидивира. Започват отново тежки химиотерапии. В края 
на 2016 г. отново влиза в ремисия.  
Сега Диди се нуждае от спешна трансплантация на стволови клетки, за да се намали 
възможността от нов рецидив и организмът к да успее да се пребори. Има оферта за 
лечение от Турция на стойност 100 000 $!  
Благотворителният базар в Пловдив ще бъде на 30 септември и 1 октомври между 10 и 18 
часа до Централна поща.  
Дарителската сметка на Диана е:  
IBAN: BG45UNCR70001522882576 BIC: UNCRBGSF  
Титуляр: Диана Енчева Тонева, град Русе  
Pay Pal: dtoneva13@abv.bg ;  
Или, като изпратите смс с текст DMS DIANA на номер 17777 на цена 1 лев. 
 
Бивши доброволци продължават проект за доброволчество в помощ на болни деца в 
Пловдив 
www.bta.bg | 27.09.2017  
Начало / Българска община 
BOBSTH 16:16:31 27-09-2017 PP1615BO.045 Пловдив - доброволци - проект Бивши 
доброволци продължават проект за доброволчество в помощ на болни деца в Пловдив 
Пловдив, 27 септември /Таня Благова, БТА/ Бивши доброволци продължават проект за 
доброволчество в помощ на болни деца в Пловдив. Неформалната младежка група "Дейни 
и идейни" започва нов етап на проекта "Терапевтична зона за емоционална подкрепа", 
одобрен от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта. 
Това обявиха на пресконференция в пресклуба на БТА в Пловдив Вероника Йовчева и 
Катерина Чобанова, координатори на проекта и бивши доброволци в Националния алианс 
за работа с доброволци /НАРД/. В рамките на проекта за шест месеца /от септември 2017 г. 
до март 2018 г./ 30 доброволци ще посещават децата, настанени в клиниката по Детска 
хирургия на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, и ще провеждат съобразени с условията 
занимания и игри, като по този начин ще оказват на децата психологическа и емоционална 
подкрепа. Всички посещения се извършват в присъствието на медицинско лице от 
отделението. Преди да започнат работа с болните деца, младежите ще преминат 
специализирани обучения за спецификата на работата с болни деца, по музикотерапия и 
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арттерапия. Проектът "Терапевтична зона за емоционална подкрепа" е на стойност 7185 
лева, като целта е подобряване на психоемоционалното състояние на малките пациенти в 
Детска хирургия и на техните родители. /ПП/ 
 
Дариха система за комуникация с поглед на Център за социална рехабилитация на деца 
www.bnr.bg | 27.09.2017  
Система за комуникация с поглед АСИСТ  и диагностика, както и обучение за използването й 
получи като дарение  
Центъра за социална рехабилитация и  интеграция на деца и работа с родителите им 
„Алтернатива“ в Стара Загора. Дарението е на стойност 7422 лв. е направено от 
американската енергийна компания „Контур Глобал“, а община Стара Загора съфинансира 
проекта с 6000 лв. за обучение на 10 специалисти от Гражданско сдружение „Алтернатива 
55“  и на родители за работа с нея. Това съобщи за Радио Стара Загора Анастасия Василева, 
председател на управителния съвет на сдружението.В Центъра за рехабилитация на 
гражданското сдружение дневно 20 деца и техните родители се обучават в развитие на 
комуникация, компенсиране на дефицити и интеграция. Децата страдат от ментални 
увреждания, генерализирани и аутистични разстройства. Месечно потребителите на услуги 
са  от 32 до 35 деца на възраст от 2 до 16 години. 
 
Нека помогнем! Една майка от Варна се нуждае от нашата помощ 
Диана Иванова Христова е на 30г. от град Варна. Майка е на две деца – дъщеря на 6г. и син 
на 11 месеца.  
През месец юни 2017г. Диана е получила тежката диагноза – хемангиосарком на десен 
глезен, изключително рядък и агресивен тумор.  
След двумесечно обикаляне по различни болници и професори се оказва че в България 
няма друг подобен случай и единственото което могат да направят тук е ампутация на 
крайника без идея за по-нататъчно лечение.  
Поради тази причина, жената е потърсила лекарска помощ в болница в Турция през месец 
август, тази година.  
Там тя е била обстойно прегледана и изследвана от проф.Харзем Юргез. Заключението до 
което стига той е, че Диана се нуждае от спешна операция за отстраняване на крайника и 
коремна операция за отстраняване на метастатични лимфни възли.  
Общата сума за двете операции е 40 000 евро, която е непосилна за нейното семейство.  
“Обръщам се към всички хора които имат възможност и желание да помогнат. Моля ви! От 
вашата доброта зависи дали ще видя как порастват моите деца.” С тази гореща молба се 
обръща една майка на две деца, изпаднала в нужда.  
Който желае и има възможнот да помогне, може да го направи на тази дарителска сметка:  
Дарителска сметка :BG10RZBB91551008563018 BGN  
BIC:RZBBBGSF  
Титуляр по сметката:Диана Иванова Христова  
Тел. за връзка:0895771417  
Във Фейсбук е създадена специална група под надслов “В помощ на една майка”, която 
можете да видите тук:  
https://www.facebook.com/В-помощ-на-една-майка-1336714723104821/ 
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Папа Франциск стартира кампания за сближаване с мигрантите 
www.24chasa.bg | 27.09.2017  
Папа Франциск даде днес началото на кампания на католическата благотворителна 
организация "Каритас" за сближаване на местни общности с приетите от тях мигранти и 
бежанци, предаде Франс прес. "С отворени ръце, точно така трябва да ги приемаме - с 
широко отворени ръце", заяви Светият отец, самият той потомък на имигрирали в 
Аржентина италианци, приветствайки представителите на "Каритас" и хилядите вярващи, 
стекли се на римския площад "Свети Петър" за общата аудиенция, цитира БТА. Кампанията 
за действие и информираност ще продължи две години и има за цел да предизвика 
промяна в начина на мислене по отношение на мигрантите и бежанците. "Ние правим едно 
просто предложение: влезте в контакт с истински мигрант, вгледайте се в очите му, чуйте 
какви са причините, накарали го да напусне родината си", посочи в комюнике президентът 
на "Каритас интернешънъл", филипинският кардинал Луис Антонио Тагле. Давам си сметка, 
че това може да изглежда невъзможно, но всички трябва да бъдем много внимателни със 
стереотипите и да се опитваме да ги преодолеем. Хората не напускат страните си просто 
заради удоволствието да мигрират. Правят го, защото са принудени от нещо, заяви 
директорът на "Каритас - Етиопия" Бекеле Могес. Организацията смята да мобилизира 
своите 165 представителства по света за осъществяването на това сближаване. По данни на 
"Каритас" през 2015 г. по света са емигрирали около 244 милиона души, 34 милиона от 
които африканци. 
 
Набират дарения за Кризисния център за жертви на насилие в Димитровград 
www.parvomai.net | 27.09.2017  
Призив за набиране на дрехи, обувки и трайни хранителни продукти отправиха от 
Кризисния център за домашно насилие в Димитровград, който се помещава в бившата 
Марбас болница. Там в момента се намират 9 потребители, от които 4 деца – две момичета 
и две момчета. Възрастта им е 3.5години, 6 години и 13 години. Нуждаят се от зимни обувки 
и връхни дрехи – боти, ботуши, якета, шуби. „Осигуряваме им най необходимо, но 
средствата не достигат, затова се обръщаме за помощ към хора, които искат да дарят стари, 
но годни дрехи и обувки. , коментира директорът на центъра Таня Русева. Допълни, че няма 
да е излишна и помощта от пакетирани хранителни продукти, перилни препарати, както и 
памперси. даренията могат да се носят в центъра в бившата Марбас болница. Кризисният 
център за жертви на домашно насилие възстанови своята дейност в края на август в резултат 
на проект, спечелен от „Български център за джендър изследвания“ – Хасково. 
Продължителността му е 5 месеца. Мястото за подслон на жертви на домашно насилие спря 
работа през февруари тази година поради липса на средства. Той бе създаден през 2014 г. 
пак по проект на „Български център за джендър изследвания“ и с финансиран по 
програмата за хуманитарна помощ на Европейското командване на въоръжените сили на 
САЩ. След приключване на дейността по този проект, центърът работи още една година с 
подкрепата на спонсори. 
 
