
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”  

1 

 

  
 
   

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ 
ФОРУМ 

теми: 
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ, КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ 
 

01 – 09 ноември 2017 
 
СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

Новини за членове на БДФ ......................................................................................... 5 

Клуб БМЧК от СУ „Вичо Грънчаров“ е включен в националната програма 
„Научи се да даряваш“................................................................................................. 5 

Младежките банки в Шумен и Видин организират „книга на тъмно“ ................... 7 

За поредна година проект на фондация „За Нашите Деца” бе избран да участва 
в дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ .............. 7 

Нова инициатива на УНИЦЕФ и PlayPark: За всяко дете – игра ............................ 8 

Портал “Култура“ връчи годишните си награди за литература и 
хуманитаристика ......................................................................................................... 9 

TELUS International Europe мести централния си офис на пл. „Македония“ ........ 9 

Райфайзенбанк с 9-та кампания „Избери, за да помогнеш” ................................. 10 

Майка на годината - под егидата на фондация „Българска памет” ...................... 10 

Общи новини .............................................................................................................. 11 

Откриха мини музей на българските владетели в СУ „Св. св. Кирил и Методий“
 ..................................................................................................................................... 11 

Младежи от Видин с благотворителна акция в Деня на будителите .................... 11 

Дарение за читалище "Св. Климент Охридски" ..................................................... 12 

Зов за помощ: 16 -годишният Иво се нуждае от 4 500 евро до 20 ноември за 
преглед и лечение ...................................................................................................... 12 

РБ „Дора Габе” отличи Атанас Пеев за дарителство / Михаил Добромиров ....... 12 

Първи опит да вдигнат завесата на забравата направиха от ПИЦНВ/ВИДЕО/ / 
Севдалина Сарандева ................................................................................................ 13 

Езиковед, педагог и дарител са будителите на Силистра за 2017 г. ...................... 13 

Български дарителски форум обединява големи благотворителни фондации и социално 
отговорни компании в България, които отделят ресурси за благотворителност и така променят 

средата, в която живеем. 

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”  

2 

 

Валентина Тонева от Караджалово се нуждае от помощта ни .............................. 15 

Организират акция за събиране на дрехи и вещи от бита за нуждаещи се ......... 16 

Кампания във Варна събира отпадъци срещу книги ............................................. 16 

Сдружение „Родопски хайдути” – Смолян разчитат на дарения, за да инсталират 
в Хаджичоневата къща-музей специално осветление за витрините ................... 16 

Дарителската кампания продължава ...................................................................... 17 

Сашо Пенов и Васил Мръчков ще получат Гран при от правосъдните награди . 17 

1000 км ултрамаратон в подкрепа на 3 благотворителни каузи ........................... 18 

Болни деца и читалищата в община "Родопи" получаха книги от Ордена на 
Хоспиталиерите ......................................................................................................... 18 

Бургаските училища с дарения за пострадалите в Равнец и община Камено ..... 19 

Над 80 000 лв. вече са събрани за лечението на 13-годишната Никол ................ 19 

Лалова и Пулев подават ръка на изоставени деца ................................................. 20 

Общината и Историческия музей в Карлово са получили ценни дарения днес . 20 

Багата се бие благотворително ................................................................................. 21 

Велико Търново е домакин на коледния турнир по тенис на "Holiday Heroes" и 
Сдружение "Актив" .................................................................................................... 21 

Иван Църов, РИМ-Велико Търново: На 1-ви ноември музеят отличава своите 
„модерни будители“- дарителите на културната институция ............................... 22 

Българската православна църква и Българския парламент в подкрепа на 
онкоболните деца ...................................................................................................... 22 

Започва ремонта на Жълтото училище ................................................................... 23 

Приключи Дарителската кампания ” Подари книга – запали искра” ................. 23 

Започна коледната "Операция плюшено мече" 2017 в Смолян и областта ......... 23 

Стара Загора за поредна година участва активно в най-мащабната дарителска 
Коледна кампания „Операция Плюшено мече“ ..................................................... 24 

Близо 8 хиляди лева дари свищовският кмет на читалищните библиотеки в 
общината .................................................................................................................... 25 

Благотворителен поход в подкрепа на болно дете организират във Велико 
Търново ....................................................................................................................... 25 

Бизнесмени подкрепиха "Българе" с щедри дарения за дом на ансамбъла ........ 26 

Стефан Диомов и Веселин Маринов в благотворителен концерт за пострадалите 
от наводнението ......................................................................................................... 27 

Четвърта номинация за добротворец ...................................................................... 27 

Да помогнем на г-жа Митка Георгиева .................................................................... 28 

Лео Меси дари 70 000 евро на хуманитарна организация .................................... 28 

„Вярваме в доброто”: Да помогнеш, след като са помогнали и на теб ................. 28 

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”  

3 

 

Параолимпиецът Мустафа Юсеинов вдигна на крака Мадан, благотворителен 
концерт събира средства за операцията му ............................................................ 29 

11-годишно момче се бори с тежка болест и се нуждае от помощ ......................... 29 

САК няма да може да подкрепи Благотворителния юридически бал .................. 30 

„Канев“ ще се казва Университетската болница в Русе ......................................... 30 

МотоКоледа 2017: Вече има поставени кутии за дарения в Плевен ..................... 31 

Благотворителен концерт с Михаела Филева събра 1500 лв. за болно дете ........ 31 

Благотворителен концерт в подкрепа на Николай от Горни Воден ..................... 32 

Благотворителна кампания „Аспарухово – дари надежда“ в подкрепа на 
пострадалите от наводненията в Бургаско е организирана във Варна ................ 32 

Председателят на Народното събрание Димитър Главчев откри 
благотворителната изложба-базар „Деца рисуват за деца” .................................. 33 

1400 лв. събраха на концерт търновски ученици в помощ на болно момиче ..... 33 

Художник от Банкя дари скулптура ......................................................................... 34 

Да помогнем на Коки да се върне в нашия свят! .................................................... 34 

Сдружение „Човеколюбие” отново дари приюта на отец Иван ............................ 35 

Организират благотворителен базар за Габи и Радост от Димитровград ............ 35 

Операция "Плюшено мече" започна коледната си кампания .............................. 35 

Тамплиерите дариха 215 легла на болници ............................................................. 36 

Центрове от семеен тип в София получиха дарение от Виенски клуб ................. 36 

Ортопеди дариха средства в помощ на пациент ..................................................... 36 

Благотворителен концерт „От деца за деца” се проведе в Оряхово ...................... 37 

Церемонията „Новатори в образованието“ 2017 ще се състои в Литературен 
клуб „Перото” ............................................................................................................. 37 

Деца от ДГ „Чучулига“ дариха книжки и енциклопедии на РБ „Любен 
Каравелов“.................................................................................................................. 38 

Стилиян Петров за борбата с левкемията: Минах през ада, но не бях готов да се 
предам ......................................................................................................................... 38 

Издигнаха 12-метров кръст над село Яхиново ........................................................ 39 

Националната художествена гимназия празнува .................................................. 39 

Българин фармацевт от Швейцария дари 86 легла на болницата в Ловеч ......... 40 

Савина Иванова, Градски ученически парламент: Основната цел на нашата 
дейност е да разнообразим ежедневието на младите хора във Велико Търново 41 

Работилница под надслов „Очакване на Коледа“ ще се проведе в Благоевград на 
7 ноември .................................................................................................................... 42 

„Алма Матер“ ТВ излъчва благотворителния концерт „НИЕ: ТУК И СЕГА - 
ЗАЕДНО“ ..................................................................................................................... 42 

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”  

4 

 

Тръгва дарителска кампания за годишнината от Освобождението ..................... 42 

С $ 1,7 млрд. Бил Гейтс променя училищата в САЩ ............................................... 43 

Лютиерът Владо Тилев за поредна година дарява една цигулка на талантлив 
ученик ......................................................................................................................... 44 

Дида, Галина и Ева, които дариха своите коси са петата номинация за 
добротворци ............................................................................................................... 46 

Нов детски полигон в Айтос учи децата как да се пазят на пътя .......................... 46 

Търновски таланти събраха с два концерта близо 3000 лева за лечението на 
болни деца .................................................................................................................. 47 

Ново благотворително представление на пътуващ театър "ПРОтегни ръка“ във 
Варна ........................................................................................................................... 48 

Търсят дарители от Враца, които да се включат в „Операция Плюшено Мече“ . 49 

Nivea с благотворителна кампания в подкрепа на децата ..................................... 49 

Благотворителна инициатива „Бъдители“ ще гостува на 120 ОУ в София .......... 49 

Меценати от Германия дариха 9 цигулки на Национално училище по 
изкуствата „Добри Христов“ – Варна ...................................................................... 50 

Младоженци превърнаха букетите в детски усмивки ............................................ 50 

Тюлена рокля-шедьовър на Иван Донев събра 300 хиляди за благотворителност
 ..................................................................................................................................... 51 

Проектът "Витоша - достъпна за всички" предлага на хората с увреждания по-
лесен достъп до планината и здравословния живот .............................................. 51 

Над 1000 участваха във фестивала "Крила на интелекта" в Пловдив .................. 52 

Вече има дарителска банкова сметка за възстановяване на храма в Карапелит / 
Дана Михайлова ......................................................................................................... 52 

Читалището в Разлог се препълни! Благотворителен спектакъл обедини хората
 ..................................................................................................................................... 53 

420 лева дарение за проекта „България на длан – макети на открито“ внесоха 
ученици от СУ „Николай Катранов“ ........................................................................ 53 

За Гого: Благотворителна инициатива „Децата за децата“ ................................... 53 

Благотворителна акция в Кубрат ............................................................................. 54 

Хасково: Благотворителният турнир по тенис на маса „Събери отбора за 
каузата...“ ще се проведе на 11 ноември ................................................................... 55 

"Българската Коледа" с дарение за болницата в Кърджали .................................. 55 

Магията на коледния дух ни завладява още в края на ноември ........................... 55 

Средства за възстановяване на монумент събират в Копривщица ...................... 56 

Танцьори от „Чановете“ с благотворителна кауза за новородени ....................... 56 

Зов за помощ: Мариян има нужда от средства за бъбречна трансплантация ..... 57 

С нов интерактивен кабинет се сдоби СУ „Димитър Талев“ .................................. 58 

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”  

5 

 

Експерти от три континента обсъждат състоянието на библиотеките у нас ....... 58 

Ученици от Франция с дарение за Дома за стари хора и АГ-отделението в Разлог
 ..................................................................................................................................... 59 

Безплатни очни прегледи в детските градини в "Западен" ................................... 59 

Българският Северозапад се включва в Операция "Плюшено мече" .................. 59 

БЧК: Започна коледната благотворителна кампания „Топъл обяд“ за нуждаещи 
се български деца ....................................................................................................... 60 

23-ти Благотворителен базар на Международен женски клуб – София............... 60 

Бъди дядо Коледа за детенце от дом ........................................................................ 61 

118 кучета от общинския приют са осиновени от началото на годината ............. 62 

Майка и дъщеря дариха 1450 лв. на Дом за възрастни хора .................................. 62 

За всеки нов електронен подпис БОРИКА дарява един лев за недоносените деца
 ..................................................................................................................................... 63 

Стартира четвъртото издание на „Знания, които променят живота“ .................. 64 

Велико Търново: Председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов 
предложи да се създаде фонд за лечение на тежко болни деца ............................ 64 

Благотворителната кампания за параолимпиеца Мустафа Юсеинов събра 6 591 

лева .............................................................................................................................. 65 

Българският червен кръст обсъди стратегия за добровелчеството с общинските 

си съвети ..................................................................................................................... 65 

 
 
 
 

Мониторингът  се изготвя от Агенция MediaZoom по поръчка на БДФ. Материалите 
в него са авторски публикации на съответната медия. Възможно е наличието на 
правописни, стилистични или фактологични грешки в оригинала на източника. 

БДФ не носи отговорност за тях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новини за членове на БДФ 
 
Клуб БМЧК от СУ „Вичо Грънчаров“ е включен в националната програма „Научи се 
да даряваш“ 
www.velikotarnovo.utre.bg | 01.11.2017  
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Учениците от клуб Български младежки червен кръст от СУ „Вичо Грънчаров“ през 
настоящата учебна година са включени в националната програма „Научи се да 
даряваш“. Включването в програмата става след конкурс и подбор от Български 
Дарителски Форум. Програмата се реализира и с подкрепата на фондация „Америка 
за България“, Майкрософт и Societe Generale Експресбанк. „За нас това е голяма 
чест, тъй като само 22 училища от страната работят по тази програма. „Научи се да 
даряваш“ учи децата да проявяват грижа и внимание към света около тях чрез игри 
и и дискусии. Те ще могат да реализират свои проекти, доброволчески инициативи и 
ще бъдат запознати с различни каузи и теми от обществено значение. Програмата е 
една концепция за преподаване и практикуване на основните принципи на 
гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата училищна 
програма“, коментира Даниела Кенарева, старши учител по биология и здравно 
образование и ръководител на БМЧК в СУ „Вичо Грънчаров“. Български дарителски 
форум e разработил пилотен проект за въвеждане на програмата като част от общата 
учебна програма в български училища. Основната цел на проекта е развиване на 
културата и средата за споделяне и даряване, чрез формиране на знания в по-широк 
аспект - за личностно развитие и емпатия и в частност - за дарителството и 
придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи сред учениците. 
„Участието на децата в тази програма ще ги насърчи да решават проблеми и да 
бъдат част от решението им, да бъдат активни граждани и лидери в бъдеще. Децата 
ще развият своята емоционална интелигентност, както и възприятието си за себе си 
и света. Убедени сме, че работата в клас по тази програма би помогнала в 
изграждането на училищна култура и сплотена общност“, каза още Даниела 
Кенарева. Всяка учебна седмица, урокът, който ще разработват учениците, ще бъде 
качван на националната платформа на Български дарителски форум. Така всеки, 
който има интерес, ще може да се запознае с темите, по които работят децата в 
извънучебно време. А темите, които са предвидени в програмата на младите 
червенокръстци за годината са свързани с опазване на околната среда; 
доброволчеството; набиране на средства, книги, дрехи и храна за нуждаещи се; 
помощ при бедствия; насилие и нарушаване на човешките права и др. През 
октомври децата вече гостуваха в МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“ и се включиха в 
инициатива, посветена на донорството. „Там ни обясниха какво точно се случва и 
колко е трудна работата на координаторите по донорство. Запознахме се и с хора, на 
които са трансплантирани органи, както и с близките на някои донори“, сподели 
осмокласникът Ивелин Атанасов. Скоро клубът БМЧК в СУ „Вичо Грънчаров“ ще 
пусне и свой сайт, който е разработен от двама негови членове – Християн Хинков и 
Свилен Димитров, с помощта на учителката им Ваня Христова. „Идеята е чрез този 
сайт да популяризираме дейността на клуба, не само в Горна Оряховица, а в цялата 
страна“, обясни Християн Хинков. „От две години ние имаме коледна 
благотворителна инициатива. Правим базар, на който всеки носи домашно 
приготвени сладки, а средствата, които събираме, даряваме на деца в неравностойно 
положение от нашето училище. Предстои и тази Коледа да направим такъв 
училищен базар“, разказа единадесетокласничката Йоана Мутафчиева. Децата 
подготвят също и благотворителен концерт. В него освен ученици от училището, ще 
вземат участие и други състави от Горна Оряховица. „Концертът е с доброволческа 
цел, а средствата, които ще съберем, ще предоставим на деца в риск“, сподели 
Маринела Славова от ХІ клас. През ноември предстои учениците от клуб БМЧК да 
се включат в урок, посветен на здравословното хранене и начин на живот. 
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Младежките банки в Шумен и Видин организират „книга на тъмно“ 
www.ngobg.info | 01.11.2017  
Дарителски акции по повод Деня на народните будители, организират 
#ДоброТворците от Младежките банки в Шумен и Видин. На 31 октомври в 
навечерието на празника, „книга на тъмно" събра над 40 жители на Шумен. Всички 
получиха атрактивно опакована книга – без да знаят заглавието и автора, 
разчитайки единствено на своя късмет. Книгите се разпространяват срещу 
минимално дарение. Набраните близо 300 лв. ще допълнят фонда на Младежката 
банка, a след това ще бъдат разпределени в подкрепа на младежки инициативи. 
Младежката банка в Шумен организира „книга на тъмно“ за втора поредна година. 
„Инициативата е много атрактивна и затова решихме да я организираме и тази 
година. Освен книги опаковахме и дискове с български филми. Всички те бяха 
предоставени на Младежката банка като дарение. Радваме се, че в навечерието на 
този светъл празник, всички книги и дискове са купени. Благодарим на всички 
дарители, както и Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“, която е наш 
партньор.“, споделят от екипа на Младежка банка Шумен. Днес от 10:00 ч. във 
Видин стартира инициативата „Вашата книга за младежка кауза“, организирана от 
Младежка банка Видин. Дарителската акция там има по-различен формат. Димитър 
Петров, координатор на Младежка банка Видин, споделя, че идеята е книгите, които 
се даряват да бъдат предоставени на стойност по-ниска от реалната им цена, а 
набраните средства да бъдат използвани за финансиране на идеите на младите хора 
от Видин. Биляна Борисова, доброволец в Младежка банка е впечатлена колко 
активно хората откликват на инициативата им: „Наистина много добре го приемат. 
Като един вид старт, всеки дава книги, които вече е прочел и така освен, че 
разменяме знания, ние си помагаме. Всеки слага в касичката, колкото може да си 
позволи, а с парите предвиждаме да финансираме идеите на наши връстници.“ 
Младежките банки са екипи от млади хора на възраст между 16 и 25, които набират 
дарения, организират конкурси за финансиране и отпускат грантове за младежки 
проекти. В момента у нас има 13 младежки банки в 13 български града. Всички те са 
подпрени на национално ниво от Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ (ФРГИ) по програма „Младежка банка“. Програмата 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. 
 