Иновативна технология помага на деца с проблеми в развитието 
www.dariknews.bg | 27.09.2017  
Община Стара Загора, Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ и „Контур Глобал Марица 
Изток 3“ осигуряват иновативна технология, която подпомага комуникацията и развитието 
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на деца с генерализирани разстройства в развитието. Същността на проекта включва 
осигуряване на иновативна апаратура за управление на компютър с поглед и провеждане на 
поредица обучения за работа с нея на специалисти, предоставящи социални услуги на деца 
с увреждания, и техните родители. Така наречената „Система за комуникация с поглед” 
(АСИСТ) подпомага способностите за комуникация, обучение, развитие и интегриране с 

помощта на най‑съвременни технологии и по този начин подобрява качеството на живот на 
децата. Проектът е на стойност 7422 лева. Системата за комуникация включва устройство за 
проследяване на погледа, софтуер за комуникации чрез текст, символи и картинки, софтуер 
за синтезиране на реч на български език, софтуер с игри, таблет с добри технически 
възможности. Децата с проблеми в развитието се увеличават, сочи световната тенденция. В 
момента данните показват, че на 66 новородени едно дете е с аутизъм.Това все повече 
изисква широко използване на възможностите на новите технологии и техники в 
подпомагане развитието, социалното включване и интегрирането на тези деца в 
обществото. Резултатите от първото обучение многократно са надминали очакванията и 
пилотната група от осем деца е показала впечатляващи резултати. С тях за момента се 
работи по две основни направления: развитие на реч и повишаване на концентрацията на 
вниманието, но технологията предоставя възможности за адаптиране към специфичните 
потребности на децата и тепърва предстои разработване на детайлна методика за работа. 
„Сдружение „Алтернатива 55“ е дългогодишен партньор на общината и прави 
невъзможното възможно – държавно делегираните средства за социални дейности са 
крайно недостатъчни, но с помощта на дарителския ни фонд и „КонтурГлобал Марица Изток 
3“ успяхме да осъществим този изключително значим проект“, каза зам.-кметът Иванка 
Сотирова. 
Подобни технологии датират отперди 10-15 години, сподели председателят на фондация 
„АСИСТ-помагащи технологии” и преподавател в НБУ доц. д-р Морис Гринберг и разясни, че 
това е технология за контрол на компютър с поглед. Тя дава уникална възможност на хората 
с увреждания, които имат трудности с общуването, да получат достъп до съвременни 
комуникационни и информационни технологии. „Нашата компания ежедневно прилага 
иновативни технологии в работата си и в тази връзка за нас е особено важно да подкрепяме 
подобни проекти и с удоволствие ще продължим да го правим и в бъдеще“, обеща 
Алесандро Морето, директор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Служителите на 
компанията подкрепят каузата на сдружение „Алетрнатива 55“ чрез доброволна работа и 
чрез програмата си за даряване по ведомост: всеки служител може да дарява ежемесечно 
за дейността на центъра сума по свой избор от заплатата си, а компанията от своя страна 
удвоява направените дарения. 
 
БЧК популяризира в Дулово оказването на първа помощ и здравословния начин на живот 
www.kvorum-silistra.info | 27.09.2017  
Днес, 27 септември, от 12.00 часа в центъра на гр. Дулово в три шатри бяха представени 
различни етапи от реализирането на дейностите по проекта, както и финалните резултати, с 
участието на обучените доброволци и членове на клуба на БМЧК - Дулово. В заключителната 
част взеха участие Маргарита Касабова - Директор на Секретариата, Рая Радоева - Областен 
координатор на БМЧК, Юлиян Рачев - изпълняващ длъжността специалист младежки 
дейности, Марина Тодорова - счетоводител на областната организация на БЧК. Всичко това 
се случи и благодарение на Мариана Йоргова - педагогически съветник в училището, без 
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чийто ентусиазъм и отдаденост проектът нямаше да е факт. И още Община Дулово, 
училищното ръководство, местното радио и разбира се гражданите на общината. А за добре 
свършената работа клуба получи като награда пъзел с картата на света от 3000 елемента. В 
ПЪРВАТА ШАТРА, НАРЕЧЕНА "БЧК - Самопомощ и взаимопомощ" отбор по ПП направи 
демонстрация на усвоените знания и умения по първа долекарска помощ. Представена 
беше дейността на Силистренската червенокръстнка организация в разговори с граждани, 
предоставяне на дипляни, листовки и флаери от широкообхватната червенокръстка деаност. 
ВЪВ ВТОРА ШАТРА, наречена "На чаша билков чай" се разпродаваха билки, билкови 
тинктури на спиртна и маслена основа, мехлеми. Представяне на билкови отвари 
приготвени при домашни условия и приложението им при ухапване от насекоми, при 
външни охлузвания и рани, натъртване, изкълчване на крайник, и др. и тяхното значение за 
здравето. ПРИ ТРЕТА ШАТРА БЕШЕ Представена рецептурната книга "Аптеката на баба" и 
албума към нея с хербарии на местни билки. В книгата са записани нови рецепти, описани 
са местните билки включени в рецептите, както и в кои местности на общината могат да се 
намерят. Това е обобщение на извършената през лятото издирвателска и проучвателска 
дейност от малките червенокръстци сред възрастните хора за лечебните свойства на 
билките - "Аптеката на баба". Целите на проекта са постигнати. Дейността на клуба в 
СУ"Васил Левски"- гр.Дулово отново е в силната си форма. В резултат на проведените 
обучения са привлечени нови членове и доброволци в организацията. А чрез днешните 
прояви популяризирахме оказването на първа долекарска помощ и здравословния начин на 
живот сред различни възрастови групи. И още нещо особено важно, възпитавайки ги в 
благотворителност, чрез продажба на събраните материали по проекта в касичка на БЧК 
бяха събрани 221, 63 лв. По решение на клуба сумата ще се ползва за стартиране на проект 
трапезария "Топъл обяд" на БЧК. 
 
 
 
С ваша помощ: Събрана е повече от половината сума за операцията на Никифор от Кипилово 
www.bgonair.bg | 28.09.2017  
Събрана е половината от сумата, необходима за жизненоважната операция на 22-годишния 
Никифор Атанасов от котелското село Кипилово. Никифор е роден със сърдечно заболяване, 
вътрешна хидроцефалия и е с 56 процента инвалидност. Състоянието му се е влошило рязко 
в последните два месеца - до припадъци, а за спасяващата операция са необходими 6000 
лева, които семейството не може да си позволи.  
След като Bulgaria ON AIR разказа историята на младежа, добри хора се притекоха на помощ 
и дариха средства по сметката на Никифор. Сега му предстои ядрен резонанс в Пловдив, 
след който лекарите ще назначат дата за операцията. "Никога не съм вярвал, че има толкова 
много добри хора по целия свят. Искам да им благодаря за помощта. Повечето от 
половината сума я има. Благодаря на всеки човек, който ми помогна и помага да върна 
усмивката си и да живея един нормален живот", сподели Никифор в ефира на "България 
сутрин". Изследването с ядрен резонанс струва около 350 лева, а за пътя на момчето до 
Пловдив са необходими 100 лева. Бабата на Никифор - Мария, също благодари на хората, 
които са помогнали. Тя разказа, че внукът к е работен и много грижовен, трудил се с нея в 
градината и винаги питал с какво да к помогне.  "На никого не пожелавам да се събират 
парички за такива лоши неща, а хубави неща да се чуват, да са живи и здрави, да нямат 
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такъв кахър като мен и родителите му", пожела през сълзи възрастната жена. Никифор също 
отправи апел към всички, които са загубили надежда: "Има помощ, трябва да бъдат силни и 
повече да вярват". Всеки, който има желание да помогне на Никифор, може да го направи 
като дари средства по сметка: Райфайзен Банк, картодържател NIKIFOR ATANASOV  Сметка 
IBAN  BG94RZBB91551002775262 
 
Форум и крос срещу рака на кръвта в Пловдив 
www.marica.bg | Автор: Екип на Марица | 28.09.2017  
Благотворителен крос „Спри рака“ ще се проведе на 30 септември, събота, на Гребната база 
в Пловдив. Спортната проява е част от програмата на Регионалната научна конференция на 
тема „Съвременните възможности на клиничната хематология“, насрочена за 29 септември, 
вторник. Проявите се организират от Сдружение „Спри рака” и Клиниката по клинична 
хематология на УМБАЛ „Свети Георги“ с подкрепата на ръководствата на болницата и на 
Медицински университет – Пловдив. Конференцията ще се проведе в 8-а аудитория на 
Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив. Научно-образователната програма има за цел да 
популяризира успехите на съвременната хематология без да представя директна реклама на 
фармацевтични продукти, уточниха организаорите. Домакин и модератор на конференцията 
ще бъде проф. Стефан Горанов, началник на Клиниката по клинична хематология на УМБАЛ 
„Свети Георги“.  В събитието ще вземат участие партньорски и пациентски организации. 
Кросът „Спри рака“ се организара за втора поредна година, през 2016 година той се проведе 
на 22 май. Спортната проява има социална насоченост – въвличане на повече хора в активен 
начин на живот, движение, социални контакти за хората, преминали през 
онкозаболяванията, и техните близки. Целта ни е да учим на съпричастност и гражданска 
активност обществото, както и да създадем ежегодна традиция за провеждане на подобни 
събития. Също така искаме хората да проявяват еднакво уважение към лекаря и към 
активния начин на живот, споделят организаторите от Сдружение „Спри рака“. Благодарим 
предварително на всички, които ще се включат в благотворителния крос или ще се 
превърнат в дарители. Продължаваме съвместната си работа за здравето на пациентите с 
кръвни заболявания и за развитието на научните изследвания, сподели председателят на 
Сдружение „Спри рака“ – Росица Касабова. „Спри рака“ е неправителствено сдружение в 
помощ на пострадалите от най-тежката диагноза – рак. Сдружението организира и 
провежда благотворителни събития в Пловдив и страната за набиране и предоставяне на 
средства за оборудване, ремонт и консумативи в клиниките и отделенията по клинична 
хематология, за стипендии на лекари-специализанти в областта на клиничната хематология, 
за научни открития и разработки клиничната хематология. Мероприятията са съпроводени 
от информационни събития – лекции, семинари и активности по проблемите на клиничната 
хематология. Средствата се набират в кутии за дарения, поставени на местата на събитията, 
и по банков път: Титуляр: Сдружение „Спри Рака“, Сметка: BG11DEMI92401000169397 Банка: 
D BANK с. Брестовица, ул.Момчил войвода 7, фирмено дело 161/14 04 16 на ПОС, Булстат 
177012393 Апелът на кроса – „Спри рака“, както и набраните средства, неслучайно са 
ориентирани към болните от злокачествени кръвни заболявания. Около 1/3 от смъртните 
случаи в света се дължат на някои водещи поведенчески и хранителни рискове: индекс на 
висока телесна маса, нисък прием на плодове и зеленчуци, липса на физическа активност, 
тютюнопушене, употреба на алкохол, липса на профилактика. 
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Любимата марка на българския победител се включи в поредна благотворителна 
инициатива 
www.glas.bg | 28.09.2017  
Рефан България, която тази година спечели безапелационно конкурса "Любима марка на 
българския потребител", се отзовава на поредната благотворителна инициатива. На 19 
октомври в зала Арена Армеец ще се проведе благотворителен концерт в помощ на 
Детската Онкологична клиника и за деца със спецефични заболявания. Събитието ще бъде 
излъчено в ефира на Нова телевизия и е организирано от Сдружение "ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЗА 
ЕДНА КАУЗА".  Фирма „Рефан България" не веднъж е отличавана за своето добротворчество. 
Компанията е носител на приза  „Цялостна социална отговорност и благотворителна 
дейност" за приноса си към множество здравни, културни и социални кампании, за 
подкрепата на различни образователни и спортни инициативи. Това е само едно от 
признанията, които компанията е получила за подкрепата си на многобройни каузи със 
социален и обществено значим характер, което превърна козметичната фирма в пример за 
други компании да се включват в подобни инициативи. Преди време община Пловдив 
заяви, че благотворителността на REFAN е "от голямо значение и поради това, че средна по 
големина фирма поема социални отговорности, присъщи на фирми с много по-големи 
финансови възможности". 
 
РБ „Захарий Княжески“ посреща екипа на проф.Пимпирев в Стара Загора в Нощта на 
изкуствата, която е и Нощ на учените 
www.bnr.bg | 28.09.2017  
Нощта на изкуствата е едно от най-интересните събития в културния живот на Стара Загора, 
което традиционно се провежда в последния петък на месец септември. И тази година 
първата библиотека в страната, която участва от самото създаване на инициативата преди 
години – Регионална библиотека „Захарий Княжески“,Стара Загора кани гражданите и 
гостите на града да участват в Нощта на изкуствата и Нощта на учените с атрактивна 
програма. Демонстрации, дискусии, изложба на театрални плакати, зрелищни 
демонстрации и спиращи дъха разкази на българските полярници в Антарктида от екипа на 
проф. Пимпирев също са част от събитията в залите на Библиотеката. Традиционен 
благотворителен базар в подкрепа на хор „Библиофония“, както и концерт на учениците от 
..“ Христина Морфова“ , възможност да подновите или сега да направите своята читателска 
карта, както и да видите редки книги, попаднали в библиотечния фонд от дарения, са малка 
част от програмата за Нощта на изкуствата. Още за програмата и часовете, в които можете да 
станете активна част от събитията в Библиотеката, чуйте в интервюто на Мария Стефанова 
със Снежана Маринова от Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Стара Загора : 
Всички събития на Библиотеката в Нощта на изкуствата започват в 19,00ч. Пълната програма 
можете да видите тук. 
 
Стипендии за талантливите деца на Бургас. Участвайте! 
www.burgasnews.com | 28.09.2017  
На официална пресконференция беше даден старт на съвместната инициатива на Tria City 
Centre Burgas и Община Бургас – Аз и Ти ЗаЕдно – за талантливите деца на Бургас.  
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„Вдъхновени от вашата подкрепа само месец след финала на първата ни инициатива в 
подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми, стартираме втора кампания в подкрепа на 
талантливите деца на Бургас.  
Благодарим на Община Бургас за сътрудничеството и оказаното съдействие и особено на г-
жа Йорданка Ананиева за това, че припозна каузата ни за своя“, каза пред медии от името 
на организаторите теодора Златева.  
Целта на каузата е да се подкрепят талантливи и изявени деца от областта в сферата на 
изкуството, науката и спорта. По време на кампанията ще бъдат подмомогнати девет деца, 
по 3 от всяка от областите, чрез стипендии по 900 лв. за всеки ученик.  
Всеки педио на набиране на кандидатури в определена област ще продължи 3 месеца, като 
се започне от изкуство, следвано от наука и спорт.  
Условията за участие на учениците са:  
1. Да учат и живеят на територията на Бургаска област;  
2. Да са ученици от първи до 12-ти клас;  
3. Да имат отличия от международни форуми, конкурси, олимпиади.  
Желаещите могат да изпращат кандидатури на адрес: azitizaedno@tria.bg  
Победителите ще бъдат определени чрез жребий, който ще се тегли в края на всеки три 
месеца за съответната област.  
Изплащането на стипендии ще става в срок от 9 месеца, считано от датата на изтегляне 
името на кандидата. Парите ще се превеждат по банков път на родител/настойник. В случай 
на пълнолетие и по сметка на самия ученик, ако има такава.  
Кампанията ще продължи 9 месеца и ще бъде отбелязана с 3 големи евента – 
блатогворителен концерт, спортен турнир и научно състезание. Събраната сума по време на 
проявите ще бъде дарена за каузата, а остатъкът ще бъде обезпечен от Триа Сити Център.  
Зам.-кметът по образование Йорданка Ананиева изрази подкрепата на общината в това 
начинание и призова кандидатите да започнат да подготвят необходимите документи. 
Кандидатстването започва пред декември, кагота ще бъде първият благотворителен 
концерт.  
Още информация за кампанията, критериите и как да кандидатствате може да намерите в 
сайта www.triacitycentre.com или във фейсбук страницата на Триа Сити Център. 
 
Възраждане на спорта в Шивачево - градът има нова зала по борба 
www.uspelite.bg | 28.09.2017  
Съоражението е изградено по инициатива на олимпийския шампион Михо Дуков. Освен 
труд и любов, той влага и собствени средства, за да може децата в родния му град да 
тренират с желание и удоволствие. 37 години след завоюването на сребърния медал от 
олимпиадата в Москва, Михо Дуков открива нов храм на спорта в Шивачево. Самата сграда 
е била и киносалон, и магазин, а днес вече е арена за амбициите и труда на борците от 
градчето. Преотстъпена е безвъзмездно от частно лице, а за ремонта и оборудването 
помагат дарители. Официалното откриване ще е на 26 октомври, като големият спортист, 
създал залата, е поканил много ММА и боксови легенди, както и представители на 
акробатиката и други дисциплини. След приключването на кариерата си, Михо Дуков става 
треньор в Сливен, после в Швейцария, след което отново се връща в България. Спечелените 
медали са десетки. "Тепихът е моят живот", споделя Дуков. Днес той се е посветил на 
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мястото, от което започва всичко. В края на октомври ще се даде началото на нов път, а ние 
не се съмняваме, че ще е също толкова плодотворен и успешен. 
 
Издадоха „Соколарски вкусотии” 
www.vratzadnes.com | 28.09.2017  
Заключителна конференция по проект „Соколарски вкусотии“ по програма за малки проекти 
бе проведена в НЧ „Н. Й. Вапцаров“ в с. Соколаре. Програмата е администрирана от 
сдружение „Първи юни“- Бяла Слатина и е осъществявана с подкрепата на фондация 
„Америка за България“. Благородната кауза на тази програма е „Аз дарявам, за да 
променям“, а изпълнител е НЧ „ Н. Й. Вапцаров“. По идея на кмета на селото, Даниела 
Нинова- главен инициатор на проекта, беше издадено специално книжно тяло под надслов 
„Соколарски вкусотии“, съдържащо оригинални и изпробвани готварски рецепти на жени от 
село Соколаре, предавани от майки и баби на дъщери и внучки, рецепти обменяни между 
съседки, роднини и приятелки. В хода на пресконференцията  всички присъстващи получиха 
по една книжка с рецепти, а участниците в създаването и популяризирането им и малки, 
символични подаръци. 
 
Гимназия в Гоце Делчев вече има модерен Център по природни науки 
www.dariknews.bg | 28.09.2017  
В ПМГ „Яне Сандански“ в град Гоце Делчев днес беше открит Мултифункционален център по 
природни науки и математика. Модерните учебни лаборатории са създадени и оборудвани 
след спечелен проект от училището. Финансиране е осигурено от фондация „Америка за 
България“ и на стойност 90 000 лв. Останалите 30 хиляди лева са дарение от различни 
представители на бизнеса в града и местни граждани спомоществователи.  
Центърът е една от основните причини гимназията да бъде определена със специална 
заповед на министъра на образованието и науката за иновативно училище. Основната ни 
цел е да научим нашите ученици да мислят, каза директорът Елка Божикова и благодари за 
усилията на всички работили за изграждането на центъра, който е разположен на цяло 
крило в обновената училищна сграда.  
Началникът на РИО – Благоевград Ивайло Златанов, училищни директори и учители от 
областта, родители и дарители имаха възможност да разгледат новия модерен център, 
оборудван с най – модерни технологии, който няма нищо общо с традиционните класни 
стаи и кабинети и в който ще работят учениците по химия, физика, биология, математика. 
Като голяма част от технологичното оборудване ще се използва в обучението по история, 
английски език и други дисциплини. 
 