За поредна година проект на фондация „За Нашите Деца” бе избран да участва в 
дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ 
www.ngobg.info | 03.11.2017  
Тази година фондация „За Нашите Деца” кандидатства в благотворителната 
инициатива на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш” с проект „Подари 
щастливо детство на деца с трудности в развитието”. С осъществяването на проекта 
ще бъдат подкрепени 6 деца, които имат физически увреждания и/или трудности в 
развитието, като им бъде предоставена възможност, според потребностите им с тях 
да работят различни специалисти и да посещават иновативни терапии.   
Благодарение на инициативата, миналата година успяхме да наберем над 10 000 лв. 
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за проекта „Сбъдни мечта за семейство в Детска къща”. Със средствата 
подпомогнахме екипа ни от Център за временно настаняване от семеен тип (ЦНСТ) 
„Детска къща" да запази високото качество на грижа, което гарантира пълноценното 
развитие на децата и адекватното посрещане на техните нужди. Каузата бе сред 22 
успешни проекта, които подкрепи осмото издание на благотворителната 
инициатива на Райфайзенбанк. Кампанията „Избери, за да помогнеш”  ще 
продължи до 20 декемрви, като дарения за кампанията на фондация „За Нашите 
Деца“ могат да се направят по няколко начина: Клиентите на интернет банкирането 
на Райфайзенбанк могат да правят дарения чрез линк от сайта на Райфайзен 
Онлайн, директно по сметката на фондацията:Получател/Титуляр: Фондация ЗА 
НАШИТЕ ДЕЦА IBAN: BG32RZBB91551060533767 BIC: RZBBBGSF При банка: 
Райфайзенбанк България Основание за плащане: Избери, за да помогнеш През 
онлайн платформата за разплащания pay.dir.bgЧрез SMS с текст DMS DETSTVO на 
кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори  Дарителската кампания стартира 
през 2009г. и за този период е подкрепила над 210 проекта, с над 2.4 млн. лв.  
Фондация „За Нашите Деца” вече  25 години  насочва усилията си в предоставянето 
на подкрепа на най-уязвимите деца в България и правото на семейство за всяко дете. 
Благодарение на дългогодишния си опит и постоянно развитие на услугите, 
организацията не само предоставя алтернативна форма за грижа на деца, които са 
изоставени от своите родители, а и развива превантивни услуги. Предвид големия 
брой на деца с увреждания и/или трудности в развитието през последните години 
специалистите на фондацията работят, както за намиране на приемни семейства, 
които да се грижат за децата с увреждания, така и за подкрепа на биологични 
семейства, в които има деца с увреждания и/или трудности в развитието. 
 
Нова инициатива на УНИЦЕФ и PlayPark: За всяко дете – игра 
www.abcnews.bg | 07.11.2017  
Снимка: Илюстрация: УНИЦЕФPlayPark и УНИЦЕФ България стартират 
съвместната кампания „За всяко дете – игра”. PlayPark ще подкрепя дейността на 
УНИЦЕФ България като се ангажира да промотира и защитава правото на игра на 
всяко дете, да подкрепя родителите на малки деца в получаване на повече 
информация по теми за отглеждане и грижа за децата, ще предостави възможност 
за кърмене в специален кът в центъра, да предлага отстъпки за приемни семейства, 
и да обучи аниматори за работа с деца със специфични потребности и увреждания. 
PlayPark и УНИЦЕФ стартират инициативата с разнообразни дейности от ноември 
2017 г. Развлекателният център ще даде възможност на приятели и гости да се 
включат към инициативите с всяко посещение на зоните за забавление и комфорт. 
Компанията ще дарява 1 лв. от всека затворена сметка и посещение в центъра, а 
клиентите ще имат възможност да добавят допълнително дарение в подкрепа на 
УНИЦЕФ към своя парти-пакет.  „Подаваме ръце, защото ни е грижа. С тези ръце се 
грижа за трите си деца, с тези ръце искам да помагам и да мотивирам колегите си да 
подкрепят всички деца да реализират правото си на игра и да имат едно по-
щастливо детство!“, каза Яна Средкова, мениджър на Play Park. „Играта е голямо 
забавление за всички – големи и малки. Тя е изключително важна обаче за децата, 
защото допринася за развиване на техния интелект, социални и емоционални 
умения. Чрез играта децата учат за света, развиват способностите си за общуване, 
сътрудничество и емпатия, решаване на проблеми, а също така как да регулират 
своите емоции. Същевременно играта спомага и за изграждането на здрава 
емоционална връзка между децата и техните родители. В ранните години играта е 
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най-важната работа на всяко дете, като задължение на възрастните е да им осигурят 
пространство и възможност за игра. Така децата се подготвят за живота“, сподели 
Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ в България. УНИЦЕФ ще използва 
дарените средства, за да работи дългосрочно в интерес на децата в България, за да 
имат те възможност за образование и развитие, защита от насилие, болести, 
дискриминация и бедност. УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да 
достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. 
За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, 
всеки ден – в над 190 държави и територии – за да създадем по-добър свят за всеки. 
И никога не се отказваме. Play Park е развлекателен център, със зони за забавление 
за малки и големи. Едно цветно и свежо място, в което да се заредите и разпуснете, 
както и да поверите най-специалните си моменти, като рожден ден, имен ден и 
всеки личен празник на детето си./vevesti.bg 
 
Портал “Култура“ връчи годишните си награди за литература и хуманитаристика 
www.novini.dir.bg | БНР | 02.11.2017  
Портал “Култура“ връчи за четвърта година награди за принос в областта на 
литературата и хуманитаристиката... Портал “Култура“ връчи за четвърта година 
награди за принос в областта на литературата и хуманитаристиката. Поетът Иван 
Цанев е носител на голямата награда за 2017 година. Наградени в различните 
категории са Христо Карастоянов, проф. Ивайло Знеполски, Димитър Бочев, 
Надежда Александрова. На церемонията Фондация “Комунитас“ връчи две 
специални награди. Едната е на Иван Стайков за книгата му “Улици и кораби“, а 
другата е за принос към гражданското общество, която се връчва за втори път. 
Получи я Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна 
банка за нейната професионална дейност в подкрепа на социално уязвимите, 
допринесла за пробуждането на милосърдието в българското общество. Това е 
огромна изненада за мен, но и признание на усилията на Българската хранителна 
банка, сподели в интервю за предаването “Преди всички“ на програма “Хоризонт“ 
Миланова: Аз споделих с публиката на наградите, че трудно мога да приема лично 
такава награда, защото това са усилията на цяла една организация, на много 
доброволци, на много партньори, на Фондация “Комунитас“. Искам да благодаря за 
всеобхватната подкрепа. Аз съм приела тази дейност като мое призвание и се 
радвам, че то намира подкрепа, признание и вдъхновение и за други хора. Цялото 
интервю с Цанка Миланова можете да чуете от звуковия файл. 
 
TELUS International Europe мести централния си офис на пл. „Македония“ 
www.economy.bg | 08.11.2017  
TELUS International Europe мести централния си офис в нова сграда на площад 
„Македония“ в София, съобщават оттам. Аутсорсинг компанията, с над 2600 
служители в България, е най-големият наемател в новопостроения бизнес център и 
предстои да даде името си на сградата, като я преименува от City Tower на TELUS 
Tower. В новата сграда служителите на TELUS International ще имат на 
разположение собствена библиотека, велопаркинг, 18 тематични зони за забавления 
и почивка, фитнес, йога и зали за масажи, над 50 кухненски помещения и зали за 
срещи. „Новият офис, който наемаме, ще позволи да изпълним плановете си за 
растеж на бизнеса и ще осигури много нови предимства за настоящите ни 
служители. Местенето ни е продиктувано от желанието ни да предоставим бизнес 
среда от най-висок стандарт, която вдъхновява хората да дават най-доброто от себе 
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си и да се чувстват щастливи на работа“, сподели Ксавие Марсенак, президент на 
TELUS International Europe. Другият офис на компанията в столицата ще запази 
сегашния си адрес в бизнес център Infinity Tower на бул. „България“, където в 
момента работят над 1200 служители. Във връзка с релокацията на централата си, 
аутсорсинг доставчикът дарява по-голямата част от наличните си мебели на 
неправителствени организации, които имат нужда от такива. Сред оборудването, от 
което може да се възползват организациите, са над 500 бюра, над 1000 офис стола, 
над 900 шкафа със заключващ механизъм, над 50 маси, над 20 канапета и други. 
Компанията организира инициативата, като част от политиката си за социална 
отговорност, която обхваща събития за доброволен труд като TELUS Ден на 
подкрепа, както и дейността на Обществения борд на TELUS International в 
България. Бордът, основан през 2015 г., разпределя 100 хил. щатски долара годишно 
между социално значими проекти на неправителствени организации в сферата на 
здравеопазването, околната среда и образованието. 
 
Райфайзенбанк с 9-та кампания „Избери, за да помогнеш” 
www.banks.dir.bg | 09.11.2017  
Здравеопазване, социална сфера, култура и образование, опазване на околната 
среда, за 9-та поредна година, са областите, които Райфайзенбанк ще подкрепи. 
Това ще стане с нови 22 общественозначими проектa, съобщават от банката. 
Кампанията ще набира средства за продължаваща рехабилитация на недоносените 
деца, за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, за хората в риск от най-
уязвимите групи в обществото, за получаване на образование в детските 
онкохематологии в страната при продължително лечение, за съхраняване на 
традициите, за бездомните и диви животни, и за подобряване на инфраструктурата 
в национални турстически обекти. Дарението от външни дарители, през 
платформата izberi.rbb.bg, е възможно само с няколко клика и постъпва директно за 
избраната кауза. Платформата за онлайн дарения е отворена от днес. Служителите 
на Групата Райфайзен в България даряват лични средства по избран от тях проект, 
като Райфайзенбанк подкрепя дарителския им жест със сумата до 100 лв. за всяка 
избрана от тях кауза. Външните дарители се включват в кампанията, благодарение 
на популяризирането на проектите от медийните партньори на „Избери, за да 
помогнеш“, като даренията постъпват директно по сметките на съответните 
организации. „Заедно с нашите служители, за осемте издания на кампанията, 
подкрепихме 211 проекта, с над 2.4 млн. лв. и за 9-та година ще застанем зад 
нуждите на обществото. С част от бенефициентите в кампанията реализирахме 
доброволчески акции, както за да видим на място постигнатото от организациите, 
така и за да участваме с лично време и отношение към всяка кауза“, каза Оливер 
Рьогл, председател на УС на Райфайзенбанк. На интернет страницата на кампанията 
– izberi.rbb.bg, активна от днес, са представени актуалните 22 проекта на 
неправителствени организации, фондации, болници и всеки, който желае, може да 
направи дарение директно по сметка на избрания благотворителен проект, чрез 
интернет банкирането на Райфайзенбанк, чрез системата за разплащания Pay.dir.bg 
или като изпрати SMS. Бенефициентите работят активно в посока осъществяване на 
проектите и след края на всяка кампания предоставят публичен отчет за 
усвояването на дарените им средства и постигнатите резултати. 
 
Майка на годината - под егидата на фондация „Българска памет” 
www.epicenter.bg | 06.11.2017  
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В Деня на Християнското семейство  - 21 ноември, ще бъде избрана за пети път 
„Майка на годината” под егидата на фондация „Българска памет” с председател д-р 
Милен Врабевски.   Юбилейната церемония по награждаването има за цел да почете 
подвига на дами, които правят добрини за непознати деца и семейства в нужда.   
Сред досегашните носителки на приза „Майка на годината” са Мария Гроздева, Таня 
Богомилова, Ани Салич, д-р Росица Врабевска, д-р Венета Павлова, Златка 
Димитрова, учителката Мариана Пенчева, която отглежда в дома си деца от бедни 
семейства, Ани Цануйкова от видинското село Тополовец, която пожертва красотата 
си и влезе в горяща къща, за да спаси детето си.   По време на церемонията ще бъдат 
раздадени и призове на майки, които са с нелека съдба, но въпреки това помагат на 
деца и семейства в беда.   Награди ще получат и момиченца, дарили косите си за 
благотворителната кауза да зарадват жени, които искат да са красиви, дори когато 
водят най-страшната битка – тази за здравето и живота си. 
 
 

Общи новини 
 
Откриха мини музей на българските владетели в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
www.kozloduy-bg.info | 01.11.2017  
Откриха витрина с мини скулптори на великите български владетели във фоайето 
на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Козлодуй. Тържеството се проведе в навечерието 
на Деня на будителите, който е неучебен за децата. Инициативата е на доброволеца 
от Фондация „Въздигане“ Матилда Гогова, а средствата за изработването на 
фигурите са събрани от дарения. Деца, родители и преподаватели от училището са 
участвали в родолюбивата инициатива с 3 500 лева, а Фондацията е добавила още 
толкова за осъществяването на мини музея. Честването на Деня на Народните 
будители и откриването на музея бяха съпътствани с програма, в която бяха 
включени интересни презентации, песни и стихотворения подготвени от ученици и 
тяхните  учители. Ивет Стефанова 
 
Младежи от Видин с благотворителна акция в Деня на будителите 
www.dariknews.bg | 01.11.2017  
Днес след 10 ч. на площад „Бдинци“ във Видин ще се проведе благотворителната 
акция „Вашата книга за младежка кауза“. Инициативата е на Младежка банка-
Видин и зад идеята стои желанието на младите хора да помагат на града си по един 
достоен начин. Димитър Петров, ученик в една от видинските професионални 
гимназии и ръководител на Младежка банка –Видин, разказва, че идеята е книгите, 
които се даряват да бъдат продадени на стойност по-ниска от реалната им цена и 
парите да отидат в касата за финансиране на идеите на младите хора от Видин. 
Биляна Борисова, доброволец в Младежка банка, също ученичка, е впечатлена 
колко активно хората откликват на инициативата им: „Наистина много добре го 
приемат. Като един вид старт, всеки дава книги, които вече е прочел и той и 
близките му хора и така освен, че разменяме знания, ние и си помагаме. Всеки слага 
в касичката, колкото може да си позволи, а с парите предвиждаме да финансираме 
наши следващи събития, свързани с града ни“, коментира момичето от 
крайдунавския град. А какво би казала Биляна на тези свои приятели и съученици, 
които предишната вечер са празнували Хелоуин и как самата тя приема 
отбелязването на празника на Вси светии: „Идеята за Хелоуин е донякъде добра, 
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защото си е веселба - всеки се маскира, но това не е наш празник...Много хора не 
знаят и какво е самото значение на празника и според мен не е добре Хелоуин  да 
измества нашите патриотични празници...“, коментира Биляна. Според нея Денят 
на будителите е празник, който сплотява българите, защото „се връщаме към 
миналото, научаваме много неща, които не сме научили, припомняме си какво 
значат за нас будителите и продължаваме напред заедно“, споделя Биляна 
Борисова, доброволец от Младежка банка Видин по повод благотворителната акция 
„Вашата книга за младежка кауза“ в деня на народните будители. 
 
Дарение за читалище "Св. Климент Охридски" 
www.dariknews.bg | 01.11.2017  
Мултимедия, екран и флипчарт ще получи Народно читалище „Св. Климент 
Охридски”. Дарението ще бъде връчено в Деня на будителите в 10,30 ч. в кабинета 
на председателя на Читалището Иван Аяров. Веднага след провеждането на първото 
издание на Фестивала „Здравей,Здраве“ в Стара Загора /14-15 октомври/ бе подета 
инициатива за събиране на средства за закупуване на изключително необходима 
техника в помощ на хората от Народно читалище „Св.Климент Охридски“, което бе 
домакин на фестивала. Дарители станаха няколкото от участниците в „Здравей, 
Здраве“ клубове, фирми и частни лица. 
 