Гръцки изпълнители пеят благотворително в Асеновград в помощ на Лиза 
www.actualno.com | 28.09.2017  
33-годишно момиче от Асенoвград, страдащо от Множествена склероза, се нуждае от 
спешна операция, за да може да изпълнява пълноценно ежедвевните си дейности. 
Лекарите открили заболяването на Лизавета Иванова преди осем години. Постепенно 
състоянието й се влошило и към момента тя изпитва трудност в придвижването. През 
годините й е провеждано поддържащо лечение с медикаменти. За да бъде поне временно 
стопирано развитието на болестта или да премине в ремисия, е необходима интервенция по 
вливане на стволови клетки. 
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Надеждата това да се случи, родителите на Лизавета откриват в специализирана клиника в 
турския град Истанбул.  
Офертата от лечебното заведение за извършване на оперативната намеса, която включва 
четири вливки, е в размер на 32 000 долара. Сумата е непосилна за семейството на Лиза и 
затова се организира благотворителна кампания за набиране на средства.  
Първото събитие, което се проведе, бе в Пловдив. Тази вечер Асенoвград ще бъде домакин 
на втория концерт, в който благотворително за 33-годишното момиче ще пеят 
асеновградски и гръцки изпълнители. Гостите пристигнаха в България специално в подкрепа 
на Лизавета, сподели пред екипа на Actualno.com майката на момичето. Днес /28.09.17 г./ 
спектакълът ще се състои в читалище „Родолюбие“, с начален час 20 ч. Няма определена 
такса за зрителите на събитието. На входа, преди концерта ще бъдат поставени урни и 
дарявайки средства, всеки може да стане дарител с каквато сума прецени. Тепърва 
предстои провеждане и на други мероприятия. Съученици на Лизавета Иванова 
възнамеряват да поставят урни в различни обекти в Асенoвград, като местоположението на 
кутиите ще бъде обявено допълнително.  
Лиза е завършила средното си образование в асеновградското СУ „Княз Борис I“. После 
записва висше със специалност „Растителна защита“ и около година, след излизането си от 
университета, работи по специалността си. От тогава досега асеновградчанката няма 
възможност да започне работа, поради заболяването си, като има издадено решение от 
ТЕЛК и получава пенсия в размер на 130 лева. 
 
Зов за помощ: Нека помогнем на Пенчо, 26 000 лева не са невъзможна сума 
www.dariknews.bg | 28.09.2017 | 
Пенчо Стефанов Пенчев, на 62 години от Русе, се нуждае от нашата помощ, но трябва да 
реагираме спешно. Човекът има рак на челюстта и трябва да му бъде направена спешна 
операция у нас, която е определена за 10 октомври.   Сумата, необходима за хирургическата 
интервенция е 26 000 лева (това покрива имплант на цяла долна челюст, изработен в 
Германия). Тези пари, обаче, са непосилни за семейството на Пенчо.   Помогнете с колкото 
можете, банковата сметка е следната:   Райфайзенбанк ЕАД, IBAN: BG21RZBB91551008527221 
BIC:RZBBBGSF  Пенчо Стефанов Пенчев   Молителите твърдят, че сметката е благотворителна 
и в случай, че успеят да съберат необходимата за оперативното лечение сума, всеки 
надвнесен лев ще бъде прехвърлен към друга такава, за друг нуждаещ се. 
 
Благотворителен базар "Заедно за Ива" ще се проведе през уикенда в Бургас 
www.poligraff.net | 28.09.2017  
Този уикенд в Бургас ще се проведе шестият по ред и последен за годината благотворителен 
базар “Заедно за Ива”. На 30 септември и 1 октомври, между 10 и 19 часа, на пл. “Тройката” 
ще се предлагат много детски играчки, книги, бижута, ръчно направени от различни 
майстори на ръчната изработка и много други неща на символични цени. Всички събрани 
средства ще бъдат използвани за лечението на Ивелина Димитрова. Преди 10 години Ива 
пострада при пътен инцидент на околовръстния път Бургас - Созопол. Катастрофата причини 
смъртта на неин приятел, а нея остави прикована към инвалидна количка. Младата жена е с 
два счупени гръбначни прешлена 6-7ТХ и 5-8 ТХ спукани, увреждане на гръбначен мозък и 
още много травми по тялото. Към този момент Ива е в стабилно състояние и не спира да 
търси начини, за да събере оставащата й сума за операция. Русенката има оферта от 
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Американският институт по мини инвазивна гръбначна хирургия AIMIS в Кипър, а 
специалистите там дават не малки надежди Ива да подобри здравословното си състояние. 
Операцията се състои в поставяне на титаниеви импланти за укрепване на гръбначната 
колона, операция на нерв и присаждане на стволови клетки и декомпресия на гръбначният 
мозък. Всеки посетил базара и закупил поне един артикул в полза на Ива ще има 
възможността да се запише за специалната награда, която ще се разиграе чрез томбола- 
уикенд за двама, осигурен от Хотелски комплекс „Борика” град Чепеларе. Общата сума за 
лечението на Ивелина в Кипър е 130 000 лева. Към днешна дата по дарителската сметка на 
Ивелина има 103 000 лева, нужни са и още 27 000 лева. Който желае да помогне, може да го 
направи и чрез дарителски смс на номер 17 777 с текст DMS IVELINA (на стойност 1 лев), 
както и чрез превод на сума по дарителската сметка: Титуляр Ивелина Руменова Димитрова 
IBAN:BG18BPBI88981030007946 BIC: BPBIBGSF Postbank ,Пощенска банка/ град Русе Чрез 
превод към PayPal: ivelinadimitrova89@gmail.com Чрез групата базар във Facebook 
 
Община Видин подкрепя кампанията „Нека да помогнем на едно българско семейство” 
www.novinata.bg | 28.09.2017  
Кампанията се организира от Националното сдружение на общините в Република България. 
През 2017 г. тя е в подкрепа на Любомир Райков, който е с диагноза детска церебрална 
парализа и епилепсия – Синдром на Уест. За целта сдружение „FUTURE LEEWAY MOVIES“ 
(“Свободата на бъдещото изкуство”) ще прожектира селекцията си от студентски филми и 
разпространи информация относно кампанията и датата на прожекции, която за Видин е 7 
октомври. По този повод Общината съдейства за осигуряване залата на Симфониета Видин, 
а началният час на събитието е 11.00.  
От Сдружението изказват своята благодарност към Община Видин за това, че отново помага 
за осъществяване на благотворителната инициатива. През 2016 г. тя се включи в кампанията 
за събиране на средства за малката Александра Кръстянина – Алекс, болна от хемимелия на 
дясното краче. Тогава за нейното лечение бяха събрани общо 450 хиляди лв., с подкрепата 
на още 11 български общини. 
 
Даряват кръв в "Северен" 
www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 29.09.2017  
За пета поредна година администрацията на район „Северен”, съвместно с Районен център 
за трансфузионна хематология – Пловдив с директор д-р Соня Джевизова, ще проведе 
планова акция за безвъзмездно кръводаряване – съобщи кмета на района инж. Ральо Ралев.  
Акцията е под мотото ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!  
Тя ще се проведе в понеделник, 02 октомври 2017 г. /понеделник/, от 8.30 до 13.00 часа в 
заседателната зала на районната администрация с адрес гр. Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ 
Обединител”№22А, и е на основание Закона за кръвта, кръводаряването и 
кръвопреливането /ДВ, бр.102/21.11.2003 г.  
“През последните години намалява броят на безвъзмездните и доброволни кръводарители. 
Искрено се надявам повече граждани да проявят разбиране и желание и да се включат в 
тази инициатива” – коментира Ралев. 
 
Университетската болница в Русе ще получи апаратура от "Българската Коледа" 
Русе, 29 септември /Мартин Пенев, БТА/  
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Университетската болница в Русе ще получи апаратура от благотворителната инициатива 
"Българската Коледа". Това съобщиха от лечебното заведение в града.  
Ще бъдат закупени два медицински апарата на обща стойност 62 361 лева за детското 
отделение в болницата - ултразвуков апарат за диагностика в детска възраст и неонатология 
и респиратор.  
Договорите вече са подписани, а апаратурата следва да бъде доставена в лечебното 
заведение до декември тази година. 
 
Дарителска акция за набиране на храна за бездомни животни стартира във Велико Търново 
www.focus-radio.net | 29.09.2017  
Дарителска акция за набиране на храна за бездомни животни стартира във Велико Търново. 
Тя се провежда по идея на голяма хранителна верига в града и се осъществява 
благодарение на доброволци от неправителствената организация „Приятели на животните“, 
съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Радостина Герганова, член на сдружението. 
Това е второто поредно издание на кампанията. В рамките й, в няколко хранителни 
магазина във Велико Търново,Дряново, Габрово, Русе и Тутракан, са разположени колички, в 
които хората могат да оставят храна за кучета и котки.  „Хората не дават определена сума 
пари. Идеята на кампанията е храната да бъде купена от конкретния магазин, като 
организаторите обещаха да се правят различни промоции“, поясни още Радостина 
Герганова. През миналата година са сърбани общо 150 кг. кучешки гранули, 30 кг. котешки 
гранули, 30 консерви за кучета и 20 консерви  котеща храна. Храната за кучета се дарява в 
приюти, а тази за котки се разпределя в общински помещения за отглеждането им , както и 
между доброволци, които ги приютяват в домовете си.  
Кампанията ще продължи един месец, като има готовност за увеличение на този срок , при 
засилен интерес.  
Луиза ТРАНЧЕВА 
 
Ротари клуб Добрич дари 1000 лева за нови костюми на ПФТС „Добруджа 
www.dobrudjabg.com | 29.09.2017  
Ротари клуб Добрич дари 1000 лева за закупуването на нови костюми на ПФТС „Добруджа“. 
На 22 септември след юбилейния концерт на Стоян Господинов - главния художествен 
ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа”, Ротари клуб – Добрич 
отправи своя приятелски поздрав с ритуалния подарък икона на св. Иван Рилски  - пазител 
на българите, бръшлян - символ на всеотдайната любов и чек от 1000лв.  С този ротариански 
чек клубът постави начало на каузата да се събере нужното за нови костюми на младите 
танцьори. Секретарят на Ротари – Добрич  арх. Надежда Пампорова призова всички 
приятели да подкрепят тази инициатива.     
 
Най-голямото фирмено състезание Business Run за първи път и в Пловдив; Отборът 
победител получава хладилник за офиса, за всеки участник има безплатна бира, специални 
чорапи за бягане и едномесечна карта SportPass 
www.trud.bg | 29.09.2017  
Най-голямото фирмено състезание у нас – Business Run, ще се проведе за първи път и в 
Пловдив на 8 октомври (неделя). Стартът ще бъде даден в 10 часа, а трасето е около завода 
на LIEBHERR в индустриална зона „Марица“, която е част от Тракия икономическа зона (ТИЗ). 
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Организатор на събитието е Спортен клуб „Бегач“ в партньорство с „Клъстер Тракия 
икономическа зона. Голямата награда е хладилник за офиса за отбора победител, а за всеки 
участник ще има куп безплатни екстри като крафт бира, едномесечна карта SportPass за 
широка мрежа от спортни клубове и чифт специални чорапи за бягане, произведени за 
състезанието. „Business Run” представлява щафета, в която служители на фирми в отбори от 
четирима души се състезават кой отбор ще изтича най-бързо 16 км. Всеки участник 
изминава 4 км, преди да предаде щафетата на колега. Вече над 20 фирми от Тракия 
икономическа зона и Пловдив записаха своите отбори за първия в региона „най-голям тийм 
билдинг в България“. Освен основното състезание ще има и „Kids Run” за деца от 3 до 14 
години, подготвено по програмата на международната лекоатлетическа организация IAAF 
Kids’ Athletics . Една фирма може да запише по няколко отбора, а компаниите от „Тракия 
икономическа зона“ ползват 10% отстъпка за участие като напишат код „trakia10“ при 
регистрацията, уточниха организаторите на Business Run. 30% от таксите на състезанието се 
даряват за две благотворителни каузи, които са свързани с региона. Едната от тях е „Любов в 
действие с Holiday Heroes” – помощ за бедни семейства в Пловдив, а другата е в подкрепа 
на деца и техните майки, пострадали от домашно насилие чрез финансиране Център за 
психологически консултации „Феникс“ в Пловдив. Първата кауза е на Сдружение 
„Празнични герои” или по-известно като „Holiday Heroes” – благотворителна организация, 
чиято основна мисия е да зарадва за Коледа и за Великден над 5000 български семейства в 
нужда, доставяйки им празнични пакети с хранителни продукти, за да могат да посрещнат 
достойно и с пълна празнична трапеза тези два големи християнски празника. Събраните 
средства от бизнес ръна ще зарадват десетки семейства от региона за Коледа. Втората е на 
Центъра за психологически консултации „Феникс” в Пловдив, който помага на децата и 
техните майки, пострадали от домашно насилие да живеят самостоятелен и независим 
живот. Организацията провежда терапевтични сесии с деца и предлага юридически 
консултации за защита на техните права. Чрез тези дейности, децата са подпомогнати в 
преодоляването на психологическата травма, подкрепени са да формират жизнени навици, 
съответстващи на възрастта им, както и е осигурена защита на техните основни човешки 
права. 
 
Ути Бъчваров дава начало на Седмица на благотворителността 2017 с кулинарно шоу 
ww.plovdivlive.com | 29.09.2017  
На 30 септември 2017 г. (събота) стартира петото поредно издание на Седмица на 
благотворителността в град Пловдив. Каузата тази година е подпомагане Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм в Пловдив. Начало на Седмицата 
ще даде харизматичният Ути Бъчваров, който ще покаже завидни грил-умения на голямата 
скара на пл. „Стефан Стамболов“ №1. Тази година по време на кулинарното шоу на Ути ще 
бъдат приготвяни вкусни и свежи бургери. Всеки, който желае да опита майсторски 
приготвените сандвичи, ще има възможност да го направи като дари 3 лева. Организаторите 
от Община Пловдив и дамите от Зонта клуб Пловдив са подготвили за присъстващите 
кулинарни съревнования, сред които надпревара за най-бързо нарязана краставичка, най-
бързо обелен картоф, викторини и още забавления. Кулинарното шоу на Ути Бъчваров 
започва точно в 10:30 часа. Мероприятията, част от Седмица на благотворителността, 
продължават на 3 октомври (вторник) от 19:00 часа с Бутиков концерт „БГ 60-те с Шекерова 
live band“ в Камерна зала на Драматичния театър. Посетителите ще чуят уникални български 
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песни, представени от талантливата Иванка Шекерова. Билети могат да бъдат закупени от 
билетна каса в Дом на културата „Борис Христов“ на цена от 10 лв. На 4 октомври (сряда) 
програмата на Седмицата предвижда Благотворителен концерт на ученици от НУМТИ 
„Добрин Петков“ и приятели. Събитието ще се състои във Военния клуб и е с начален час 
19:00 часа. Деца помагат на деца е кауза, подкрепена от учителите, учениците и техните 
родители. На 7 октомври ще се реализира инициативата „Прегърни ме – дари детска 
усмивка“ с подкрепата на Мис Свят 2016 Галина Михайлова и Натали Трифонова. Събитието 
стартира точно в 14:00 часа на пл. „Ст. Стамболов“, където всеки, пожелал да подкрепи 
каузата на Седмицата може да дари средства. Включилите се ще получат прегръдка от Мис 
Свят и чаровната синоптичка с комплимент захарна целувка. В последния ден на Седмица на 
благотворителността 2017 – 8 октомври /неделя/ ще се проведе петото поредно издание на 
Състезание с патета. Всеки може да стане собственик на пате и да се включи в 
съревнованието като закупи гумената играчка на благотворителна цена от 5 лева и по този 
начин ще стане дарител. Срещу всяко закупено пате притежателят или притежателите 
получават сертификат с уникален идентификационен номер. По време на благотворителната 
томбола от 11:00 до 12:30 часа на пл. „Ст. Стамболов“ собствениците на първите 10 
изтеглени номера на патета, ще спечелят награди, осигурени от спонсорите на събитието. 
Докато тече подготовката за състезанието в неделния ден, Община Пловдив и 
съорганизаторите на събитието НАРД, обещават разнообразни увеселения с много награди 
и изненади както за най-малките, така и за всички останали присъстващи. 
 
Младежки форум за образователно и кариерно ориентиране ще се проведе в Свиленград 
www.dariknews.bg | 29.09.2017  
На 30 септември Свиленград ще бъде домакин на събитие с уникална концепция, събиращо 
няколко поколения свиленградчани. Младежкият форум „Твоето бъдеще – идеи от 
свиленградчани за свиленградчани” ще срещне ученици вече реализирани в различни 
области професионалисти, родени и израсли в Свиленград. Младите хора днес са изправени 
пред необозрими възможности за бъдещото си образователно и кариерно израстване, но 
да почерпиш опит от тези, които вече успешно са преминали по този път, е изключително 
преживяване, казват организаторите. Форумът ще даде именно тази възможност – 
учениците да узнаят от първа ръка какво е да работиш като адвокат, PR специалист, 
програмист, културен или корпоративен мениджър, IT специалист, ръководител на 
неправителствена организация и др. Много от менторите работят в чужбина и пристигат от 
САЩ, Франция и Холандия, за да се срещнат специално с по-младите си съграждани. 
Форумът ще има неформална и положителна атмосфера, в която младежите спокойно да 
задават въпроси и да дискутират своите идеи. Целта е учениците да усетят подкрепа, да се 
почувстват окуражени за бъдещето си и да почерпят полезен опит от първа ръка. Идеята за 
форума и неговата организация е на две млади и успешни свиленградчанки - Неда Грозева - 
юрист и специалист по стратегически комуникации, и Ана Алексиева - продуцент с фокус 
върху социално-ангажирано изкуство. В програмата на събитието те са включили и лекция 
на тема доброволчество, какви са ползите от него и как може да се направи доброволчески 
клуб в училище. Канят се всички желаещи ученици да се запишат за участие и да задават 
своите въпроси на e-mail: mladisvilengrad@gmail.com и телефони 0379-74318; 0886 000 741. 
Час, дата и място на провеждане: 10:00 часа на 30 септември, събота в Спортна зала 
Свиленград. 
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Младежкият форум „Твоето бъдеще – идеи от свиленградчани за свиленградчани” се 
организира с подкрепата на Община Свиленград и е част от програмата за празника на града 
– 5 октомври. 
 
Американският университет в България и приятели организираха голф турнир за набиране 
на средства за стипендии 
www.blagoevgrad.eu | 30.09.2017 | 11:48 
Първото издание на свой благотворителен голф турнир организира в петък Американския 
университет в България. Инициативата беше подкрепена от приятели на институцията – 
представители на публичния и частния сектор, поддръжници на университета, 
преподаватели и администрация. Средствата от приятелската игра в Пирин Голф и Кънтри 
Клуб край Банско ще отидат във фонд за подкрепа на талантливи и перспективни студенти с 
финансови затруднения. Победител в турнира е Ангел Василев. 
“Бих искал да поздравя не само победителя в днешния голф турнир, но и всички участници, 
които повярваха в каузата на университета и помогнаха при събирането на средства. 
Благодарение на вас младите таланти на АУБ продължават да се развиват и да променят 
света”, сподели по време на награждаването д-р Стивън Съливан, президент на АУБ. 
Голф турнирът започна със заявяване на стартовото време на всеки участник. До края на 
деня те трябваше да са приключили своята игра и да са предали скор картата си. Вечерта 
завърши с награждаване на победителите и коктейл. По време на турнира бяха предвидени 
индивидуални и групови пакети за участие, за да може всеки желаещ да се включи според 
финансовите си възможности и да подкрепи каузата на АУБ. Форматът на състезанието беше 
индивидуален Стейбълфорд в 2 дивизии, които се определяха според броя участници в 
турнира. Всички хендикапи над 28 се приравняваха към 28, а официалният за всички 
участници беше ¾ от игралния им хендикап. 
„Радвам се, че имах честта да участвам в тази благородна инициатива. Наистина бих искал 
този турнир да се превърне в традиция и отново да се върнем тук в името на това 
образованието в България да има бъдеще“, сподели победителят Ангел Василев. 
„Аз съм горд баща на студент от Американския университет в България. От Благоевград съм 
и за нас е щастие, че в нашия малък красив град съществува такъв университет. Пожелавам 
на АУБ да се развива все така, както досега, и да прави нашия град красив и богат“, каза 
Владимир Михайлов, който зае трето място в състезанието. 
Голф турнирът за събиране на средства е част от редица благотворителни инициативи на 
АУБ. Подобни кампании се организират ежегодно, а основната цел на всяка една от тях е 
събирането на стипендии за студентите. 
 