Зов за помощ: 16 -годишният Иво се нуждае от 4 500 евро до 20 ноември за преглед 
и лечение 
www.dariknews.bg | 01.11.2017  
16-годишният Иво Христов от Радомир продължава да се нужда е от средства за 
лечение. Той е болен от Неврофиброматоза тип 2.  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. В момента е необходимо да бъдат събрани 
4 500 евро до 20 ноември. „От Фондът за лечение получихме отказ за финансиране 
за предстоящия преглед. На 6 ноември Иво трябваше да бъде на преглед в 
клиниката в Хановер, където и да му бъде назначено нова схема на лечение. Сега ще 
пуснем нови документи да се промени датата за прегледа. Той е изключително 
важен за Иво. Наред със здравословния проблем, който има той, след поредният 
отказ от Фонда момчето ми рухна и психически. Цяло лято събирахме средства за 
последното вливане от скъпоструващото лекарство, което му бе назначено до този 
момент и сега отново получихме поредният отказ за финансиране от Фонда”, заяви 
за Дарик майката на Иво Милена Димитрова. Тя отправи отново своя зов за помощ 
за спасяването на живота на своя син. От тази вечер във фейсбук страницата „Живот 
за Иво” започва онлайн коледна разпродажба на сувенири направени от неговата 
майка. До дни ще бъде спрян временно DMS номерът за дарение за лечението на 
Иво. Средствата могат да бъдат дарени на Дарителска банкова сметка: 
BG47BPBI79404078032501 - Иво Ивов Христов Pay Pal: milena_dimitrova74@abv.bg - 
Милена Димитрова (майка на Иво) 
 
РБ „Дора Габе” отличи Атанас Пеев за дарителство / Михаил Добромиров 
www.informirash.me | 01.11.2017  
В навечерието на Деня на народните будители,в Регионална библиотека „Дора Габе” 
се проведе среща-разговор под наслов „Дарителството като кауза” с краеведа – 
родовед, журналист, Почетен гражданин на град Добрич - Атанас Пеев. Срещата се 
провежда в месеца на дарителство. Събитието се състоя в сектор Краезнание на 
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библиотеката, където се съхраняват всички документи, дарени през годините от 
изтъкнатия добруджански общественик. На срещата присъстваха краеведи, 
библиотекари, граждани. Сред гостите бе и композиторът Петър Крумов, Почетен 
гражданин на град Добрич. Събитието откри директорът на библиотеката Невяна 
Христова, която поздрави краеведа и дарителя за неговата всеотдайност към 
родоизследователската и краеведска дейност, както и за активния му принос в 
обогатяването на краеведския фонд на добричката библиотека. В изказването си, 
Невяна Христова направи обширен обзор на дарените документи, включващи 
традиционни и нетрадиционни видове – книги, ръкописи, периодични издания, 
фотографии, електронни носители, медали, грамоти, плакети и много други. В хода 
на срещата Атанас Пеев благодари на културната институция за възможността да 
бъдат съхранени във времето и предоставяни за бъдещи изследвания дарените от 
него документи. Донка Василева, библиотекар от сектор Краезнание, представи 
многостранния принос на краеведа за развитието на краезнанието и му благодари за 
доброто и ползотворно партньорство в годините. Краеведският фонд е обогатен с 
книги, монографии, изследвания за края, със сведения за историческото развитие на 
добруджанските селища, за видни и по-малко известни добруджански личности, за 
събития, дати и годишнини, за родовете в Добруджа, за добруджанската фолклорна 
съкровищница и златните гласове на Добруджа, за Дора Габе, Йордан Йовков и 
неговия род, и много други. В годините Атанас Пеев е съдействал за популяризиране 
на краеведската дейност при организирани от библиотеката срещи, уроци, беседи и 
други с ученици от краеведски клубове и училища от Добрич и областта. Невяна 
Христова връчи свидетелство за дарение на активния дарител на библиотеката с 
пожелание за нови творчески успехи в изследването на Добруджа. 
 
Първи опит да вдигнат завесата на забравата направиха от ПИЦНВ/ВИДЕО/ / 
Севдалина Сарандева 
www.informirash.me | 01.11.2017  
Превантивно информационен център по наркотични вещества Добрич и СУ "Любен 
Каравелов", представиха  вчера "Забравените благодетели"- съвместен проект  за 
дарителството и съпричастността . В мултимедийна презентация възпитаници на 
училището  изредиха  имена на "забравени благодетели", за които вероятно малко 
от нас знаят или са чували.  Това бяха имената на Бонка Стайнова, Тома Лозанов, 
Райко Цончев, Минко Шипковенски, Димитър Икономов и Стоян Гунев. Идеята ни 
се бе зародила отдавна и предвид работата през тази година с две от училищата, 
решихме, че е добре младите хора да почерпят добрия пример от нашата история, 
заяви експертът в Превантивно информационен център по наркотични вещества 
Мария Добрева, която откри познавателната вечер. Задачата, която сме си 
поставили е да се обърнат  учениците назад във времето и да потърсят добрите 
примери и то за личности, които не са попаднали в учебниците, а имат 
изключително голям принос за развитието на обществото ни.  Спектакъл с  
изследователски връзки бяха направили учениците с помощта на преподавателите 
си Милена Иванова и Венета Недялкова.Д-р Емилия Баева, зам.-кмет на община 
Добрич благодари на училищното ръководство на децата  и на ПИЦНВ за хубавото 
представяне и връчи грамоти от името на Обществения съвет по наркотични 
вещества на 14-те участници. Репортаж на Павлина Живкова и Севдалина Сарандева 
 
Езиковед, педагог и дарител са будителите на Силистра за 2017 г. 
www.paralel44.com | 01.11.2017  
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Проф. Иван Недев, музикалния педагог Бонка Скорчелиева и бизнесменът Тодор 
Тодоров бяха наградени снощи в тържествена церемония в Художествената галерия 
от общинското ръководство по случай 1 ноември – Денят на българските будители. 
«Позволявам си с дълбоко уважение да Ви нарека будител на нашето съвремие», 
пишеше в поздравителната грамота от кмета д-р Юлиян Найденов до проф. Иван 
Недев, който наскоро отпразнува 80-годишен юбилей. Тя му бе връчена за личен 
принос в духовното развитие на община Силистра, за научни постижения в областта 
на анализа на съвременния български език и всеотдайна преподавателска дейност. 
Бизнесменът Тодор Тодоров бе награден с признателността на община Силистра за 
дългогодишните дарения в подкрепа на общността, за проявена инициативност и 
съхраняване на историята на Добруджа. Тодор Тодоров бе инициатор и 
спомоществовател за написването на Енциклопедия на Силистренския край. 
Безброй са финансовите помощи, породени от състрадание и човещина, с които 
Тодоров откликва при нужда. Много млади таланти в областта на спорта и 
изкуството са получили развитие и изява, благодарение на навременната му помощ. 
Не по-малко по значимост е и делото на музикалния педагог Бонка Скорчелиева, 
която получи награда за личен принос в духовното развитие на Общината. 
Дългогодишният ръководител на Музикална студия «До, ре, ми» има неоценима 
роля в творческото израстване на певчески и музикални таланти и в развитието на 
младите хора. 
Кметът д-р Юлиян Найденов, заедно с екипа си, председателя на Общинския съвет 
д-р Мария Димитрова, общински съветници, се срещнаха с изявени творци на 
изкуството и културата, личности, допринесли за съхранение на българския дух и 
традиции в Крайдунавска Добруджа. На церемонията бяха поканени самодейци от 
читалищата в Силистренско, университетски преподаватели, дарители, писатели и 
поети, журналисти, художници, музиканти, фолклористи. По традиция в 
програмата бяха включени изпълнения на даровити млади творци и празничен 
коктейл. 
Това бе третата поред подобна инициатива. В годините назад отличия са получавали 
Доростолският митрополит Амвросий и семейството на Виктория и Денислав 
Деневи. През 2016 г. наградата бе връчена на Теодосий Спасов. 
Денят на народните будители за пръв път е отбелязан в Силистра през 1941 г., тъй 
като дотогава Южна Добруджа е под румънска окупация. Според публикация във в. 
„Подем“ от 7 ноември 1941 г. още на 31 октомври във всички учебни заведения на 
града има сказки за значението на празника. Учениците гледат представление на 
пътуващия театър „Нов свят“. 
На 1 ноември 1941 г. на централния градски площад е отслужен тържествен молебен. 
Има парад на войските на гарнизона и на ученици, които в този ден дефилират из 
града със знамена и пеят патриотични песни. В историята на Силистра са записани 
много имена на народни будители, сред които се откроява първият светски поет 
Партений Павлович, Сава Доброплодни, Илия и Рашко Блъскови, Евлампия Стоева 
и много други. 
За първи път празникът е честван в Пловдив през 1909 г., а в 1922 г. е обявен за 
официален празник. След 9 септември 1944 г. е отменен от дошлите на власт 
комунисти, опитали се да омаловажат значимостта му за развитието на културата и 
историята ни. На 28 октомври 1992 г. е възстановен с решение на Народното 
събрание и се отбелязва до настоящия момент от всички българи. Всепризнат негов 
патрон е Свети Йоан Рилски, почитан като небесен покровител на народа и 
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държавата ни и като образец за себеотдаване, безсребърничество и любов към 
ближния и Отечеството. 
 
Валентина Тонева от Караджалово се нуждае от помощта ни 
www.parvomai.net | 01.11.2017  
16-годишната Валентина Тонева от село Караджалово се нуждае от спешна операция 
на гръбначния стълб, а имплантите, които трябва да ѝ бъдат поставени са на цена 
между 30 и 40 000 лева. Фондът за лечение на деца не може да ѝ предостави 
средствата, заради нормативен хаос, коментиран неотдавна по станалия известен 
случай с 8-годишната Самуела. Фондът отказва да плати парите, тъй като 
операцията на момичето може да се направи само в "Токуда", където медицинските 
изделия не се купуват с търг по Закона за обществените поръчки. Според 
правилника на фонда той може да плаща само за изделия, купени с обществена 
поръчка. Изменението в правилника е направено миналия август и на практика 
елиминира възможностите за лечение в българските частни болници и донякъде в 
държавните. Парадоксалното е, че имплантът за детето е уникален и се произвежда 
само от една компания, т.е. може да се пристъпи към директно договаряне или 
договаряне без обявление. Историята на Валя започва от ранната ѝ детска възраст. В 
началото изкривяването е незначително и тя се поддържа с лечебна физкултура. 
Преди 3 години, обаче, лекарите от специализирано болнично заведение ѝ 
препоръчват да носи корсет. Родителите сами поема разноските – на всеки 3 месеца 
се купува нов, цената е 500 лв, а Валентина строго изпълнява предписанията. 
Въпреки това, за няколко месеца през лятото изкривяването на гръбначния стълб се 
увеличава безжалостно то 42о до 60о и лекарите вече виждат надежда само в 
поставянето на импланти. Препоръчват „Токуда“ като най-добрата болница, но 
административните и бюрократични бъркотии се оказват сериозна пречка. 
Сколиозата се развива и изкривеният гръбнак притиска органите на момичето, 
деформира ги и им пречи да функционират нормално. В същото време едната ѝ ръка 
започва да изтръпва. Надеждата на родителите е да се обърнат с молба към 
общността, за да съберат непосилната за тях сума. Това е поредното изпитание в 
семейството ни – разказва майката на Валя, Калинка. Тоневи са отгледали по-
голямата си дъщеря след 2 операции на сърцето ѝ и след жестока борба с левкемия. 
Днес тя вече е съпруга и майка. Сега им предстои събирането на непосилната сума. 
Едва на 16 години, Валя вече е избрала своя път – рисува прекрасно и учи в 
Професионалната гимназия по Архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен 
Петков“ - Пловдив. Участвала е в акции за набиране на средства за лечение на дете и 
е била една от най-активните и атрактивните със способността си да рисува 
маникюр. Днес самата тя се нуждае от помощта на всички. Близки на родителите 
вече са се заели с търсенето на възможности за редица благотворителни 
инициативи. Макар Валя никога да не е учила в Първомай, готовност да подадат 
ръка са проявили много ученици от гимназиите. Педагогическият колектив на 
ПГАСГ-Пловдив също се готви да я подкрепи. Предстои детето да кандидатства за 
помощ от Дирекция „Социално подпомагане и от фонда към Общинския съвет на 
Първомай. Разкрита е и дарителска сметка: ЦКБ АД Клон Пловдив България IBAN: 
BG88CECB 9790 10D9 6019 02 BIC: CECBBGSF Нека да помогнем на Валентина 
Тонева, нека да я усмихнем! Желаещите да се запознаят с медицинската 
документация, могат да се свържат с parvomai.net. Теодора Кирякова 
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Организират акция за събиране на дрехи и вещи от бита за нуждаещи се 
www.svejo.net | poligraff.net | 01.11.2017  
В навечерието на зимата, Бургаското представителство на католическата 
организация “Каритас” отново организира акция за събиране на дарения за 
нуждаещи се, съобщиха за “PoligrafF” от централата на организацията. Тя ще се 
проведе следващата неделя (12-и ноември), като пунктовете за приемане на вещи ще 
бъдат три: 
- Между 11 и 12 часа представители на организацията ще приемат дарения пред СЗ 
“Младост”; 
- Между 12 и 13 часа - пред РУМ “Велека”; 
- Между 13 и 14 часа - в района на паркинга срещу ЕЦ “Флора”. 
От благотворителната организация приканват всеки, който има тази възможност, да 
дари топли дрехи, обувки, завивки, посуда или нещо друго, което може да бъде от 
полза на човек в нужда. Изискване към дарените вещи няма, освен да са в добро 
състояние и годни за употреба. 
През седмицата дарения ще се приемат и в централата на “Каритас - Бургас”, която 
се намира в ж.к. “Братя Миладинови”, бл 57, вх. 8, партер. Там можете да оставите 
вещи между 9 и 17 часа всеки делничен ден. 
Ежегодната благотворителна кампания е посветена на Деня на Каритас - неделята 
преди 13 ноември, денят на Блажените Мъченици: Евгений, Камен, Павел и 
Йосафат, по решение на Епископската Конференция на Католическата църква в 
България. 
 
Кампания във Варна събира отпадъци срещу книги 
www.novavarna.net | 01.11.2017  
Кампания “Еко Будител” събира отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, 
срещу даряване на книги. 
реклама 
Идеята се реализира от Община Варна, верига книжарници и “Пристанище Варна” 
ЕАД, пише 24 часа. 
Всеки жител на морската столица може да се включи в начинанието и да върне 
пластмасови и хартиени отпадъци, които ще бъдат рециклирани. Сборният пункт е 
на Морска гара. 
Ще се приемат празни и смачкани пластмасови бутилки от вода, безалкохолни и 
бира, сгънати кутии и кашони, стари вестници и списания. 
За всеки между 2 и 4 кг пластмасови отпадъци или между 3 и 5 кг хартия, ще се 
подарява ваучер за покупки от книжарници „Снела“ на стойност 10 лв. 
За предаването на над 4 кг пластмасови отпадъци или над 5 кг хартия ваучерът ще е 
на стойност 20 лв. 
 
Сдружение „Родопски хайдути” – Смолян разчитат на дарения, за да инсталират в 
Хаджичоневата къща-музей специално осветление за витрините 
www.focus-radio.net | 01.11.2017  
Сдружение „Родопски хайдути” – Смолян разчитат на дарения, за да инсталират в 
Хаджичоневата къща-музей специално осветление за витрините. Това каза за Радио 
„Фокус” – Смолян председателят Манол Ружинов. „В момента тече дарителска 
кампания, която има за цел самият музей да се снабди с витрини, на които ще бъде 
инсталирано специално осветление, което ще допринесе за това къщата да изглежда 
по нов интересен начин”, обясни Ружинов и допълни, че в момента закупуват 
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телевизори за всяка една от стаите. Чрез тях ще се показва как се е работило с 
определени инструменти, които са изложили. Започват да подреждат и самите 
експозиции и да показват, това което досега не е могло да се види в къщата, която е 
паметник на културата с местно значение. Председателят каза още, че като цяло има 
посетителски интерес, но не е на това ниво, на което може и трябва да бъде един 
музей, който пази историческата памет, бит и култура на този родопски край, затова 
догодина смятат да наблегнат на рекламата. „Догодина мислим да наблегнем точно 
на това, но за да има реклама ние трябва първо да я обособим и да предложим 
интересни неща, които да видят посетителите”, каза Ружинов. 
Даниела БОЙКОВА 
 
Дарителската кампания продължава 
www.insurance.bg | 01.11.2017  
Близо 192 000 лв. събра БЧК за пострадалите от водния ад в Бургаско. Дарените от 
доброволци средства по кампанията достигнаха точно 191 517 лв. Това съобщиха от 
пресцентъра на хуманитарната организация. Днес доброволци и служители на БЧК- 
гр. Бургас предоставиха хранителни и хигиенни пакети на засегнатите от 
наводненията жители на село Братово и кв. Долно Езерово. Организацията 
предостави на пострадалите общини професионални изсушители на наводнените 
къщи, предназначени за употреба в тежки бедствени ситуации. Тяхната функция е 
да абсорбират водата в наводнените помещения за много кратко време. 
Националната дарителска кампания продължава. Всеки, който желае, може да 
помогне. Начините за дарение могат да се открият на сайта на Българския Червен 
кръст. 
 
Сашо Пенов и Васил Мръчков ще получат Гран при от правосъдните награди 
www.big5.bg | 01.11.2017  
Професорите Сашо Пенов и Васил Мръчков ще си тръгнат с Гран при за особени 
заслуги към правото от церемонията по раздаването на Годишните награди за 
правосъдие, която ще се проведе за пети път на 25 януари в хотел Маринела. По 
традиция събитието е с благотворителен характер и на него ще се проведе томбола 
за болни деца. Гран при е единствената награда, която не подлежи на гласуване, а 
предложението за нея идват от инициативния съдийски комитет. 83-годишният 
проф. Васил Мръчков е юрист и политик, бивш главен прокурор, бивш директор на 
Института за правни науки. Автор е на мащабни публикации в областта на 
международното и вътрешното трудово право, осигурителното право. Води лекции 
по Трудово, Международно трудово и Осигурително право в Пловдивския 
университет. Проф. Сашо Пенов в момента е декан на Юридическия факултет към 
Софийския университет. Автор на над 30 статии и студии в областта на данъчното 
право. Той е бил заместник-декан на Юридическия факултет при Великотърновския 
университет, експерт в Главното управление на данъчната администрация, член на 
Консултативния съвет по законодателството при 39-о и 40-о народни събрания, 
член и председател на Правния съвет при Президента на Република България. 
Останалите призове, които ще се връчат на церемонията са за заслужили адвокат, 
съдия, прокурор, нотариус, ЧСИ, медиатор, млад юрист, синдик, кантора, 
дело/сделка, правосъдие зад граница. Победителите се определят след медийно 
гласуване. Годишните правосъдни награди се осъществяват за 5-та година по идея 
на Балканска медийна Асоциация и Софийска Адвокатска колегия, с подкрепата на 
адвокатските колегии от цялата страна, Нотариалната камара, Българска съдийска 
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Асоциация, Асоциация на медиаторите в България, Асоциация на жените-адвокати, 
Камара на ЧСИ и други. С медийната подкрепа на телевизия Евроком и предаването 
„Темида-цената на истината“, БНР и предаването „Законът и Темида“, телевизия Ин 
Лайф, вестниците Стандарт, 19 минути, Търговски в-к, бизнес списанието В2В, сп. 
Де факто легал, онлайн медиите pik.bg, kmeta.bg, actualno.com, bnews.bg, blife.bg, 
sofiainfo.bg, temida.tv, classa.bg, big5.bg, no-comment.bg, nbox.bg, Темида под 
тепетата, най-голямото ФБ списание Хай Лайф и други. 
 