Лейди Гага дава $1 млн. на пострадалите от бедствия в САЩ и Мексико 
www.ekipnews.com | 01.10.2017  
Лейди Гага съобщи в профила си в социалната мрежа Twitter, че ще дари 1 милион долара 
за пострадалите от ураганите Харви, Ирма, Хосе, Мария и от земетресението в Мексико 
Сити.  
Певицата получи похвала от почитателите си, много от които я нарекоха „кралицата на 
благотворителността“ и „ангела на щедростта“, съобщи Дейли мейл. Междувременно 
здравето на звездата се подобрява от ден на ден.  
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Певицата сподели и информация за здравословното си състояние с нетърпеливите си 
фенове в събота, тъй като се бори със фибромиалгия, причиняваща хронична болка. Гага 
разказа, че вече се чувства много по-добре.  
На 14 септември певицата бе хоспитализирана и трябваше да отложи европейското си 
турне. 
 
Броени дни до “CSR за по-успешен бизнес” 
www.mikamagazine.com | 01.10.2017  
Конференцията “CSR за по-успешен бизнес”, организирана от CEED България, ще събере на 
едно място представители на бизнеса, НПО сектора, швейцарски и български експерти и 
ментори. Тя ще се проведе на 3 октомври в Литературен клуб “Перото”. По време на 
събитието са предвидени представяния на различни теми от сферата на бизнес развитието и 
корпоративната социална отговорност. След официалното откриване “CSR за по-успешен 
бизнес” ще продължи с презентацията на Огнян Траянов, председател на Българската 
мрежа на Глобалния договор на ООН и изпълнителен директор на “ТехноЛогика” ЕАД, на 
тема “Как да определим CSR политиките на нашата компания”. По-късно Марина Стефанова, 
която е създател на CSR Advice Box, ще разкаже повече за CSR направленията и 
възможностите. По време на конференцията ще се сформират и 3 дискусионни групи, в 
които участниците ще обсъждат иновативни практики, насочени към “Опазване на околната 
среда”, “Приносът към Обществото” и “Грижа към служителите, партньорите и клиентите”. 
По темата “Устойчивост чрез социална отговорност” ще се обсъди зелената кауза “Горичка и 
Хармоника”, а Евелина Павлова ще разкаже за активните млади и “Teen Station”. В 
следобедните часове Ивет Добромирова, Директор комуникации към Фондация “Америка 
за България”, ще разкаже как да комуникираме и популяризираме отговорните практики в 
организацията с тема “Комуникация на каузи. Привличане на партньори и инвестиции”. 
Себастиян Фрю от Швейцарския институт за предприемачество ще даде пример за 
възможностите, които Crowdfunding дава за CSR и бизнес развитие. Биляна Георгиева ще 
разкаже за примера на “ЮниКомс” и как демократичният начин на управление води до 
ефективност, а Георги Малчев ще сподели отговорните практики, които “Xplora” прилага към 
хората в компанията. През целия ден активни гости на конференцията ще бъдат “Заслушай 
се”. В края на събитието ще се проведе групов диалог и обмен на идеи чрез метода World 
Café. Конференцията “CSR за по-успешен бизнес” цели да се превърне в платформа за обмен 
на опит и контакти и да подкрепи компаниите при интегрирането на практики на отговорен 
бизнес с цел да бъдат по-устойчиви и конкурентноспособни. Събитието ще даде собствения 
си пример за отговорна екологична съобразност като не използва пластмаса и прескочи 
излишното печатане на билети на хартия. В събитието може да се включи всеки, който има 
интерес към корпоративната социална отговорност (CSR), след като се регистрира онлайн на 
сайт www.csr-innovations.com. Местата са ограничени. Участниците, които дойдат с колело и 
уведомят за това по време на регистрацията, ще получат подарък. “CSR за по-успешен 
бизнес” е заключителен етап от проекта на CEED България “Иновативни модели за бизнес 
развитие и CSR” в партньорство с Швейцарския институт за предприемачество (SIFE) и с 
финансовата подкрепа на Българо-Швейцарска кооперативна програма, фонд 
“Партньорство”. 
 
София: В зала „България” ще се проведе благотворителен концерт „Музика за Музея“ 
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www.focus-news.net | 02.10.2017  
София. В зала „България” ще се проведе концертът „Музика за Музея”, организиран от 
ИЕФЕМ – БАН и Национален институт „Софийска филхармония“ в рамките на кампанията 
„Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“ от 19.00 часа,. Това съобщиха от 
пресцентъра на Столична община. Каузата е създаването на Образователен център на 
Националния етнографски музей. Софийската филхармония предоставя Зала „България” 
напълно безвъзмездно за каузата. Без хонорари ще участват и едни от най-добрите 
изпълнители на български народни песни, танци и съвременни групи с етно звучене – 
Бистришките баби, Ансамбъл „Чинари”, Нина Николина, Илия Луков, хор „Космическите 
гласове” с диригент Ваня Монева, „Булгара”, „Етнотикс”, „Оратница”, Магдалена Петрович 
(виолончело), „Гром Падина”, Ива и Ева Валентинови, Диджей Дхарба (DJ Dharba) и 
приятели. В рамките на кампанията „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“ за 
десет месеца са събрани средствата, необходими за ремонт на трите помещения за 
Образователен център на Националния етнографски музей. Готов е архитектурният проект 
благодарение на младите архитекти от Сдружение „Мещра“. Необходими са още 33 000 
лева за обзавеждане и оборудване на трите помещения в сградата на Княжеския дворец. В 
центъра ще се провеждат част от часовете в училищните програми. Деца и възрастни ще 
могат да се научат на някои традиционни български занаяти и практики – грънчарство, 
тъкачество, везба, приготвяне на обредни хлябове и ястия, и други. Учениците ще се 
запознават със занаятите, обредите, музиката и символите на различните националности и 
етнически общности. В програмата на концерта ще бъде отделено специално внимание на 
организациите, помогнали да бъдат събрани средствата за ремонта - Синдикат на 
българските учители, Булстрад живот иншурънс груп, Магазини „Балканско“, Сдружение 
„Мещра“, служителите на „Уорли Парсънс”.Билети за концерта „Музика за Музея” се 
продават на касата на Зала „България” и в мрежата на EVENTIM, на цени от 10, 12, 15 и 20 лв. 
 
Фестивалът с кауза „Усмихни се, Карин дом“ събра рекордна сума 
www.dariknews.bg | 02.10.2017 |  
Ръководството на Карин дом обяви финалната сума, събрана по време на благотворителния 
фестивал „Усмихни се“. Тя надвишава двете предишни издания и е на стойност близо 40 000 
лв.  Средствата са събрани от дарение за вход, участие в томбола, работилнички, ателиета, 
както и 10% от всички закупени продукти. Голяма част от тях са и плод на лични и 
корпоративни дарения.    
„Благодарение на всички варненци и всички партньори, тази година финансовите резултати, 
надхвърлиха очакванията ни. Нетната сума, която Карин дом успя да събере чрез това 
събитие е 39 428 лв., което е голям успех и надхвърли сумите, постигнати от предходните 
две издания“ – сподели Мариана Николова, изпълнителен Директор на Карин дом.  
Благодарение на тези средства, центърът ще продължи през следващата година 
финансирането на две групи за деца със специални потребности.  
Група „Усмивка“, която носи името на фестивала, е за деца с комплексни и интензивни 
нужди от подкрепа. Терапията за тях е важна, за да могат да започнат да комуникират и да 
бъдат разбрани от своите близки.  Другата финансирана група „Малки+“ е за най-малките 
деца с комуникативни затруднения и аутистичен спектър. В групата заедно с терапевта се 
включват и близките на децата, които се учат как да общуват с тях и да ги стимулират, 
играейки заедно.   
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За трета поредна година слънчевият и изпълнен със зеленина двор на Карин дом във Варна 
се преобрази в още по-приказно място като предложи забавления за цялото семейство – 
детски кът, батут и работилници за най-малките, занаятчийски и фермерски пазар, 
просторни площи за пикник, кулинарни изкушения, барбекю и крафт бира. Открита сцена 
събра известни оперни и рок изпълнители, млади музикални таланти, танцьори, артисти, 
детски формации. Още от следващата седмица Карин дом започва подготовка за 
следващото издание, което отново ще се проведе през септември и ще е в подкрепа на 
съществуването на тези две терапевтични групи, които помагат за развитието на 
специалните деца на Варна и региона със съдействието на всички нейни граждани. 
 