1000 км ултрамаратон в подкрепа на 3 благотворителни каузи 
www.uspelite.bg | 01.11.2017  
Група спортисти се включиха в най-големия благотворителен ултрамаратон на 
Балканите - 1000 km Balkan Charity Challange. Те подкрепят 3 социални каузи - 
против дискриминацията, за деца, лишени от родителска грижа и за семеен център 
за недоносени деца и техните родители. Към момента са събрани около 5000 евро, а 
голямата цел е до края на събитието да съберат 20 хил. евро.  Колоездачите тръгнаха 
от Букурещ на 28 октомври и за 4 дни изминаха 600 км до София. Днес (1.11) тръгват 
обратно към Румъния, като този път ще трябва да тичат по 60 км. на ден в рамките 
на една седмица. Организаторът на трансграничния маратон - Станислав Георгиев, 
разказва, че през 11-дневното приключение, спортистите успяват да се откъснат от 
ежедневието си и да се посветят на "нещо хубаво", а именно подкрепа на каузите на 
Мулти Култи Колектив, Фондация "Дечица" и фондация "Нашите недоносени деца".  
Ултрамаратонът е мащабно средство за набиране на средства. Станислав Георгиев 
споделя още: За 5 години събрахме близо 170 хил. евро за нашите каузи в Румъния и 
България. 1000 km Balkan Charity Challange си поставя и друга цел. Събитието иска 
да "запали" хората по спорта на открито, да отгледа в тях усещането, че заедно 
можем да сътворим големи добрини. Всеки, който се припознае в делото им, може 
да се включи по пътя - с колело или с удобни за тичане обувки, както и да премине 
разстояние по свой избор. Всички останали, могат да направят своето дарение тук. 
 
Болни деца и читалищата в община "Родопи" получаха книги от Ордена на 
Хоспиталиерите 
www.plovdivlive.com | 01.11.2017  
Ортодоксалният орден на Хоспиталиерите направи за Деня на будителите дарения 
от книги на болни деца и на читалищата в община Родопи. Преди обяд малките 
пациенти на детско отделение в болница „Централ Хоспитал“ и на ортопедията в 
„Медлайн“ получиха творби на български и чужди автори на пловдивското 
издателство „Жанет 45“. Веднага по инициатива на президента на фондацията д-р 
Невен Енчев малчуганите направиха импровизирано състезание по изразително 
четене. Преди това те отговориха на въпроси: Какъв ден празнуваме днес? Кои са 
народните будители? Защо трябва да ги почитаме? Български исторически романи 
подари на 14-те читалища в община Родопи Ортодоксалният орден на 
Хоспиталиерите – Белащица, Браниполе, Бойково, Брестник, Брестовица, 
Златитрап, Кадиево, Крумово, Марково, Първенец, Устина, Храбрино, Цалапица, 
Ягодово. Сред тях са автори като Милен Русков, Йордан Велчев, Вера Мутафчиева, 
Антон Дончев. И тази хуманитарна инициатива, както кампаниите за безплатни 
прегледи, които Ортодоксалният орден организира в община Родопи през 
последните 4 години и безвъзмездното обучение на деца на тенис кортовете на 
Alchemist Residence, се реализира със съдействието на кмета инж. Пламен Спасов 
„Реших да направя дарение на духовните средища по селата, след като анализ на 
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Евростат посочи, че  „четящият българин“ е образован и живеещ в столицата или по-
голям град, заяви д-р Енчев. – Убеден се, че като поддържаме библиотеките по 
малките населени места ще държим децата близо до четенето и по-далеч от 
компютрите и телевизията.“ Пловдивският предприемач добави, че съвременните 
будители са читалищата и библиотеките, които  съхраняват духа на  родолюбието и 
огъня на българщината. Те пробуждат и поддържат у младите хора любовта към 
книгата. Денят на народните будители е сред най-светлите празници за нас, 
българите, защото на този ден изразяваме своето преклонение пред делото на онези 
наши сънародници, които хвърлиха първите искри на знанието и просветата. Горд 
съм, че за първи път той е честван в Пловдив през 1909 г., каза президентът на 
Ортодоксалния орден. Това е поредният благороден жест към община Родопи от 
страна на д-р Невен Енчев, от Димитровден се провеждат безплатни прегледи за 
жителите на селата, които ще продължат 3 седмици. 
 
Бургаските училища с дарения за пострадалите в Равнец и община Камено 
www.bnr.bg | 01.11.2017  
4 автобуса с дарения събраха ученици от бургаските училища за пострадалите от 
наводненията в региона. Част от даренията са за жителите на бургаското село 
Равнец, а останалите бяха предоставени на община Камено. "В благотворителна 
акция са събрани дрехи, завивки, ботуши, играчки и други неща от първа 
необходимост, както за децата, така й за техните родители. Включиха се всички 
учебни заведения, реагираха и училища от други общини", каза Виолета Илиева 
началник на Регионалното управление на образованието – Бургас, повече може да 
чуете в звуковия файл: 
Близо 1/3 от 500 - те къщи в бургаското село Равнец са сериозно пострадали от 
наводнението, а семействата в тях имат необходимост от елементарни неща – легла, 
дрехи, мебели. Сега идва трудният момент, в който справедливо трябва да 
разпределим дареното, каза кметът Христо Колев, повече може да чуете в звуковия 
файл: 
Голяма част от най - пострадалите са жители на ромската махала. Те разказват, че в 
нощта на 25 октомври водата там е достигала до метър в къщите им, че са останали 
без дрехи и покъщнина, повече може да чуете в звуковия файл: 
Даренията предоставени от РУО - Бургас бяха приети от комисия и складирани в 
училището на Равнец. През следващите дни предстои те да бъдат раздадени. 
 
Над 80 000 лв. вече са събрани за лечението на 13-годишната Никол 
www.dnesbg.com | 01.11.2017  
Семейството на момиченцето: Тази човечност ни дават сили и надежда! 
Над 80 000 лв. вече са събрани за лечението на 13-годишната Никол  Георгиева от 
Велико Търново, съобщиха от семейството.  Тя се нуждае от спешна терапия в 
чужбина, която ще и помогне в битката със сарком на Юинг (вид костен тумор, 
който засяга предимно деца и юноши). Болестта се развива бързо и налага 
неотложно лечение. Родителите на Никол вече имат оферта  от клиника в Турция. 
Цената обаче е 165 000 евро , които са непосилни за семейството, което стартира 
дарителска кампания.  На нея се отзоваха градове и села в цяла България, дори вече 
са поставени кутии за дарения от българи в супермаркети на Кьолн и Лондон. 
Лечението на Никол подкрепи с 8000 лв. Община Велико Търново и 
Великотърновският общински съвет. Фен Клуб Етър също събра 1874 лв., преди дни 
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на организираното в подкрепа за Никол дрифт шоу в старата столица бяха отчетени 
5572 лв., които вече са в дарителската сметка на девойката. 
На много места в предприятия, фирми, администрация, държавни институции, 
училища и детски градини само в Община Велико Търново са поставени десетки 
дарителски кутии, в които се събират средства за Никол. В училищата средства се 
събират от учениците, техните родители и учителите. Например, ОУ „Димитър 
Благоев“ са дарили 3550 лв. От професионалната гимназия по строителство „Ангел 
Попов“ вече са преведени 580 лв. На 1 ноември благотворителен концерт 
организира Ученическият парламент, а децата от училището в Петко Каравелово 
събраха 415  лв. и с тази сума се включиха в дарителската кампания за Никол. Това е 
само една една малка част от даренията в подкрепа и съпричастност на Никол за 
най-важната и битка в живота. 
Майката на Ники разказа, че очакват оферта за лечение и от френска болница. Но за 
да не се губи време, на Никол вече е направена първата химиотерапия в детската 
онкологична клиника в София. В момента  кръвните показатели на момичето са 
стабилни и тя се чувства добре. Предстои втора химиотерапия на 6 ноември. 
Семейство Георгиеви благодарят на всички, които в този труден момент помагат със 
средства за лечението на Никол. Тази човечност ни дава сили и надежда, че ще 
успеем в лечението на нашата дъщеря, каза Надя, майката на Никол. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
Лалова и Пулев подават ръка на изоставени деца 
www.novsport.com | 01.11.2017  
София Хотел Балкан ще събере на едно място добродеятели от различни сфери на 
дейност по повод Ежегодния благотворителен бал на фондация „Сийдър“, който ще 
се проведе на 11 ноември.   За 12-та поредна година представители на бизнеса, 
дипломати, публични личности, както и най-верните и дългогодишни поддръжници 
на фондацията ще дадат своя принос за развитието на дейността ѝ.   Гостите на бала 
ще се насладят на интересна програма, благотворителен търг с предмети с висока 
колекционерска стойност и томбола с много награди.   Боксови ръкавици на Кубрат 
Пулев и екип на Ивет Лалова, подписани от легендарните спортисти, са само част от 
предметите на търга.   Ангажираните към каузата личности ще могат да наддават за 
много преживявания и предмети, които ще предизвикат интереса както на 
почитателите на спорта, така и на ценителите на изкуството или на привържениците 
на екстремните изживявания и адреналина.   Водеща на търга ще бъде Преслава 
Фентъм-Флетчър, сертифицирана от Аукционна къща „Кристис“ и директор на 
организацията Action for Russia’s Children (ARC).    Средствата, набрани от кувертите, 
търга и томболата, ще бъдат инвестирани директно в грижата за децата и младежите 
в центровете на „Сийдър“.   Фондацията вече 12 години работи за закриването на 
държавните домове за деца, извеждането на децата оттам и настаняването им в 
семейства или в съвременни центрове от семеен тип, където те да получат 
качествена грижа. 
 
Общината и Историческия музей в Карлово са получили ценни дарения днес 
www.focus-radio.net | 01.11.2017  
Карлово. Общината и Историческия музей в Карлово са получили ценни дарения 
днес. Това съобщи за Радио „Фокус” – Пловдив зам.-кметът Стойо Карагенски. Едно 
от даренията е направила писателката Мерсия Макдермот – дългогодишна 
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изследователка на живота на Васил Левски и носител на наградата на Карлово за 
1997 г. Тя е дарила на Община Карлово книгата си „Апостолът на свободата“. 
Подаръкът е бил връчен от Иван Тренев, който е посетил авторката в Англия, където 
тя живее. Той е занесъл на писателката Грамота от кмета на община Карлово д-р 
Емил Кабаиванов за проявено и доказано родолюбие и патриотизъм в 
професионалната и обществена дейност и вярност към заветите на Апостола на 
свободата и по повод 180 години от рождението му. Други две ценни издания са 
били дарени на Историческия музей в Карлово днес, в  Деня на народните будители. 
Георги Мъндев, от Сливен, е дарил рядко издание на Български речник от 
карловеца д-р Иван Богоров и Биографичен очерк на Брайко Хаджигенов от Никола 
Славчев, издание на Карловското народно читалище „Васил Левски“ от 1938 година. 
Даренията са били направени днес в къщата на Райно Попович в Карлово, където 
Георги Мъндев и Иван Тренев са получихли уникални, калиграфски написани 
Грамоти, подпечатани с червен восък. 
Цветана ТОНЧЕВА 
 
Багата се бие благотворително 
www.trud.bg | 01.11.2017 
Благой Иванов и бразилският му съперник Кайо Аленкар ще се бият тази нощ за 
титлата в тежка категория на Professional Fighters League. Мачът е в 2,00 ч и ще бъде 
предаван пряко по Mtel Sport 2, а за пръв път в историята на ММА спорта приходите 
ще бъдат дарени за благотворителност. Ветеранът Аленкар замени американеца 
Джаред Рошолд, който първоначално трябваше да се бие с българина. 
Междувременно Конър Макгрегър обяви, че се завръща към смесените боеве след 
боксовия си мач с Флойд Мейуедър. Ирландецът пожела мач с временния шампион 
в лека категория на UFC Тони Фъргюсън (САЩ). 
 
Велико Търново е домакин на коледния турнир по тенис на "Holiday Heroes" и 
Сдружение "Актив" 
www.news.data.bg | 01.11.2017  
Мис и Мистър Свят България 2016 с призив за участие в благотворителното 
състезание на 2 декември в Спортен център „Хемус“ За втора поредна година 
Празничните герои, заедно със Сдружение „Актив“ и „Арена Тенис“, организират 
коледен турнир по тенис. Домакин на тазгодишното състезание ще бъде Спортен 
център „Хемус“ в гр. Велико Търново. Състезанието е част от серията 
благотворителни спортни турнири на Holiday Heroes „Спортувай с мисия“ и има за 
цел да подкрепи предстоящата коледна кампания на организацията. Турнирът по 
тенис е за смесени двойки. В него могат да се запишат за участие, както 
преставители на фирми, така и аматьори и любители на елитния спорт. Събитието 
ще е на 2 декември, а крайният срок за записване е 20 ноември. Входната такса за 
участие ще е дарение за Holiday Heroes, а всеки отбор получава брандиран екип с 
логото на компанията, която представлява. Събраната сума, Празничните герои ще 
използват за закупуване на хранителни продукти за предстоящата коледна 
кампания. Целта на организацията е за шеста поредна Коледа да достави празнични 
пакети на 5000 семейства в нужда в цяла България. Повече информация за участие 
и регистрация може да намерите тук: https://holidayheroes.bg/tennis/ В подкрепа на 
събитието се включиха едни от популярните лица, за които тенисът е начин на 
живот, Мис и Мистър Свят България 2016 – Галина Михайлова и Калоян Михайлов. 
Двамата са брат и сестра, които в една и съща година печелят престижния конкурс 
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за красота. Тя е една от най-красивите и изящни родни миски. Играе тенис от 7-
годишна и дори напуска италианския лицей като става частна ученичка, за да има 
повече време на тренировки и състезания. Приемат я с пълна спортна стипндия в 
САЩ, но предпочита да е близо до семейството си и заминава за Лондон, където 
завършва „Политика и международни отношения“. Той е сред младите надежди на 
родния тенис, но тежка контузия в кръста слага край на бъдещата му кариера и 
професионалните договори с полулярни спортни марки. Зад гърба си има победи в 
престижни турнири, сред които и Tennis Europe двойки. И двамата са част от Holiday 
Heroes и подкрепят каузата 5000 семейства в нужда да имат пълна празнична 
трапеза на Коледа. ВИДЕО: Галина Михайлова (Ms. World Bulgaria 206) и Калоян 
Михайлов (Mr. World Bulgaria 2016) в подкрепа на благотворителния турнир по 
тенис между компании на Holiday Heroes 
https://www.youtube.com/watch?v=4n1OsUlRnMk Всичко около събитието можете да 
следите на официалната Facebook страница на организацията. 
 
Иван Църов, РИМ-Велико Търново: На 1-ви ноември музеят отличава своите 
„модерни будители“- дарителите на културната институция 
www.focus-news.net | 01.11.2017  
Велико Търново. На 1-ви ноември Регионален исторически музей - Велико Търново 
отличава своите „модерни будители“- дарителите на културната институция. Това 
каза в предаването „Царевград Търнов - славата и величието на България“ на Радио 
„Фокус“ директорът на музея Иван Църов. По думите му през тази година са 
получени 75 различни дарения, като 95% от тях притежават качествата на движими 
културни ценности. „Най-често се дарява литература, като автори подаряват своите 
собствени монографии. Получаваме множество етнографски вещи като тъкани, 
ризи, рокли. Даряват се и много снимки. Повечето дарени вещи са били част от 
семейното наследство на хората, които знаят, че предоставяйки ги на музея те ще 
бъдат съхранени завинаги. За нас дарителите са будителите на нашето време като 
неслучайно сме избрали днешния ден, за да ги отличим подобаващо“, обясни той. 
Църов коментира още, че имат принос в обогатяване музейния фонд, като не е 
изключено много ценни експонати веднага след получаването им да влязат в 
изложба. „Непрестанно се стараем да обогатяваме експозициите си, за да 
поддържаме интереса на посетителите. В тазгодишната ни изложба ще включим и 
постъпления от обект в село Петко Каравелово, където беше открито двуетажно 
жилище от праисторическата епоха, керамика и множество накити. Изложбата се 
открива днес, традиционно е достъпна в рамките на месец, но при интерес ще остане 
и за по-дълго“, каза директорът на културната институция. Иван Църов призова 
всеки, имащ желание да подпомогне и запази историческата и родовата си памет, да 
дари на музея. 
 