Нови социални услуги разкрива Община Пловдив в бившия дом „Рада Киркович” 
www.novinata.bg | 02.10.2017  
Община Пловдив разкрива нови три социални услуги в бившия дом за настаняване на деца, 
лишени от родителски грижи „Рада Киркович“. Кандидатстването е по ОП „Региони в 
растеж“, а общо разкритите услуги ще достигнат седем. Три от тях ще бъдат в сграда, 
паметник на културата, строена след Освобождението с дарения от 20 000 златни рубли на 
Олга Скобелева. Ще бъдат разкрити и два дневни центъра – за деца с множествени 
увреждания и за обществена подкрепа за деца и семейства. 
„Това са все услуги за деца, с което ще спазим и волята на дарителя и ще успеем да 
възстановим този паметник на културата“, обясни заместник-кметът Георги Титюков. „На 
това място ще бъде преместим и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с 
разстройство в аутистичния спектър, който в момента се намира в сградата на ДКЦ 6“, 
допълни той. 
Плановете са да се оформи един цялостен комплекс за социални услуги. В момента там се 
помещават Център за деца с девиантно поведение, Център за социална интеграция и 
рехабилитация, Наблюдавано жилище. Фондация „За нашите деца“ и Националния алианс 
за работа с доброволци също ще бъдат настанени там. 
Предстои МРРБ да се произнесе по проекта за ремонт. Безвъзмездната финансова помощ 
по оперативната програма възлиза на 2 391 000 лева. 
Във връзка с приближаващия зимен сезон предстои провеждане на среща с представители 
на полицията, приюта за бездомници, Центъра за временно настаняване, дирекция 
„Социално подпомагане“, дирекция „Социална политика“, съобщи още Титюков. На нея ще 
бъдат обсъдени мерки, свързани с подпомагане на хората в нужда, останали без дом в 
студените дни, местата за настаняването и изхранването им. 
 
Велико Търново: „Училище за възрастни“ за провежда за осигуряване на безопасност на 
жителите на малките населени места в общината 
www.focus-news.net | 02.10.2017  
Велико Търново. „Училище за възрастни“ организират в селата в община Велико Търново. 
Това е образователна инициатива, която се провежда съвместно от Регионалната дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението“, Областната дирекция на МВР и 
дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново инж. 
Николай Александров, началник на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в 
Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Той уточни, че 
основната цел на кампанията е осигуряване превенция на престъпленията срещу възрастни, 
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ограничаване на телефонните измами и осигуряване на безопасност на жителите на малките 
населени места. „Заедно с колегите от полицията се стремим да обхванем възможно най-
широк спектър от теми, за да имат нашите родители една по-безопасна среда, в която да 
живеят и да се чувстват по-сигурни“, уточни инж. Александров. Той припомни, че 
инициативата е започнала през миналата година и беседите ще обхванат всички населени 
места от Великотърновска община. Причината за организирането на кампанията е фактът, че 
според направени анализи, населението, което пребивава в селата, е най-уязвимата група 
при всякакви престъпления и инциденти. По думите му, ефектът от превантивните и 
информационни кампании ще се покаже още при началото на новия отоплителен сезон. Той 
подчерта също, че резултатите ще са положителни, защото става въпрос за неща, които 
хората знаят, но е хубаво те да им се припомнят. Луиза ТРАНЧЕВА 
 
Как може да "дариш това, което нямаш"? С фондация "Благодаря ти"! 
www.uspelite.bg | 02.10.2017 | 17:40 
Българският каскадьор Тодор Лазаров подава ръка на хората в нужда чрез фондация 
„Благодаря ти“. Един от най-успелите ни каскадьори в Холивуд създава фондация, която 
служи като мост между хората, които имат нужда от помощ и онези, които имат желание да 
помогнат. Името на фондацията идва от втората най-хубава българска дума след „мамо“ 
според Тодор. Именно „Благодаря ти“ чува отсрещния човек, който е помогнал. Целта на 
фондацията е безрезервно органична – да правим добро. Това кара не само основателя к да 
се чувства жив, но и всеки, който вярва, че дребните жестове правят големите разлики. 
„Хората най-често имат нужда от храна, от дрехи от обувки, учебници, тетрадки – от такива 
малки неща. Или някой да отиде при някое възрастно семейство, което няма деца, просто 
да си поговори с тях“, споделя Николина Христова от фондацията. Благодарение на Тодор и 
неговата фондация 69-годишната Лоза Исаева от Драгишево има покрив над главата си. 
Мъж в инвалидна количка, чието желание било от време на време да излиза в градината, 
казал своето „Благодаря ти“ на Борислав Янков, приятел на Тодор и член на Фондацията. 
Приятели на каскадьора разработват и мобилно приложение, където карта ще показва 
хората в нужда и най-близките благодетели. Слоганът на каузата е "Дари това, което 
нямаш". „Трябва да правим добро, малките неща са важни“, казва 38-годишният Тодор пред 
bTV. 
 
Община Благоевград подкрепя благотворителната кауза „Да помогнем на едно семейство“ 
www.blagoevgrad.eu | 03.10.2017 | 10:10 
Благотворителна прожекция на филм под надслов „Да помогнем на едно семейство“ ще 
бъде направена в Благоевград. Събитието ще се състои на 3 октомври (вторник) от 18:00 
часа в зала „22-ри септември“. Даренията, които ще се съберат от благотворителната 
инициатива ще отидат в град Тетевен в помощ на Любомир Райков. Любомир е на 5 години 
и е  с диагноза Детска церебрална парализа и епилепсия – Синдром на Уест.  За 2017 год. 
турските специалисти планират по-интензивна терапия, поради което са предвидени пет 
курса рехабилитация. За лечение, път и престой в Турция ще са нужни 30 000 лв.   
Възможностите за дарение в подкрепа на Любомир  са  няколко. При закупуването на 
продукти с логото на кампанията от  www.portokal.bg  50% от стойността на продукта ще 
отидат в сметката на Любомир. Дарение може да се направи чрез смсс текст DMS LUBOMIR 
на номер 17 777, както и с превод по банкова сметка. Данните на сметката са: 
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Банка ДСК ЕАД 
Титуляр: Любомир Райков Райков 
IBAN на сметката: BG14 STSA  9300 0022 1421 25 
BIC: STSABGSF 
Благоевград е третият пореден град от дарителската кампания. „Нека да помогнем на едно 
дете“ ще обиколи страната в рамките на месец октомври, като на 23 октомври ще бъдат 
гости в град Ниш, Сърбия. 
Целта на кампанията е всяка година да се подкрепя едно нуждаещо се дете от българско 
семейство чрез прожекции на късометражни филми.Организатори на събитието са „Future 
Leeway Movies“/ FLM. Те имат амбицията да организират кампанията „Нека да помогнем на 
едно българско семейство“ всяка година, като 2017г. е втората  поредна. 
 
Изложба “Да послужа народу си…. Дарителство за образование – традиция и съвременност” 
бе открита в сградата на Общината 
www.focus-radio.net | 03.10.2017 | 11:48 
Благоевград. Фото-документална изложба „Да послужа народу си…. Дарителство за 
образование – традиция и съвременност” бе открита официално във фоайето на Община 
Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград. Експозицията бе 
представена от Симона Митова началник-отдел „Образование“, която поздрави участниците 
и приветства гостите от името на кмета на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов. Проф. 
д. с. н. Валентина Михайлова и гл. ас. д-р Петър Първанов, които са част от екипа на проекта, 
благодариха за сътрудничеството и отличното взаимодействие по осъществяването на тази 
изложба и за предоставената възможност тя да бъде експонирана в сградата на Общината. 
Изложбата представя във фотографии, документи и текстове богатата традиция на 
дарителство за българското образование. Материалите са непознати и са издирени от 
големите български архивохранилища, библиотеки и стари периодични издания. 
Изложбата е подготвена в рамките на изпълнението на научен проект на тема „Култура на 
дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни 
измерения”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Интердисциплинарният характер 
на проекта дава възможност в изложбата да бъдат представени както историческите 
измерения на дарителството, така и негови съвременни прояви. В 24 табла оживяват 
ликовете на достойни, но забравени българи, дали своя принос за просперитета и 
просветното издигане на нацията. Изложбата може да бъде разгледана до 20 октомври. 
 
Център за иновативно обучение откриха във варненското ОУ „Петко Р. Славейков“ 
www.varnautre.bg | 03.10.2017 | 21:21 
Малките ученици ще работят с таблети и очила за виртуална реалност, а учителите ще им 
преподават уроците с лаптопи и чрез най-съвременна техника 
„Това не е само училище на бъдещето, това е „училище за мечтатели“. Пожелавам си заедно 
да работим за това всички деца в страната да имат такива кабинети и учители, които да ги 
правят победители в най-важната надпревара в света – тази на талантите и човешкия 
капитал “. 
Това каза министър Лиляна Павлова при откриването на Центъра за иновативно обучение 
във варненското ОУ „Петко Р. Славейков“, за което беше специално поканена от училищната 
общност в града. 
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В новия център малките ученици ще работят с таблети и очила за виртуална реалност, а 
учителите ще им преподават уроците с лаптопи и чрез най-съвременна техника – 
интерактивни дъски, сензорни екрани, мултимедийни проектори и модерна озвучителна 
система. Преподавателите са специално обучени как да използват модерните технологии и 
облачните услуги за подобряване комуникацията в училищната общност. 
Шест класни стаи са превърнати в приказни „домове“: на математиците, на разказвачите на 
приказки, на изкуствата, на природолюбителите, на пътешествениците и на спортистите. 
Коридорът, който води до тях, е улица, на която са намерили място галерия, театър и 
библиотека. 
В класните стаи са премахнати подиумите и учителят „е свален“ при децата, вместо да ги 
поучава от високо. В същото време обаче той запазва своята вдъхновяваща роля на съветник 
и ментор, обясни директорът на ОУ „Петко Р. Славейков“ Таня Петрова. Тя и създателите на 
кабинета са се постарали цялото вътрешно пространство да е богато декорирано с помощта 
на известни дизайнери, художници и архитекти. 
В Центъра за иновативно обучение са вложени 320 000 лв., половината от които са дарение 
от фондация „Америка за България“ в рамките на инициативата „Училища на бъдещето“. 
Другата половина от средствата са събрани с усилията на родители и ученици чрез 
организиране на базари и различни инициативи. 
„Реализираното на тази инициатива е още едно доказателство, че ако всички работим 
заедно – резултатът е по-добро бъдеще на децата ни. Това училище от бъдещето ме кара 
още по-силно да вярвам в девиза на страната ни и на Българското председателство, че 
съединението прави силата“, каза Лиляна Павлова. 
Тя припомни, че мотото на предизборната й кампания миналата година в града беше: 
“Варна-град на знанието”. “Градът е известен с качественото висше образование, има 40 000 
студенти, 5 университета и възможности за развитие. Трябва обаче да инвестираме в 
средното образование и вие сте примера как то да бъде модернизирано”, каза министър 
Павлова. 
Министърът за Българското председателство припомни, че темите за младежта и 
сигурността са сред основните приоритети на страната ни, както и иновациите и 
образованието. „Започваме от ранното детско развитие с насърчаване на 
предприемачеството и въвеждането на всички технологии в образователните системи. 
Надежда и увереност, че тези приоритети няма да останат само досиета и че сме на прав път 
и в крак с бъдещето ми дава и днешното събитие“, каза още министър Павлова. 
 