Българската православна църква и Българския парламент в подкрепа на 
онкоболните деца 
www.cross.bg | 01.11.2017  
/КРОСС/ На 3 ноември 2017 г. в сградата на 44 Народно събрание на Р България в 
10,30 ч. се открива благотворителна изложба-базар в подкрепа на онкоболните деца 
у нас. Събитието е по инициатива на български депутати и Културно-просветния 
отдел на Св. Синод на БПЦ-БП и се провежда под патронажа на Светейшия 
Български патриарх Неофит, Св. Синод и председателя на 44 НС г-н Димитър 
Главчев. Това е вторият етап от благотворителната кампания "Деца рисуват за деца"-
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2017 на Българската православна църква, която предлага възможност за закупуване 
на творбите-лауреати на синодалния конкурс "Възкресение Христово" с цел 
събиране на средства и даряване на медицинска апаратура на Клиниката по детска 
клинична хематология и онкология при УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" - София. 
До този момент са закупени три инфузоматни апарата - волуметрични помпи за 
прецизно регулиране на медикаментозните вливания при лечението на онкоболни 
деца и целта на организаторите е събирането на още средства за закупуване на 
повече такива помпи, без които лекуването на децата е невъзможно. На откриването 
на изложбата в Народното събрание от името на Св. Синод ще участва Негово 
Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил, ръководител на 
Културно-просветния отдел. В събитието ще се включи и проф. д-р дм Добрин 
Константинов, началник на Клиниката, при любезното домакинство на 
парламентарния председател г-н Димитър Главчев. Изложбата ще бъде 
експонирана в Клуба на народния представител.   
Реклама 
 
Започва ремонта на Жълтото училище 
www.bnr.bg | 02.11.2017  
Започва дългоочакваният ремонт на Жълтото училище в Стария град.  Сградата до 
Античния теаър е национален паметник на културата и се ползва от Академията за 
музикално, танцово и изобразително изкуство. За обновняването й  държавата 
отпусна 1 милион и 100 хиляди лева, а общината осигури 100 хиляди лева за 
облагородяване на близката зона. С благотворителни концерти бяха събрани и 
допълнителни средства за належащия ремонт. Предвидените възстановителни 
дейности трябва да бъдат приключат до старта на новата учебна година, а от 
следващата есен студентите да учат в условия, отговарящи на съвременните 
изисквания.   Жълтото училище е построено през 1868 година. 
 
Приключи Дарителската кампания ” Подари книга – запали искра” 
www.radiomilena.com | 02.11.2017  
Скъпи съграждани, приятели, 
В днешния ден, с огромна радост и благодарност, отправяме към Вас поздрав, по 
случай Деня на народните будители! Блгодарим за Вашата гражданска 
ангажираност и отзивчивост, благородство и щедрост, без които нямаше да 
постигнем забележителния резултат от кампанията “Подари книга- запали искра ” – 
около 400, дарени от Вас, книги за попълване и обогатяване фонда на библиотеките 
към НЧ “Просвета 1888″ и НЧ”Светлина-1939”. 
Благодарим на директорите на ОУ “Христо Ботев”, СУ “Иван Вазов” и ПГТ ” Алеко 
Константинов”, на учители и родители, на прекрасните изпълнители и участници в 
Празничната програма на финала на кампанията от ЦДГ” Веселушко ” с 
ръководител Рада Джафарова. И, не на последно място, специални благодарности 
към Сладкарски цех ” Парфе “, осигурил вкусната почерпка за малките артисти. 
Благодарим Ви от сърце! 
 
Започна коледната "Операция плюшено мече" 2017 в Смолян и областта 
www.parvomai.net | 02.11.2017  
Операция плюшено мече" е благотворителна инициатива с 10 годишна история, а 
през последните три години е най-мащабната коледна кампания за сбъдване на 
детски мечти. Оперира се на национално ниво-посещават се над 7 хиляди деца от 
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330 институции в 28 области на страната. Тази година проектът  "Подари подарък на 
дете" ще се случи и в Смолян и другите 9 общини. Кампанията стартира на 1 
ноември. Ето и лин към сайта на организацията, за да се включите при желание. 
Описани са социалните заведения в областта, броя на децата и техните нужди, както 
и желанията им за коледен подарък.  http://plushenomeche.org/otb/region/21 
СмолянБГвести.нет 
 
Стара Загора за поредна година участва активно в най-мащабната дарителска 
Коледна кампания „Операция Плюшено мече“ 
www.zarata.info | 02.11.2017  
10-та година „Операция Плюшено мече“ – Един дарител, едно дете, един НОВ 
подарък! 
Стара Загора за поредна година участва активно в най-мащабната дарителска 
Коледна кампания за сбъдване на детски мечти на деца и младежи в неравностойно 
положение. Идеята е подкрепена и от Фейсбук групата „ИСТИНАТА ЗА СТАРА 
ЗАГОРА“. 
Коледната кампания подарява НОВИ индивидуални, персонални подаръци по точен 
списък на деца и младежи лишени от родителска грижа, деца в риск, деца с 
увреждания и възрастни с умствени увреждания. Кампанията също така снабдява 
институциите, които полагат грижи за тази част от обществото ни с материали, 
пособия, техника, специализирано оборудване и нужди от първа необходимост. 
еМол - Влез тук! 
Грабо еМаг За детето Мебели Булчински магазини Обучение Мода Телефони 
Доставка на цветя и подаръци Хранителни добавки Пътуване и почивка Автомото 
Техника Козметика 
1% от всяка покупка ще бъде дарен на онкоболни деца. 
Можете да намерите списъци на желанията на деца и младежи от цялата страна на 
сайта ни www.plushenomeche.org . Благодарение на 28 регионални отговорника, 
техните екипи и на вас – дарителите успяваме да дадем внимание, топлина и любов 
на тези, които най-много се нуждаят от това. 
Как да участвате: 
Списъците с желания на децата са отворени на 1-ви ноември в сайта. Регистрирайте 
се и влезте в желания от вас регион, където искате да зарадвате дете. Изберете си 
град, институция и дете, на което да подарите подарък и натиснете бутона „дари“ 
срещу името на избраното от вас дете. След това купете, опаковайте и надпишете 
подаръка с име, институция, град, регион и го пратете или занесете лично на 
посочения в сайта адрес преди крайния срок. Ако желаете лично да подарите 
подаръка си пак ни го изпратете, но следете датите за посещенията и ни пишете , че 
искате да сте част от екипа. Очакваме ви! http://plushenomeche.org/otb/region/24 
Сдружение „Операция Плюшено Мече“ официално се регистрира като сдружение в 
обществена полза, а през юли 2017 получи лиценз за „Мобилен център за работа с 
деца“ Държавна агенция за закрила на децата“. 
Целта на регистрирането ни като НПО е възможност за целогодишен достъп и 
работа с деца в неравностойно положение. Ние вярваме, че тези деца имат нужда от 
нас, обществото, и през останалите 364 дни от годината и затова на 14.10.2017 
официално дадохме старт на новата целогодишна менторска програма „Скритите 
таланти на България“. Всяка година програмата ще работи с даровити деца и 
младежи в неравностойно положение, като им осигури лични ментори, персонална 
програма, частни уроци, достъп до семинари, работилници, образователни 
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програми и материалите нужни им за развитие на техните умения. Ако желаете да 
научите повече за проекта, свържете се с нас. 
Можете да подкрепите целогодишната менторска програма на сдружението 
„Скритите таланти на България“ или Коледната ни кампания като дарите тук: 
Сдружение „Операция Плюшено Мече“ 
Банка: UniCredit Bulbank 
IBAN: BG15UNCR70001522802121 
BIC: UNCRBGSF 
Или използвайте бутона „Дари“ в сайта на сдружението ТУК, ако желаете да дарите 
през PayPal. 
Всяко дарение има значение! 
 
Близо 8 хиляди лева дари свищовският кмет на читалищните библиотеки в 
общината 
www.focus-radio.net | 02.11.2017 
Велико Търново. Близо 8 хиляди лева дари свищовският кмет Генчо Генчев на 
читалищните библиотеки в общината. Поводът бе Денят на народните будители, 
който отбелязваме на 1-ви ноември, обясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново от 
Росен Маринов, Директор Дирекция „Култура и културно наследство“ в Община 
Свищов. Средствата са дарени под формата на ваучери за книги. По 200 лева 
получиха читалищата в Александрово и Горна Студена, а по 500 лева бяха дарени на 
представителите на читалищните библиотеки в Козловец, Овча могила, Ореш, 
Българско Сливово, Вардим, Морава, Царевец, Хаджидимитрово, както и Градската 
библиотека в Свищов. Няколко дни по-рано, в навечерието на празника на 
народните будители, ваучери на същата стойност бяха връчени и на читалищните 
библиотеки в Драгомирово и Алеково.  Библиотеката при Първо българско народно 
читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856” ще има възможност да си купи книги 
на стойност 2000 лева. „Тя, както и Градската библиотека в крайдунавския град, 
получиха като подарък от кмета Генчев и книгата на проф. Владимир Радулов 
„Моите два паралелни свята”, отбеляза Росен Маринов. Ваучерите за книги бяха 
връчени на тържествена церемония в зала 1 на Община Свищов, на която 
присъстваха още секретарят на Общината Любомира Петрова, Росен Маринов – 
директор на дирекция „Култура и културно наследство”, Таня Ликова – главен 
експерт „Култура”, представители на различните читалища, кметове на кметства и 
културни дейци. 
Луиза ТРАНЧЕВА 
 
Благотворителен поход в подкрепа на болно дете организират във Велико Търново 
www.regnews.net | 02.11.2017  
Благотворителен поход под надслов „Заедно за Никол“ ще се проведе на 7 ноември, 
вторник от 16:00 часа. Инициативата цели да подкрепи дарителската кампания за 
Никол Георгиева, която се бори с тежко заболяване, като насочи фокуса на 
обществото и националните медии към каузата. С апел за съдействие общинският 
съветник Георги Недев се обърна към няколко младежки организации, сред които 
най-активната група за здраве и масови тренировки на открито –Tarnovo Runs, 
Спортувам.инфо и мотоциклетистите от състезателен клуб „SixSports“. В събитието 
ще се включат и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ . Начело на пешеходната 
колона ще има кемпер, брандиран с дарителската сметка на момичето. Под звуците 
на любимата музика на борбеното дете ученици от всички училища в 
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старопрестолния град ще се влеят в шествието, което ще стартира от ДКС „Васил 
Левски“ и по бул. „България“ ще се насочи към паметника „Майка България“ . Там 
всеки, който има възможност и желание, ще може да запише видеопослание до 13-
годишното момиче, което ще бъде публикувано в страницата на събитието в 
социалните мрежи, ще бъдат поставени и кутии за дарения. Нека всеки, който може, 
да се включи в инициативата, защото сме силни, когато сме заедно, апелират 
организаторите. 
 
Бизнесмени подкрепиха "Българе" с щедри дарения за дом на ансамбъла 
www.signal.bg | 02.11.2017  
Благотворителен бал под наслов "ДА СЪГРАДИМ ДОМ НА БЪЛГАРЕ" успя да 
обедини възможностите на дългогодишни и нови почитатели на изкуството на 
ансамбъл "Българе" от бизнес средите в желанието им за пореден път да окажат 
подкрепа в труден момент. От няколко месеца именитият ни фолклорен ансамбъл, 
който вече 15 години е емблема на професионалната сцена, е без репетиционна зала, 
а това изключително затруднява дейността му. Целта на благотворителното събитие 
бе да даде старт на събирането на необходимите близо 150 000 лева за сериозен 
ремонт на любезно предоставените от Минно-геоложкия институт "Св. Иван 
Рилски" - София свободни помещения, подходящи за нуждите на ансамбъла. Близо 
200 приятели на "Българе", подкрепящи ансамбъла през  годините - войводи от 
сдружение "Пазителина българщината", бизнесмени, политици и представители на 
изпълнителната власт присъстваха на благотворителното събитие в зала „Роял“ на 
хотел „Балкан“ - София. Сред тях бе вицепремиерът на България Валери Симеонов, 
който е сред войводите учредители на "Пазителите", Делян Добрев, Валентин 
Николов, Стефан Шарлопов, Симеон Пешов, Георги Манев и други. По време на 
бала бе проведен благотворителен търг на картини уникати, нарисувани от известни 
българи. За да подкрепят НФА "Българе" четката хванаха актьорите Бен Крос, 
Владислав Карамфилов–Влади Въргала и Елен Колева, певците Силвия Кацарова, 
Орлин Горанов, Николина Чакърдъкова, Цветелина и Албена Вескова, кметът на 
София Йорданка Фандъкова, спортните легенди Кубрат Пулев и Йордан Йовчев, 
заместник председателят на сдружение "Пазители на българщината" и председател 
на партия "Средна европейска класа" Георги Манев и др. За десет от предоставените 
картини наддаваха в благотворителния търг, воден от актьора Крум Крумов в ролята 
на Тодор Колев-2. Най-висока сума бе дадена на картините на поп звездата Силвия 
Кацарова "Огън от любов" - закупена от арх. Пламен Мирянов за 5200 лева, на 
Влади Въргала "Дом за "Българе" - закупена за 5100 лева от бизнесмена Ивайло 
Начев и картината на певицата Албена Вескова - "Фестивалът в Жеравна от Божи 
поглед", закупена от бизнес дамата Весела Шаранкова за 4500 лева. Имаше 
благотворителна продажба на уникални японски изделия, както и на предмети с 
колекционерска стойност. Сред тях най-силен бе интересът към красиви 
възрожденски пафти, предоставени от Неда Карска, които бяха продадени за 3500 
лева. Само от търга на картините бяха събрани 30 300 лева, а от търга на предметите 
уникати бяха добавени още 6850 лева. Четирима бизнесмени публично оповестиха, 
че поемат разноските и извършването на различни по естество строителни работи, с 
които да се включат в реновирането на предоставената на "Българе" база, а като 
комплимент получиха в дар по една от картините, невключени в търга. Много от 
присъстващите пък просто направиха дарения в дарителската сметка на Фондация 
"Българе". Ансамбълът отговори на щедрите жестове с изпълнението на някои от 
най-атрактивните танцови картини от своите четири авторски спектакъла. 
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Създателят и продуцент на "Българе" Христо Димитров облече носия и също се 
включи със солово изпълнение под горещите аплодисменти на присъстващите. 
Финансовите разчети в рамките на двата последвали дни показаха, че постъпилите 
под различна форма дарения от благотворителния бал покриват 150% от набираната 
сума за ремонт на предоставените помещения, което кара екипа на ансамбъла да 
гледа оптимистично на възможността скоро да има свой уютен дом в Студентски 
град. "Изключително съм горд от признанието и подкрепата, които получаваме за 
нашето изкуство, защото то за нас е мисия и е радостно, че това се осъзнава от 
българската общественост. Ето такива щедри жестове в трудни моменти ни дават 
сили и шанс да продължим да концертираме и да радваме публиката с най-доброто, 
което умеем", сподели с благодарност за навременно проявената съпричастност 
Христо Димитров. 
 
Стефан Диомов и Веселин Маринов в благотворителен концерт за пострадалите от 
наводнението 
www.faragency.bg | 02.11.2017  
Благотворителен концерт с базар в помощ на пострадалите от наводнението в 
Бургаско, събира на една сцена изтъкнати изпълнители. Събитието ще се проведе на 
10 ноември 2017 г. в Дома на НХК. То ще започне в 17.00 часа с благотворителен 
базар, на който всеки ще може да грабне коледни лакомства и сувенири или да се 
снима в специална коледна фотосесия срещу лично дарение. В 18.00 ч. е началото на 
концерта, който събира на една сцена Веселин Маринов, Стефан Диомов с Петте 
сезона, група FOUR с Преслава Минасян, Танцов ансамбъл „Здравец“ –  Камено и 
други. Съорганизатори на събитието са сдружение „Алианс за нашите деца“, ГЕРБ 
Бургас, Жени ГЕРБ Бургас и Майки ГЕРБ. Допълнителна информация и запазване 
на места за концерта всеки може да има на телефон 056819040 или на адрес „К. 
Андрованти”5. Всички събрани средства от благотворителния концерт с базар, ще 
бъдат дадени за нуждите на деца от семействата на пострадалите от бедствието в 
общините Бургас и Камено. Събитието е част от мащабна кампания, инициирана от 
ГЕРБ Бургас, която продължава с набиране на мебели и техника за наводнените 
домакинства. 
 
Четвърта номинация за добротворец 
www.dariknews.bg | 02.11.2017  
В пощата на доброто – www.samaritans.bg/dnes,е получена и четвъртата поредна 
постъпка на добротворство. Тя е за д-р Анелия Хохвартер, която спаси зрението на 
дете.   През есента на 2016 г., д-р Анелия Хохвартер оперира, напълно безвъзмездно 
Михаил Иванов от ХІ ОУ " Н. Лилиев", гр. Стара Загора, който сериозно наранява 
окото си по време на игра. Съществува опасност детето да загуби напълно зрението 
на дясното си око, но благодарение на д-р Хохвартер днес Михаил  вижда 100%. 
Научила за започналата дарителска инициатива в подкрепа на Михаил от интернет, 
благодарение на класния ръководител на детето, д-р Хохвартер веднага пише писмо 
до ръководството на училището с желание да помогне. Напълно безвъзмездно тя 
оперира Михаил в клиниката, в която работи в Австрия, а докато трае престоя му 
там, неговото семейство е прието в дома на лекарката. Д-р Анелия Хохвартер живее 
в Австрия и е водещ офталмолог, видима фигура в социалния живот и 
хуманитарните каузи по цял свят. "Д-р Анелия Хохвартер е невероятен специалист и 
Човек, отдаден на професията си и на хората. Земна, слънчева, усмихната, 
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внимателна, отзивчива, добросърдечна БЪЛГАРКА". Номинацията е направена от 
Димитринка Костова. 
 
Да помогнем на г-жа Митка Георгиева 
www.dariknews.bg | 02.11.2017  
Учениците от Национална Априловска Гимназия организират благотворителен 
концерт в подкрепа на Митка Георгиева, диагностицирана с болестта миелоидна 
левкемия. Благородното събитие ще се проведе в понеделник, 6 ноември, от 18.00 
часа в зала „Възраждане“, а входът за него е на символичната цена от 5 лева. В 
концерта ще вземат участие Шоу балет „Магия“ с ръководител Александър Белков, 
Музикална школа „Звезди в аванс“, ДФА „Габровче“, рок банда, фокусници, 
илюзионисти и още много други изпълнители. „Ние, учениците от Национална 
Априловска Гимназия, Ви призоваваме да ни помогнете в борбата за нашата 
учителка Митка Георгиева. От 6 години тя е диагностицирана с болестта миелоидна 
левкемия, като отскоро тя е подложена на терапия, но медикаментът, който приема 
е прекалено скъп за нейните възможности. Затова решихме да организираме 
благотворителен концерт“, споделят организаторите на инициативата за набиране 
на средства. 
Събраните средства ще бъдат внесени по банковите й сметки, а всеки, който желае 
да помогне може да го направи на: BGN – BG02UNCR70001520296263 в EUR – 
BG72UNCR70001520444965 BIC – UNCRBGSF 
 
Лео Меси дари 70 000 евро на хуманитарна организация 
www.chernomore.bg | 02.11.2017  
Компанията, която се грижи за имиджовите права на Лионел Меси, е дарила 70 
хиляди евро на фондацията за помощ в медицината "Лекари без граници", след като 
сумата е била спечелена при съдебно дело срещу испански вестник, съобщава 
sportal.bg.   Парите са спечелени по дело, което Меси и адвокатите му са завели 
срещу вестник "Ла Расон" за публикация, уличаваща го в употреба на допинг. 
Компанията, която се грижи за имиджовите права на футболиста заяви, че играчът 
ще продължи да се бори за справедливост и никога няма да позволи да бъде 
очерняно името му.   Лионел Меси също така има намерение да продължи и с 
даренията за благотворителни каузи и за хора в нужда.   "Лекари без граници" е 
международна, независима, медицинска хуманитарна организация, която осигурява 
спешна помощ на хора, засегнати от въоръжени конфликти, епидемии, липса на 
здравни грижи, както и на засегнатите при природни или предизвикани от човека 
бедствия. 
 
„Вярваме в доброто”: Да помогнеш, след като са помогнали и на теб 
www.btvnovinite.bg | 02.11.2017  
Вече 22 години Никифор от котелското село Кипилово живее с диагнозата 
хидроцефалия - натрупаване на течност в кухините на мозъка. Преди месец сам 
започнал да събира пари за операцията си. Около седмица по-късно разполагал с 
даже повече, отколкото му е нужно. Никифор решава да върне доброто, като дари 
част от събраните за него средства на други хора в беда. Изпраща по 15 хиляди лева 
на многодетна майка с онкозаболяване и на 3-годишно момиченце с тежка 
диагноза: „Трогна ме, защото е малка и аз също от малък боледувам, до ден днешен, 
трябва всички заедно да помагаме”. 
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Мартина Танева от Банско е момиченцето, за което Никифор е дарил пари. Допреди 
два месеца тя е напълно здрава, но изпада в кома след като се задавя с хапче и то 
попада в трахеята. „До 3 октомври бяхме в „Пирогов”, от там ни изписаха с диагноза 
кома и хипоксична енцефолапатия, просто всички ни казваха молете се, молете се, 
свършиха си докторите работата, върнаха я към живот”, разказва майката Катрин 
Костадинова. 
Семейството заминава за болница в Турция, където детето е оперирано. След 
операцията Мартина е с отворени очички, усеща допир, но не чува. Не е в съзнание. 
Много я боли и плаче. Сега клиника в Израел дава надежда за Мартина. Историята 
трогва Банско и района. За дни са събрани 160 хиляди лева. 
Георги Ангелов е фотограф и продава творбите си благотворително, за да дари за 
детето: „Аз и обещах на мъничката, че когато оздравее и се изправи на крака, да и 
направя една страхотна фотосесия на Банско на площада”. И докато хората помагат, 
майката очаква чудо. Кампанията по набирането на средствата продължава. И вие 
можете да помогнете с дарение по банкова сметка: BG96BUIB78371039070002, 
СИбанк, Катерина Костадинова Танева /Юнчова/ 
 
Параолимпиецът Мустафа Юсеинов вдигна на крака Мадан, благотворителен 
концерт събира средства за операцията му 
www.parvomai.net | 02.11.2017  
Концертът в подкрепа на параолимпиеца Мустафа Юсеинов от Мадан събра много 
хора, които платиха по 8 лева за вход в Спортния комплекс на миньорския град. 
Концертът започна днес в 19 часа и се организира от община Мадан за набиране на 
средства за спортиста, който въпреки инвалидната количка, в която живее от 20-
тина години печели медали и не спира да се бори. В благотворителната инициатива 
ще пеят поп-фолк изпълнителки - Ашли и Ванеса, както и трио "Карамел". 
Припомняме, че Мустафа получи надежда от турска клиника, че след 25 години в 
инвалидна количка, отново може да проходи. Маданчанинът е преминал всички 
необходими прегледи в специализирана клиника в Истанбул и от там са 
предложили, освен да оперират дисковата му херния, която го мъчи от години, да му 
поставят и импланти за изправяне на гръбначния му стълб. Медиците му дали 
надежда, че благодарение на тези интервенции, той ще има възможност отново да 
проходи, ако бъде упорит. За целта обаче, световният шампион в хвърлянето на 
копие през 2015 г. и носител на редица призови класирания от различни 
републикански и международни първенства, ще трябва да заплати 25 хил. евро, а 
той не разполага с тези средства. СмолянБГвести.нет 
 
11-годишно момче се бори с тежка болест и се нуждае от помощ 
www.plovdivlive.com | 02.11.2017  
Даниел Иванов е едва на 11 години и страда от прогресивна мускулна дистрофия тип 
Дюшен, която води до постепенното отслабване на мускулатурата на тялото, 
цялостно обездвижване, сърдечна и дихателна недостатъчност. До 7-годишната си 
възраст Дани е едно активно, безгрижно и весело момче. Неочакваната смърт на 
баща му от инфаркт през 2013 година отключи тежкото заболяване и задълбочи 
трагедията в семейството. „Когато разбрахме за заболяването, Дани не беше 
достатъчно голям, за да разбере какво се случва. И до голяма степен все още няма 
представа“, споделя майката Милена Бялкова „Той е като всички останали деца, 
макар да се чувства различен. Не иска да прави хилядите упражнения, защото му 
доскучава и се оплаква от рехабилитацията, а аз се опитвам да му обясня, че това ще 
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е част от живота му и за напред.“ През май тази година Дани е прегледан от турския 
проф. Ердал Карайоз. Заедно със своя екип в реномираната болница „Лив Хоспитал-
Истанбул“, проф. Карайоз използва иновативни методи за лечение със стволови 
клетки на мускулни дегенеративни заболявания, като резултатите са изключително 
обнадеждаващи и при заболяването на Дани. С помощта на роднини и приятели, 
Госпожа Бялкова успява да събере средствата за първите две процедури, които се 
провеждат през септември и октомври тази година. За съжаление, за семейството и 
близките е непосилно набавянето на още 24000 американски долара за останалите 
три манипулации необходими до края на годината за първия курс на лечение. А 
подобрението в състоянието на Дани е налице и той очаква с нетърпение следващата 
процедура през ноември. „Всеки малък успех го прави щастлив. Трябваше да го 
видите онзи ден, когато успя да се изправи едва за няколко секунди!“, разказва 
госпожа Бялкова. Младежка организация, част от Rotary International – Интеракт 
клуб Пловдив се опитва да помогне на Дани и да набере необходимата сума. 
Учениците ще направят добро, като организират Благотворително R.N. B AND HIP-
HOP PARTY – "Да изправим заедно Дани", което ще се проведе този петък, 3 
ноември , от 19 часа, с участието на DJ резидентите на Бедрум Пловдив. (DJ Милен 
от 19:00 до 22:00; DJ MC P, DJ MARTINEZ, DJ MASCOTA след 23:00 часа). Всички 
събрани средства от входа на събитието отиват по сметката на Дани! Цената на 
билета е 7 лв с включени минерална вода, кетъринг и вино.Всички събрани средства 
от входа на събитието отиват по сметката на Дани! Може да се помогне и като се 
изпрати дарителски SMS на номер 17777 с текст DMS DANI. 
 
САК няма да може да подкрепи Благотворителния юридически бал 
www.bnews.bg | BNews.bg | 02.11.2017  
Софийска адвокатска колегия няма да успее тази година да се включи с подкрепа 
към Благотворителния бал на юристите. Това се случва поради честванията на 120-
годишнината на институцията и напрегнатата програма около събитията и 
собствения бал, който организира новото ръководство на САК.    По традиция 
председателят на САК трябваше да връчи една от основните награди, но вместо него 
тя ще бъде връчена от проф. Огнян Герджиков, носител на Гран При за особени 
заслуги към правото.   На церемонията биват номинирани адвокати, прокурори, 
съдии, нотариуси, медиатори, ЧСИ, кантори, млади юристи от цялата 
страна.Очакват се големи изненади от страна на европейско присъствие на 
събитието. А Гран При тази година ще си поделят професорите Сашо Пенов и Васил 
Мръчков. Това е единственият, предварително известен приз.   Националните 
годишните правосъдни награди ще се проведат за пети път и реално са най-
престижните призове, които се раздават на гилдията. С огромната медийна 
подкрепа събитието издига реномето на цялата адвокатура.    Подкрепа оказват 
адвокатските колегии от цялата страна, Нотариалната камара, Българска съдийска 
Асоциация, Камарата на ЧСИ, Асоциацията на жените-адвокати, Национална 
асоциация на медиаторите.   Главната идея на церемонията е благотворителният 
характер. Тя се провежда в помощ на болни от церебрална парализа деца, за които 
се организира благотворителна томбола, а средствата им се връчват още същата 
вечер на сцената. 
 
„Канев“ ще се казва Университетската болница в Русе 
www.zarata.info | 03.11.2017  
Университетската болница в Русе ще се казва Канев. 
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Строителният предприемач и филантроп Игнат Канев е приел предложението на 
ръководството на лечебното заведение, то да носи неговата фамилията. 
Решението на болницата да бъде кръстена на името на големия дарител е неговата 
постоянна финансова и морална подкрепа. Игнат Канев е дарител в различни 
сфери, но най-вече в медицината и образованието. 
Чрез фондацията Канев бяха осигурени средства в размер на 500 хиляди лева за 
ново детско отделение в университетската болница, което беше открито през 
септември. Преди това с дарение от 20 хиляди лева за най-малките пациенти беше 
направена детска площадка в болничния двор. 
еМол - Влез тук! 
Грабо еМаг За детето Мебели Булчински магазини Обучение Мода Телефони 
Доставка на цветя и подаръци Хранителни добавки Пътуване и почивка Автомото 
Техника Козметика 
1% от всяка покупка ще бъде дарен на онкоболни деца. 
Официално  предложението на русенската болница да се казва Канев, ще бъде 
прието на 7 декември, когато ще се проведе Общо събрание на акционерите. На него 
трябва да се гласува новото наименование на лечебното заведение. Ще има 
представител и на Министерството на здравеопазването, което вече е дало 
пложително становище. 
 
МотоКоледа 2017: Вече има поставени кутии за дарения в Плевен 
www.pleven.utre.bg | 03.11.2017  
Както вече информирахме, за поредна година плевенските мотористи ще влязат в 
одеждите на Дядо Коледа, като събитието отново има благотворителна цел. 
Ентусиасти, яхнали мотори и АТВ-та, ще приковат погледите на плевенчани навръх 
25 декември, за да го направят още по-празничен и изпълнен с положителни 
емоции.  Вече са ясни и първите места, на които има поставени кутии за дарения. 
Може да подкрепите "МотоКоледа 2017" в клубната къща на МК "Огнени Сенки" на 
ул. "Драган Цанков 10", както и в ресторант "Мегдана" на ул. "Ал. Стамболийски". 
Тази година се планува със събраните средства да бъде подпомогнато лечението на 
дете (или деца). По традиция ще има подаръци и за децата в неравностойно 
положение от домовете в Плевен. 
 
Благотворителен концерт с Михаела Филева събра 1500 лв. за болно дете 
www.regnews.net | 03.11.2017 | 11:16 
1500 лв. събраха на благотворителен концерт във Велико Търново за 12-годишния 
Стилян Колев. Той е един от най-перспективните млади баскетболисти в България и 
играе за сливенския клуб „Сливен Баскет“. Детето страда от рядко онкологично 
заболяване Синовиален Сарком, който лекарите откриват при операция през август 
на дясна подбедрица. Благотворителният концерт беше организиран от местния 
баскетболен клуб „Етър-49“ и ПМГ „Васил Друмев“. На сцената снощи излязоха 
десетки талантливи изпълнители от Велико Търново. Пръв публиката зарадва 5-
годишният Иван Мишев, който получи заслужени аплодисменти за певческите си 
възможности. Мертай Махмудов и Александър Тодоров представиха изпълнение с 
кларнети, а Тихомир Денчев, Лъчезар Стефанов, Данислав Борисов и Валентин 
Тодоров изумиха присъстващите с уникален квартет от акордеони и синтезатор. 
След музикантите от СУ „Емилиян Станев“ на сцената се качиха младите певици 
Габриела Опрова и Милица Мартинова. Чаровниците от клуб за спортни танци 
„Ксани денс“ вдигнаха градуса на настроението, а красивите малки грации от клуба 
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за художествена гимнастика превзеха изцяло сърцата на публиката. Анна-Мария 
Йовчева показа уменията си с китара в ръка, а след нея Лилия Ангеличева и Гергана 
Стоянова от Езикова гимназия вдъхновиха присъстващите с невероятните си 
гласове. Лия-Луида Любенова от ПМГ „Васил Друмев“ буквално остави без дъх 
публиката в голямата зала на Общината. Невероятните възпитаници на студио 
„Румина“ бяха аплодирани и от своята ръководителка Румяна Начева. След нежните 
гласове на сцената буквално стана горещо, защото момчетата от рок група „Райзис“ 
представиха много качествена музика. Те бяха бурно аплодирани от своите 
съученици от ПМГ „Васил Друмев“. Рокаджиите се оказаха и подгряващата група 
преди изпълнението на Михаела Филева, която „взриви“ публиката със своите 
хитове. Филева, която се съгласи да участва в концерта буквално часове след като се 
прибра от САЩ, благодари за поканата и изрази надежда за скорошното 
оздравяване на Стилян. Тя получи грамота за дарителския си акт от местния 
баскетболен клуб и се снима за спомен с всички участници от снощния концерт. В 
дарението се включиха известният рапър 100 кила, както и Клуба за приятелство 
Велико Търново – Япония. Събраните средства ще бъдат приведени в сметката на 
Стилян, който има всички шансове да оздравее напълно и да се върне в спортната 
зала. Лечението, което предлагат в болница в Истанбул, е със заявка за напълно 
излекуване на детето. Терапиите ще продължат между 6-8 месеца, като стойността 
на всяка терапия е 7500€. 
 