БНР-Бургас продължава кампанията в помощ на Дома за хора с умствена изостаналост в 
Русокастро 
www.bnr.bg | 04.10.2017  
БНР - Бургас провежда кампания в полза на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост 
в Русокастро! Институцията е на държавно финансиране, но средствата са крайно 
недостатъчни , за това решихме да се обърнем за подкрепа от гражданите, каза зам. - 
директорът на Дома Кристина Терзиева   "Тези хора, които имат желание да направят добро 
– един вид дарение, да съберат примерно ненужните за тях амортизирани постелачен 
инвентар като чаршафи, калъфки, одеала и да ги дарят на нашия Дом, за да може да влязат  
в употреба. Дрехи също са ни нужни, тъй като в техния бит е нормално да се амортизират 
по-лесно и да има повече количество.Ние ще сме радостни и благодарни за оказаното 
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съдействие" Десетки бругазлии вече са включиха в инициативата ни. Даренията се приемат 
на адреса на БНР - Бургас ул. Филип кутев 2. Кампанията продължава до края на октомври, 
след това събраните неща ще бъдат транспортирани до Дома в Русокастро.  чуйте в звуковия 
файл интервюто на Стефка Бакърджиева.  
 
Министър Лиляна Павлова откри училище на бъдещето във Варна 
www.varna.topnovini.bg | 04.10.2017 | 09:05 
„Това не е само училище на бъдещето, това е „училище за мечтатели“. Пожелавам си заедно 
да работим за това всички деца в страната да имат такива кабинети и учители, които да ги 
правят победители в най-важната напревара в света – тази на талантите и човешкия капитал 
“.  Това каза министър Лиляна Павлова при откриването на Центъра за иновативно обучение 
във варненското ОУ „Петко Р. Славейков“, за което беше специално поканена от училищната 
общност в града. В новия център малките ученици ще работят с таблети и очила за 
виртуална реалност, а учителитеще им преподават  уроците с лаптопи и чрез най-
съвременна техника - интерактивни дъски, сензорни екрани, мултимедийни проектори и 
модерна озвучителна система. Преподавателите са специално обучени как да използват 
модерните технологии и облачните услуги за подобряванекомуникацията в училищната 
общност. Шест класни стаи са превърнати в приказни „домове“: на математиците, на 
разказвачите на приказки, на изкуствата, на природолюбителите, на пътешествениците и на 
спортистите. Коридорът, който води до тях, е улица, на която са намерили място галерия, 
театър и библиотека. В класните стаи са премахнати подиумите и учителят „е свален“ при 
децата, вместо да ги поучава от високо. В същото време обаче той запазва своята 
вдъхновяваща роля на съветник и ментор, обясни директорът на ОУ „Петко Р. Славейков“ 
Таня Петрова. Тя и създателите на кабинета са се постарали цялото вътрешно пространство 
да е богато декорирано с помощта на известни дизайнери, художници и архитекти.  В 
Центъра за иновативно обучение са вложени 320 000 лв., половината от които са дарение от 
фондация „Америка за България“ в рамките на инициативата „Училища на бъдещето“. 
Другата половина от средствата са събрани с усилията на родители и ученици чрез 
организиране на базари и различни инициативи. „Реализираното на тази инициатива е още 
едно доказателство, че ако всички работим заедно – резултатът е по-добро бъдеще на 
децата ни. Това училище от бъдещето ме кара още по-силно да вярвам в девиза на страната 
ни и на Българското председателство, че съединението прави силата“, каза Лиляна Павлова. 
Тя припомни, че мотото на предизборната й кампания миналата година в града беше: 
“Варна-град на знанието”. “Градът е известен с качественото висше образование, има 40 000 
студенти, 5 университета и възможности за развитие. Трябва обаче да инвестираме в 
средното образование и вие сте примера как то да бъде модернизирано”, каза министър 
Павлова. Министърът за Българското председателство припомни, че темите за младежта и 
сигурността са сред основните приоритети на страната ни, както и иновациите и 
образованието. „Започваме от ранното детско развитие с насърчаване на 
предприемачеството и въвеждането на всички технологии в образователните системи. 
Надежда и увереност, че тези приоритети няма да останат само досиета и че сме на прав път 
и в крак с бъдещето  ми дава и днешното събитие“, каза още министър Павлова. 
 
Община Велинград ще стопанисва "Къщата на Цвета" 
www.telekabeltv.bg | 04.10.2017 | 11:28 
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„Къщата на Цвета“ в центъра на Велинград, където от години се помещава художествената 
галерия, вече ще се управлява от общината. Досега тя бе част от Националния дарителски 
фонд “13 века България”. Ще припомним, че през годините темата със собствеността на 
имота и сградата не веднъж са били обект на внимание. „Къщата на Цвета“ е частна 
държавна собственост, предоставена за управление на НДФ с акт от 10.09.2005 г. Тя е 
построена върху отчужден частен терен, за което тогавашния Комитет за култура е заплатил 
обезщетение на бившите собственици. Комитетът за култура е инвестирал в построяването 
на сградата, което приключва през 1982 г. Цвета Шуманова е дарила на комитета, чийто 
правоприемник се явява НДФ “13 века България”, средства за изработване на художествени 
тъкани и произведения на приложното изкуство. В знак на признателност НДФ е 
предоставил на дарителката правото да ползва помещения в сградата до смъртта си, утчони 
преди месеци изпълнителният директор на фонда Греди Асса. От 27 февруари тази година 
обаче имотът и сградата към него са актувани на Областна администрация – Пазарджик като 
частна държавна собственост, а оттам го предоставят на община Велинград. Решението бе 
подкрепено единодушно и от общинските съветници в курорта. Въпреки тежкото си 
финансово състояние за в бъдеще общината ще трябва да стопанисва изцяло имота с площ 
833 кв.м и двуетажната масивна сграда със застроена площ от 390 кв.м. 
 
Малките художници от арт школа „Таланти” даряват рисунки в подкрепа на болно дете 
www.plevenzapleven.bg | 04.10.2017  
Тази година плевенската арт школа „Таланти “ отново се включи в благотворителна 
инициатива „Деца помагат на деца“. Децата от школата даряват своя труд и творби в помощ 
на Марти Колев, който е на 5 г. от Карнобат и се нуждае от процедура със стволови клетки. 
Диагнозата на момчето е детска церебрална парализа, спастична диплегия, която се е 
получила от преждевременно раждане. Това е състояние, което в неговия случай означава 
нарушен баланс и трудности при движение и ходене. 
След дълги проучвания и най- нови методи за лечение в САЩ,семейството на Марти, което 
живее в Белвю, Вашингтон се спират на преливането на стволови клетки, което се извършва 
в Калифорния при деца с такова увреждане. 
Сумата е $ 12 000 и не се покрива от застраховките. 
„Надяваме се, че с помощта на хора с добри сърца ще успеем да помогнем на Марти да 
води нормален и щастлив живот”, казва майката на Марти, Елена Колева. 
В инициативата се включиха дует „Маестро” и приятели, които организират концерт в петък 
вечер в кафе „Бордо“. 
Нека всеки, желаещ да се включи в благотворителната дейност за Марти да заповяда! 
 
Доброволци помагаха в приюта за кучета в Долна Кремена 
www.bnr.bg | 04.10.2017 | 14:00 
Ден на отворените врати се проведе в приюта за бездомни кучета в Долна Кремена. 
Инициативата е на Гражданското сдружение за защита на животните в Мездра. Над 20 
доброволци се включиха и помогнаха с труд и материали, каза Станислав Марински - 
доброволен отговорник за бездомните животни: "Отзоваха се доста хора - над 20 човека. 
Дойдоха семейства с децата си и помогнаха за изграждането на клетката... Свършихме 
страшно много работа заедно, която ние не можехме да свършим за месеци... Кучатата са 
кастрирани, социални са, който има желание, може да дойде и да си вземе." Повече от 60 
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кучета са осиновени от основаването на сдружението, с осиновителите се поддържа 
постоянна връзка. В приюта се отглеждат стотина кучета, за които се грижат доброволци. До 
момента част от разходите за изхранване са поемани от Община Мездра, а ако това 
престане, от Сдружението се опасяват, че няма да могат да се справят:"Около 1200 лева ще 
са ни нужни само за храната, няма да имаме тази възможност, затова който има желание- 
може да дари на място храна, може и да помага с доброволен труд"- призова Станислав 
Марински. 
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