Благотворителен концерт в подкрепа на Николай от Горни Воден 
www.parvomai.net | 03.11.2017  
В подкрепа на асеновградчанина в концерта се включват десетки изпълнители, сред 
които Устата, Пламена, Исмаил, Дани Пенелова, Севджан Рамадан, денс формация 
"Косара", детска танцова школа "Пловдивъ" и много други. Концертът е планиран за 
16 ноември в сватбена зала "Роял" с начален час 19:00. Входът е на цена 5 лв. и ще се 
заплаща на място. Всички набрани средства от вход и дарения ще бъдат обявени 
публично. В момента Николай Иванов провежда четвърта поред терапия в Испания. 
Кръвните показатели показват, че има малък спад в имунната система, но в 
допустими граници, което е нормално при този вид лечение. На 6 и 7 ноември на 
Ники ще бъде сложена инжекция с лекарство на име Neupogen, използвано за 
увеличаване на белите кръвни тела след лечение с химиотерапия, с цел 
предотвратяване на инфекции в организма. Следващата терапия ще на 15 ноември. 
Ако желаете да подкрепите Ники можете да го направи по следните начини: - като 
изпрати смс с текст DMS NIKOLAY на номер 17 777 - чрез дарение по дарителска 
сметка в Обединена Българска Банка в лева: IBAN: BG56 UBBS 8002 1088 4983 30 
BIC: UBBS BGSF Титуляр: Николай Владимиров Иванов И във евро за Испания: 
IBAN: ES71 2100 3693 2120 0050 5550 BIC: CAIX ESBB или чрез Pay pal: 
Vencislav_ivanov89@abv.bg Концертът се организира благодарение на музикална 
компания Sunny music и Имресарска агенция VN. Източник: asenovgrad.net 
 
Благотворителна кампания „Аспарухово – дари надежда“ в подкрепа на 
пострадалите от наводненията в Бургаско е организирана във Варна 
www.focus-radio.net | 03.11.2017 
Благотворителна кампания „Аспарухово – дари надежда“, която е в подкрепа на 
пострадалите от наводненията в Бургаска област, се провежда във Варна. Пред 
Радио „Фокус“ – Варна Мария Георгиева, която е сред организаторите на 
благородната инициатива, заяви, че идеята е възникнала спонтанно. „Ние, 
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аспаруховци, преживяхме това преди три години и прекрасно знаем как се чувстват 
пострадалите в момента, какви нужди имат, каква мъка изживяват. Поради тази 
причиня няма начин да не се помогне. Ние най-добре можем да направим такава 
организация  и я направихме. Идеята възникна спонтанно, събрахме се няколко 
човека, дадоха ни помещение,  което да използваме безвъзмездно. Събираме всичко 
за домакинството, което на първо време да помогне на пострадалите от 
наводненията в Бургаска област“, допълни Мария Георгиева. Желаещите да се 
включат в инициативата могат да заповядат на улица „Кирил Пейчинович“ 2 в кв. 
„Аспарухово“ от 9 до около 19.00 часа. „Обявили сме 4 ноември за край на 
кампанията, но ако има интерес, ще я удължим с ден – два“, каза още Мария 
Георгиева. Решението дали кампанията да бъде удължена ще бъде взето в утрешния 
ден. 
Марияна ВАЛЕНТИНОВА 
 
Председателят на Народното събрание Димитър Главчев откри благотворителната 
изложба-базар „Деца рисуват за деца” 
www.parliament.bg | 03.11.2017  
Председателят на Народното събрание Димитър Главчев откри благотворителната 
изложба-базар „Деца рисуват за деца”. Експозицията, която се организира от 
законодателната институция и Светия Синод на Българската православна църква – 
Българска патриаршия, е в подкрепа на онкоболните деца у нас. Със събраните 
средства ще бъде закупена медицинска апаратура за нуждите на Клиниката по 
детска клинична хематология и онкология при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” – 
София. За нас, народните представители, е чест, че сме домакини на такава изложба, 
заяви председателят на парламента. По думите му децата са нашето бъдеще и е 
важно да бъдем съпричастни, когато те са изпаднали в беда. Надяваме се, че 
посредством тези картини детският глас ще отекне достатъчно силно и затова нека 
да им помогнем, допълни Димитър Главчев. Негово Високопреосвещенство 
Ловчанският митрополит Гавриил и ръководител на Културно-просветния отдел на 
Св. Синод подчерта, че  представените произведения са надежда за болните деца и в 
тях има много искреност, непосредственост и радост. Творбите са на тема 
Възкресение Христово, което е най-светлият християнски празник с най-чисти 
чувства на любов и вяра, допълни той. Митрополит Гавриил отбеляза, че тези 
възвишените емоции са облагородили малките художници. Началникът на 
Клиниката по детска клинична хематология и онкология при УМБАЛ „Царица 
Йоанна – ИСУЛ” проф. д-р Добрин Константинов изрази удовлетворението си от 
факта, че инициатива е постигнала своята цел – не само да възпитава духовно и 
нравствено, но и да ангажира деца за една изключително благородна кауза. Особено 
съм щастлив, че срещаме разбиране и уважително отношение и, вярвам, в бъдеще 
нашите пациенти ще продължат да получават такава подкрепа, завърши проф. 
Константинов. Със събраните средства от първия етап на благотворителната 
кампания „Деца рисуват за деца” са закупени три инфузоматни апарата – 
волуметрични помпи за прецизно регулиране на медикаментозните вливания при 
лечението на онкоболни деца. Целта на организаторите на изложбата-базар е да 
бъдат събрани още дарения с цел осигуряване на повече такива апарати. 
 
1400 лв. събраха на концерт търновски ученици в помощ на болно момиче 
www.24chasa.bg | 03.11.2017 
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1 399, 84 лв.  за лечението на 13-годишната Никол Георгиева събра благотворителен 
концерт, организиран в Деня на народните бутителите от Градски ученически 
парламент съвместно с Община Велико Търново. 
В концерта взеха участие Габриела Опрова от СУ „Емилиян Станев“ , Гергана 
Стоянова от ДВГ „Пеещи камбанки“, Лилия Ангеличева от ВС „Румина“, малката 
Кристияна Кирилова от музикална школа „New voices”. Танцов ансамбъл „Искрици“ 
показаха силата на българския фолклор. Гала, Ирена и Камелия от СК „Зоки“, 
пресъздадоха магията на модерния танц. Най-малките участници бяха от ЦДГ 
„Слънце“, които очароваха публиката с мажоретният си състав и рецитирането на 
стихотворения за будителите. ТСъбраните пари вече са преведени по сметката на 
момичето, което страда от онкологично заболяване, а за лечение в чужбина са 
нужни 160 000 евро. 
 
Художник от Банкя дари скулптура 
www.actualno.com | 03.11.2017  
Художникът от Банкя Стоян Мирчев направи дарение по повод Деня на будителите 
скулптура на птица под надслов „Полетът на сърцето”. Замисълът на автора на 
творбата е дълбок и наситен с много символика. Погледнато откъм входа на парк 
„Ротонда”, в рисунъка на птицата се вписва сърце – алюзия за Банкя като лечебница 
на сърца – в буквален и преносен смисъл. На откриването Стоян Мирчев разкри и 
друг свой замисъл: че птицата, символ на движение, се връща да гнезди винаги там, 
където е родена. Това кореспондира със ситуацията в съвременна България и тази 
птица е покана към излезлите да се завърнат у дома. 
Кметът Рангел Марков и общинският съветник Анна Стойкова поздравиха 
художника и му благодариха и за друго негово дарение, направено за Банкя 
миналата година – изваяния на животни, радост и забава за най-малките в парк 
„Кестените”. 
Щедростта на Стоян Мирчев не свършва дотук. Той възнамерява още да благотвори 
за Банкя и да одухотворява пространството й с още свои творби, което ще рече, че 
възрожденският дух в Банкя е жив. 
 
Да помогнем на Коки да се върне в нашия свят! 
www.dnes.bg | 03.11.2017  
Калоян Казаков е едно усмихнато дете, което обаче се бори с диагнозата детски 
аутизъм и вторичен недоимък на лактазата. Вие, читателите на Dnes.bg познавате 
момчето, което има нужда от нашата помощ. Вече сте му помагали, нека го 
направим пак. 
Родителите му събират пари за вливане на стволови клетки в Турция - в клиника LIV 
hospital Истанбул. Офертата е за 32 000 долара. Тази процедура има 90% 
успеваемост. 
"Терапията със стволови клетки е нов ефективен подход и повлиява на метаболизма, 
имунната система и увредени клетки и тъкани. За максималното подобрение на 
състоянието на Коки сме посъветвани колкото се може по-скоро да започне това 
лечение със стволовите клетки, за да може мозъкът му да усвоява по лесно всичко 
случващо се около него, по- лесно да приеме терапиите и да се научи на много неща, 
които до сега не е усвоявал", пише неговата майка във Facebook. "Искаме да 
довършим започнатото и Коки да премине през тази битка като победител", таи 
надежда майката на Калоян. 
На Калоян можете да помогнете като изпратите смс на номер 17 777 с текст KOKI. 
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Може да дарите и по следните начини: PayPal - help_koko@abv.bg 
Дарителска банкова сметка: IBAN:BG89PRCB92301049318117 BIC: PRCBBGSF 
ПроКредит Банк Калоян Пейчев Казаков 
 
Сдружение „Човеколюбие” отново дари приюта на отец Иван 
www.regnews.net | 03.11.2017  
Сдружение „Човеколюбие” гр.Горна Оряховица с основател и председател Събка 
Стоянова през месец октомври празнува 10 години от създаването си. През това 
десетилетие Сдружението е организирало много кампании в подкрепа на нуждаещи 
се деца, майки и възрастни хора. От няколко години горнооряховските 
благотворители подкрепят и каузата на отец Иван, който дава подслон на хора, 
останали без покрив и препитание. През тази есен продължи дарителската акция на 
„Човеколюбие” за социални домове, домове за стари хора, за отец Иван – приютите 
за сираци и бездомни в с. Нови хан и с. Якимово. На 31 октомври в с. Нови хан, 
община Елин Пелин беше закаран втори камион с дарения за приюта в с. Якимово, 
община Монтана –  лекарства, почистващи препарати, сладки, дрехи, завивки, 
ученически пособия, играчки. Изказваме благодарност на всички дарители за 
проявената човечност и отзивчивост. Маринела Костадинова, член на Сдружение 
„Човеколюбие” 
 
Организират благотворителен базар за Габи и Радост от Димитровград 
www.parvomai.net | 03.11.2017  
Благотворителен базар в помощ на двете нуждаещи се от лечение деца - Габи и 
Радост ще бъде организиран на 23 ноември, четвъртък пред Спортна зала 
"Младост". Той ще бъде в деня, когато в залата ще се проведе и благотворителния 
фолклорен концерт в подкрепа на двете димитровградски деца. Базарът ще започне 
в 15:00 часа. На него ще се предлагат изделия, изработени от децата от градините 
"Приказка", "Пролет", "Радост", "Слънце", "Райна Княгиня" и "Осми март". Със свои 
творби ще участват и потребителите от Дневния център за деца с увреждания, както 
и школи от Детски и младежки център. В каузата се включват и много дарители. 
Целта е да се наберат средства за второкласничката от ОУ "П.Славейков" Габи, на 
която и предстои операция на гръбначния стълб в чужбина. 4-годишната Радост има 
нужда от лечение, за да проходи, а терапията се извършва в Турция. Инициантивата 
за базара е на група майки от Димитровград и е с подкрепата на Общината. За 
повече информация - 0884 58 79 48. Ако желаете да помогнете на двете деца, ето 
банковите им сметки: IBAN: BG25 RZBB 9155100 8539080                                    BIC: 
RZBBBGSF Габриела Валентинова Атанасова Банка ДСК BIC – STSABGSF IBAN – 
BG91STSA93000024757217 Радост Владимирова Дукова 
 
Операция "Плюшено мече" започна коледната си кампания 
www.bnr.bg | 03.11.2017  
Започва националната коледна кампания „Операция „Плюшено мече“ в помощ на 
деца и юноши в неравностойно положение. Благотворителната акция помага вече 
девет години и има за цел да дарява коледни подаръци на деца, които са лишени от 
родителска грижа, деца с увреждания и такива в риск. Това разказа за Радио Стара 
Загора Петя Станчева- регионален координатор на кампанията.  По думите ѝ 
подаръците са нови и отговарят на персоналните желания на самите деца от 
домовете. Над 7 хил. деца от 330 институции в страната са получили подаръци до 
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сега. Станчева каза още, че не подбират институциите, на които да изпратят 
играчки, но условието е, те да се занимават с деца в неравностойно положение. 
Всеки който иска да помогне може да се запознае с условията за дарителство на 
сайта на сдружението www.plushenomeche.org . Петя Станчева обясни и начина, по-
който гражданите могат да се включат в кампанията: 
 
Тамплиерите дариха 215 легла на болници 
www.standartnews.com | 03.11.2017  
215 легла за 430 000 евро дари Орденът на рицарите тамплиери у нас на 5 болници в 
страната. Мащабната помощ е за две клиники в Пазарджик и за по една в София, 
Елин Пелин и Пловдив. Всяко от модерните болнични легла е със сертификат и 2 
години каранция, струва по 2 000 евро. Оборудването е подарък на Ордена от 
Австрия. Леглата вече са разпределени по болниците и се ползват, каза специално за 
"Стандарт" великият приор на тамплиерите акад. о.р. ген.-майор Румен Ралчев. 
Междувременно родните тамплиери направиха голямо дарение и на Агенцията за 
бежанците у нас. Рицарите предоставиха няколко тона храни, които ще бъдат 
разпределени по центровете в страната. Благотворителната дейност на тамплиерите 
ще продължи през декември на традиционния коледен бал на Ордена. Тогава 
рицарите продават на търг икони, картини и знакови предмети, осигурени от 
командериите. Парите са за стипендии на даровити деца, припомни Ралчев. Очаква 
се той да бъде преизбран за велик приор на Велик Приорат България на конвента на 
Ордена на тамплиерите, който ще се проведе на 25 ноември в София. Тогава ще бъде 
потвърдено или променено ръководството на неправителствената организация. 
Специално за конвента в България пристигат викосопоставени тамплиери от Велик 
Приорат НАТО, както и от организациите в Германия, Сърбия, Украйна, Русия и 
Македония. 
 
Центрове от семеен тип в София получиха дарение от Виенски клуб 
www.novinata.bg | 03.11.2017  
На 1 ноември 2017 г. бяха връчени даренията със събраните средства от последния 
благотворителен Виенски бал. Центърът за настаняване от семеен тип на деца и 
младежи с увреждания „Райна Княгиня“ в София се сдоби с дългочаканата 
позиционираща система за рехабилитация на деца с церебрална парализа. 
Намиращият се в съседство Център от семеен тип „Баба Тонка Обретенова“ получи 
маса за тенис и бягаща магнитна пътека. Благодарение на събраните средства от 
виенския клуб бе направено дарение на 13 Центъра от семеен тип на територията на 
Столична община. Закупени са пособия за спорт и рехабилитация. Дарение получи 
и Фондация „Конкордия“ България, която поддържа на територията на София 
домове от подобен тип. 
Кметът на София и посланикът на Австрия в България са патрони на Виенските 
балове и им благодарим за подкрепата. 
 
Ортопеди дариха средства в помощ на пациент 
www.news.bnt.bg | 03.11.2017  
Яким Каръков е с шизофрения от 20-годишен. Преди няколко години получава и 
диабет. Болестта засяга слуха и зрението му и вече почти не вижда и чува. Миналия 
месец чупи тазобедрена става след падане в дома си в село Скрът и е настанен в 
Петричката болница. Елеонора Петкова - сестра на Яким: Дойде докторът, който там 
ни прие, каза, че ще дойде доктор Мазнейков да разговаряме с него и най-добре е в 
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София. В София лекарите смятат, че Яким се нуждае от скъп имплант, за да проходи. 
Сестра му обаче имала половината от нужните средства. Д-р Христо Мазнейков - 
началник клиниката по "Ортопедия и травматология" в МБАЛ "Св. София": Моите 
колеги казаха доктор Мазнейков не се притеснявайте ние сме тука 8 човека ще 
съберем по 150 лева, ще му платим на човека пирона и ще го оправим.Яким вече 
ходи с патерици, но ще остане в болницата, докато се възстанови напълно. Д-р 
Христо Мазнейков - началник клиниката по "Ортопедия и травматология" в МБАЛ 
"Св. София": Когато имаш такъв случай може ли да го пуснеш? Къде да иде, какво да 
прави този човек? За това ви молим и вас за помощ. Елеонора Петкова - сестра на 
Яким: Заболяването, което имам - операцията, не мога да го вдигам въобще, да се 
грижа денонощно за него. Елеонора страда от онкологично забляване. Пенсията и е 
240, а на брат и 130 лева. Категорична е, че няма да изостави брат си, но се надява на 
помощ от институциите. Елеонора Петкова - сестра на Яким: Ако някой може 
наистина да уреди или някакъв дом, или някакъв човек да поеме грижата за него - 
ще бъда много много благодарна. Елеонора вярва, че ще се намерят добри хора, 
които да помогнат на брат ѝ. От Дирекцията за социално подпомагане в Петрич 
съобщиха,че ще проверят случая и ще преценят как да помогнат на Яким, след като 
се прибере в родното си село. 
 
Благотворителен концерт „От деца за деца” се проведе в Оряхово 
www.konkurent.bg | 04.11.2017  
По повод Деня на народните будители в ДГ „Пролет" – Оряхово се състоя 
благотворителен концерт, под надслов „От деца за деца", организиран от Фонд  
„Участвам, дарявам, променям" - Бяла Слатина. 
В концерта взеха участие деца от детската градина, на различна възраст, които 
изпълниха тематични песни и стихотворения. 
Събраните средства ще бъдат използвани за нуждите на детските градини на 
територията на общината. 
 
Церемонията „Новатори в образованието“ 2017 ще се състои в Литературен клуб 
„Перото” 
www.topnovini.bg | 04.11.2017  
През юни стартира класацията „Новатори в образованието“ 2017, която има за цел 
да привлече общественото внимание към позитивната промяна в българското 
образование. Това е четвъртото поредно издание на „Новатори в образованието“, 
като тази година организатор е образователната организация ERP Academy. 
Амбицията на организаторите е да бъдат представени личностите, проектите и 
инициативите с най-голям принос към въвеждането на нови обучителни 
методи,технологични решения, както и добрият пример на истинска отдаденост към 
учебния процес, които променят представата ни за образование, създават нови 
възможности за усвояване на знания и правят ученето по-достъпно и стойностно за 
повече хора. Победителите от тазгодишното издание на класацията „Новатори в 
образованието“ ще бъдат обявени на официално събитие, което ще се проведе на 8 
ноември от 18:00 часа в Литературен клуб „Перото“. Номинации в класацията 
„Новатори в образованието“ 2017 получиха повече от 50 проекта, които бяха 
разпределени в категориите Деца, Училища, Университети, Обучения и 
Благотворителност, както и награда на публиката, която беше безапелационно 
спечелена от Ангел Ангелов – преподавател по информационни технологии в СУ 
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"Сава Доброплодни" - Шумен. Успешното позициониране на България като 
икономика и общество на знанието ще има ключово значение за това, дали страната 
ни ще е конкурентоспособна в утрешния динамичен свят, в който за броени години 
всеки регион на света може от изоставащ да се превърне в технологичен лидер, да 
привлече към себе си инвестиционните потоци и да създава добавена стойност. 
Класацията „Новатори в образованието“има амбицията да провокира обществена 
дискусия за нуждата от промяна в сферата на образованието, която да помогне както 
на днешните ученици да са по-подготвени и успешни в живота, така и на обществото 
ни да бъде по-конкурентно и устойчиво. 
 
Деца от ДГ „Чучулига“ дариха книжки и енциклопедии на РБ „Любен Каравелов“ 
www.ruse.utre.bg | 04.11.2017  
Всяка година деца, учители и родители от Детска градина „Чучулига“ отбелязват 
Деня на добротата – тринадесети ноември. Празникът се чества по целия свят 
независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения. 
На този ден е хубаво да помислим за другите около нас и да направим една 
спонтанна добрина. Тази година по случай Деня на народните будителите и Деня на 
добротата възпитаници на ДГ „Чучулига“ дариха книжки и енциклопедии на 
Детския отдел към Регионална библиотека „Любен Каравелов“. За да остане този 
ден паметен за всички, малките дарители получиха първите си читателски карти.  
Дарението от 160 прекрасни книги ще бъде достъпно за всички деца, които обичат 
четенето. 
 
Стилиян Петров за борбата с левкемията: Минах през ада, но не бях готов да се 
предам 
www.dnevnik.bg | 04.11.2017  
Рекордьорът по мачове за националния отбор на България Стилиян Петров разкри 
през какво е минал при борбата си с левкемията. Бившият футболист беше 
диагностициран с болестта през март 2012 г., но четири години по-късно успя да се 
излекува напълно. Петров опита да се върне към професионалния футбол и проведе 
подготвителен лагер с бившия си тим "Астън Вила", но не получи предложение за 
договор. По-късно халфът разкри, че най-вероятно ще се насочи към треньорска 
кариера. "Когато разбрах за диагнозата много въпроси минаха през главата ми, но 
нямаш отговор на тях. Месеци наред не спях, за да разбера защо ми се случва, но 
хората знаят, че отговор просто няма. Затова реших с моята съпруга да основем 
фондация, за да помогнем на хората", каза Петров пред BBC Radio 5. 
Бившият национал обясни, че най-голяма помощ в годините на битка с болестта му 
е оказала неговата съпруга Паулина. "С моето семейство минахме през ада. Двамата 
ми синове ме виждаха в състояние, в което нито едно дете не трябва да вижда своя 
баща. След това сме ги водили на психолози", добави 38-годишният Петров и 
добави, че синовете му Стилиян – младши и Кристиян не са можели да влизат при 
него, а са го виждали през малък прозорец. "Паулина спеше при мен всяка нощ, 
хранеше се с това, което трябваше да ям и аз. Тя ми даваше пример, че трябва да го 
правя и да не спирам да се боря. Когато видиш, че някой оставя собствения си живот 
и този на децата си, в името на това ад оздравееш, това значи много. Не бях готов да 
се предам и тогава разбрах, че искам да живея, за да съм отново с близките си", каза 
още футболистът. Петров продължава да играе на аматьорско ниво, като се 
състезава в Неделната лига. Той дори оцени спечеленият медал в тази надпревара 
като най-ценния в кариерата си. "Плащам си таксата от пет паунда, за да играя и 
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това ми харесва. Хората там са амбицирани да играят добре срещу мен, да ме ритнат, 
познават ме. След мач обаче сядаме да пием по бира и няма лоши чувства", добави 
бившият капитан на "Астън Вила". През септември бившият национал разкри, че е 
отказал оферта да заиграе в Индийската Суперлига, където ще се състезава Димитър 
Бербатов. Той участва в благотворителния мач на фондацията на Бербатов през 
лятото, а след това и в юбилейния двубой на Приятелите на Христо Стоичков срещу 
дрийм тима на "Барселона". 
 
Издигнаха 12-метров кръст над село Яхиново 
www.novini.bg | 04.11.2017  
12-метров кръст е издигнат над едно от най-големите села в Кюстендилско - 
Яхиново. На днешната Архангелова Задушница в селото се провежда дарителска 
акция за събиране на средства за облагородяване на площадката около постамента. 
Предложението да се сложи кръст на хребета в местността "Могилите", по средата на 
пътя за гробищния парк, идва от самите хора. Така те искат да измолят закрила от 
християнския символ заради трагични събития, случили се последователно през 
последните години, когато при катастрофи и при инциденти загинали и млади хора. 
Кръстът е от фосфоресциращ материал, който отразява лунната светлина. Ще бъде 
монтиран и мощен прожектор да осветява мястото нощем. На площадката, която е с 
площ около 10 квадрата, ще бъдат сложени и няколко пейки за сядане и за кратък 
отдих. Пари ще дарят и близо хилядата жители на Яхиново, които от години са на 
гурбет по Западна Европа, САЩ, Канада, дори в Австралия и Нова Зеландия, каза 
кметът Софка Скоклева, цитирана от БНР. 
 
Националната художествена гимназия празнува 
www.sl-news.sliven.net | 04.11.2017  
Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ отбеляза патронния си 
празник на 26 октомври. Училището организира тържество, на което беше поднесен 
венец на паметника на Димитър Добрович, извършен бе водосвет за здраве, а 
официалните гости отправиха своите поздравления. От името на кмета Стефан 
Радев приветствие отправи зам.-кметът Пепа Чиликова. В своя поздравителен адрес 
до ръководството, преподавателите и учениците, кметът подчертава, че гимназията 
опазва българските традиции и повишава нивото на изкуството и културата в 
Сливен. „Националната художествена гимназия “Димитър Добрович” – Сливен 
възпитава, обучава и създава творци, които с таланта си прославят нашия град по 
света. Пожелавам никога да не губите своя плам, нестандартния поглед към живота 
и творческата свобода“, пишеше в поздравителния адрес от Стефан Радев. 
Началникът на Регионалното управление по образование д-р Бисерка Михалева 
пожела успехи в областта на изкуството и в процеса на обучение през цялата учебна 
година. Директорът на художествената гимназия Александър Дойчинов обяви, че е 
на път да се сбъдне една от мечтите на неговите колеги – да се създаде галерия, в 
която възпитаниците да показват в изложби своите творби. В двора на училището 
има сграда, която до два месеца ще бъде пригодена за целта и ще бъде наречена 
„Галерия нова“. Председателят на фондация „Обществен дарителски фонд“ Дора 
Куршумова връчи чек за 5 533 лева за професионално осветление и окачване на 
картините в галерията. Сумата беше преведена по сметката на гимназията, след като 
бе събрана по време на благотворителен търг след традиционния пленер на виното. 
Инициативата бе съвместна с фонд „13 века България“ с представител Антон Кънчев 
и винарска изба „Афузов“ на общинския съветник Минчо Афузов, които присъстваха 
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на връчването на чека. Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ 
е приемник на създаденото през 1981 година Средно професионално училище за 
приложни изкуства. 
 
Българин фармацевт от Швейцария дари 86 легла на болницата в Ловеч 
www.24chasa.bg | 05.11.2017  
Ние няма да сме поколението, което ще затрие страната си - тя е по-силна от нас, 
казва 37-годишният Стелиян Тинков “Приятели ми казаха, че болницата в родния 
ми град Ловеч е в критично състояние. Реших да опитам да помогна”, обяснява 
Стелиян Тинков, който преди месец направи дарение от Швейцария. Документите и 
транспортирането на 86 легла му отнело година и половина. Той обаче не се 
оплаква, а казва, че пак би направил същото усилие - защото си заслужава 37-
годишният доктор по фармация работи в голяма швейцарска компания. Роден и 
израснал в Ловеч, той е завършил математическата гимназия в града, а после - 
Медицинския университет в София. Стелиян защитил докторантура в Мюнхен през 
2009 г. Започва да се занимава с производство на продукти на базата на 
нанотехнологии. По същото време завършил втора магистратура по бизнес 
администрация. Изкарал специалност и по индустриални науки, свързана с 
оптимизиране на производството. Този безспорно успял млад човек вече 12 г. работи 
и живее със семейството си в швейцарския град Щайн. Съпругата му Керстен е 
германка, а малкият им син, който е на 2 години и половина, носи българското име 
Йордан. След като разбрал, че болницата в Ловеч е на прага на фалита, решил, че 
може да се направи нещо, за да помогне за спасяването и . “Започнах да разпитвам, 
да организирам срещи с управителния съвет - някои връзки се проваляха, но 
подхващах нови. В началото, чувайки за България, швейцарците подхождаха с 
недоверие. Искаха гаранции и ангажимент, че нещата ще се получат”, разказва 
Стелиян. Опасенията им били, че може да има проява на безотговорност. Затова 
фармацевтът поел лична отговорност - финансова и организационна. Дарените 
легла идват от старчески дом, намиращ се в предградие на Базел. Те са толкова 
запазени, че мнозина останали с впечатлението, че са нови. “Написах кратък доклад 
за състоянието на болницата, за значението и  за общината и това убеди 
ръководството на дома, че има смисъл и нужда от това дарение”, допълва Стелиян. 
Съвсем по швейцарски управителният съвет на дома настоявал за подробности - коя 
фирма ще се нагърби с финансовите разходи, кой ще е превозвачът, кой стои зад 
това от българска страна. “Нашият отбор - няколко души от Ловеч, свърши много 
добра работа. А транспортът е дарение от варненска фирма С помощта на тези хора 
всичко се случи изключително бързо”, обяснява със задоволство Стелиян. Тъй като 
не знаел кога ще пристигнат работниците от Ловеч за товаренето на леглата, той бил 
изненадан, когато те се появили една нощ пред дома му. Наложило се да ги приюти. 
Докато ги превозвал с личния си автомобил, съпругата му разпъвала легла и 
подготвила всички удобства за 5-има души. На сутринта ги гостила с пресни 
кроасани и кафе. “Тя спретна страхотна маса с домашен мед и българско сирене и 
гостите ни ахнаха. Бяха приятно изненадани, че Керстен е дружелюбна като 
типична българска съпруга”, хвали се младият българин. Възхитен е, че само за един 
следобед работниците натоварили леглата, всяко от тях по 120 кг. Предстои 
подписването на воля на дарителя, за да няма злоупотреби. Стелиян е упълномощен 
да движи всички въпроси, свързани с дарението. “Ако по мои канали науча, че може 
да се направи ново дарение, веднага ще се заема с организирането”, категоричен е 
той. Иска да подчертае колко много е направил областният управител Георги 
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Терзийски наред с още няколко сърцати мъже. “Знам, че има виновни за 
състоянието на болницата. Но има и такива, които не пестят сили за спасяването и  - 
те ще бъдат възнаградени рано или късно”, допълва Стелиян. Казва, че иска да бъде 
глашатай на добрата вест, защото знае, че всеки може да направи своето малко 
добро на принципа “Предай нататък”. Това добротворство обаче не е единственото, 
което придава смисъл на живота му. Затова е учредил награда, която се връчва всяка 
година Искал да покаже на хората, завършили неговото училище и неговия 
университет, че не е важно само да вземеш диплома, а и да се реализираш и поемеш 
отговорност пред обществото. Отличените трябва да имат академични постижения, 
но това не е най-важното. Може да са с по-ниски оценки, но да са креативни. 
Наградата “Тинков уорд” носи неговото име, защото той се надява тя да стане 
семейна, да има приемственост. “Това е нещо лично, парите излизат от собствения 
ми джоб, а има и голям емоционален момент”, скромен е Стелиян. Как се родила 
идеята му ли? През 2009 г. му хрумнало, че трябва да създаде някакъв стимул за 
студентите в Медицинския университет в София. “Исках да върна нещо на 
университета си. После реших, че трябва да сторя същото и за училището си. Исках 
да подбудя завършилите да разработват свои проекти”, спомня си началото 
Стелиян. Имало дълго мислене и споделяне с различни хора какво да бъде 
посланието. Щом проектът се оформил в главата му, започнал да отделя средства от 
заплатата си. В София инициативата му получила подкрепа. Връчването на 
наградата от 400 евро за студенти става в НДК с тържествен ритуал пред голяма 
аудитория, когато си получават дипломите. 200 евро пък получават при 
завършването си отличените ученици от математическата гимназия в Ловеч. В 
последно време го търсели все повече познати и непознати, за да обменят опит. 
През месец-два той се завръща в родината. В Ловеч го чакат родителите, който се 
гордеят с постиженията на сина си. Голямата им радост е в това, че той не само е 
успял професионално, но станал и добър човек. “Сигурен съм, че доброто е заразно 
Ще ми се в Ловеч да тръгне епидемия от позитивни постъпки, която, дай, Боже, да 
обхване цяла България”, пожелава си Стелиян, който иска да покаже, че и от 
чужбина може да се помага. “Ние няма да сме поколението, което да затрие 
България - тя е по-силна от нас. Но всеки трябва да мисли, че ще си платим цената. 
Ето защо е нужно да правим добро - за да е сладка отплатата”, е житейското верую 
на успелия българин. 
 
Савина Иванова, Градски ученически парламент: Основната цел на нашата дейност 
е да разнообразим ежедневието на младите хора във Велико Търново 
www.focus-radio.net | 05.11.2017  
Основната цел на Градския ученически парламент във Велико Търново е да 
разнообрази ежедневието на младите хора от града. Към това са насочени и всички 
мероприятия, които се организират от членовете му, разказа за Радио „Фокус“ – 
Велико Търново председателят на Институцията Савина Иванова. Тя припомни, че 
последното голямо събитие беше Благотворителният концерт за 1-ви ноември. „До 
края на месеца предвиждаме да направим една караоке вечер, в която ще се съберем 
в някое заведение, за да попеем заедно“, обясни Савина. След това в началото на 
декември ще се организира и традиционната благотворителна Коледна акция. През 
настоящата година членовете на парламента ще посетят учебните заведения в града 
и ще събират средства за децата с увреждания, които са настанени в Дома в Ново 
село. „Събитията ни са отворени за всички граждани, мероприятията ни целят да 
променят ежедневието на младите хора“, каза още Савина. В началото на 
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следващата година се предвижда и друга благотворителна инициатива, която отново 
ще е посветена на 13-годишната Никол, при която отидоха и средствата от Концерта 
за Деня на народните будители. Това ще е традиционният Пролетен бал, който ще е 
малко по-рано – в края на февруари или началото на март. 
Луиза ТРАНЧЕВА 
 
Работилница под надслов „Очакване на Коледа“ ще се проведе в Благоевград на 7 
ноември 
www.focus-radio.net | 05.11.2017  
Благоевград. Работилница под надслов „Очакване на Коледа“ ще се проведе в 
Благоевград на 7 ноември. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пирин от 
Православния информационен център, които са организатори на събитието. В 
рамките на работилницата ще бъдат изработвания различни изделия с техника 
декупаж. Ръководител на творческото ателие ще бъде Анелия Зайкова. Нещата, 
които ще бъдат изработени са предназначени за благотворителен базар, който ще се 
проведе на 21 ноември в двора на църквата „Въведение Богородично“ и ще са в 
полза на кухнята за бедни. 
Ливия НИНОВА 
 
„Алма Матер“ ТВ излъчва благотворителния концерт „НИЕ: ТУК И СЕГА - ЗАЕДНО“ 
www.sbj-bg.eu | 05.11.2017 
Благородната кауза на младите ни колеги от Факултета по журналистика, създатели 
на телевизия „Алма Матер“, да бъде изграден културен център в Студентски град, 
започна. Това стана на 13 октомври, когато пред зала „Христо Ботев“ се събраха 
десетки знакови изпълнители, за да поискат Студентски град да бъде град на 
студентите, а не град на дискотеките и ресторантите. Грандиозният концерт ще бъде 
излъчен от ТВ „Алма Матер“ на 6 ноември по БНТ2 От 21,45. Идеята да бъде 
построен Културен център в Студентски град се роди в едно от предаванията на 
„Алма Матер“ за обществени дискусии „НИЕ“. Тогава младите журналисти дори не 
подозираха, че кампанията за каузата им ще получи толкова широка подкрепа. С 
нея  лично се ангажираха министърът на образованието и науката д-р Красимир 
Вълчев, Столична община, кметът на район Студентски Димитър Дилчев, 
Националното представителство на студентските съвети и Съвета на ректорите и 
националните медии БНТ и БНР. Грандиозният благотворителен  концерт пред зала 
„Христо Ботев “, който преди половин месец  даде летящ старт на инициативата, сега 
ще може да бъде видян от многобройната аудитория на БНТ2, на чиито ефирни 
честоти се излъчва студентската телевизия. Да припомним, че мотото на концерта 
беше „Нека тук и сега #ЗaЕдно обединим усилията си в общата кауза!“ И в него взеха 
участие студенти по поп и джаз пеене от Национална музикална академия , 
участници от  „Гласът на България“, Теди Кацарова и Уош МС. Идеята за 
изграждането на Културен дом в Студентски град, където живеят над 20 000 
младежи, цели коренна промяна средата в района, в който няма пространство за 
културни и творчески дейности. Ангажирането на общинската власт дава основание 
да се надяваме, че идеята ще намери своята реализация. 
 
Тръгва дарителска кампания за годишнината от Освобождението 
www.duma.bg | Дума | 05.11.2017  
Общонационален комитет под патронажа на президента Румен Радев ще 
координира и подпомага прояви и мероприятия, свързани с честването на 140-
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годишнината от Освобождението на България. В рамките на инициативите се 
предвиждат изложби, издаване на книги, тържества, реновиране на паметници, 
издигнати в чест на загиналите гренадири, сержанти, офицери и български 
опълченци. 
От комитета набират дарения, за да се съберат необходимите средства и да се 
отбележи достойно и гордо свободата. В края на 2018 г. ще бъде издадена книга на 
дарителите, в която ще се публикува точен отчет и имената на всички, дали своята 
лепта за това свято, благородно и всенародно дело, заявяват от комитета. 
Дарителската сметка е в Банка ДСК:      02/0000000024835866 
    IBAN:  BG 92STSA93000024835866 
    BIC:  STSABGSF 
 
С $ 1,7 млрд. Бил Гейтс променя училищата в САЩ 
www.24chasa.bg | 05.11.2017  
Най-богатият човек превръща големи гимназии в по-малки Милиардерът 
филантроп Бил Гейтс ще инвестира 1,7 млрд. долара през следващите 5 г., за да 
укрепи общественото образование в САЩ, съобщи в. “Вашингтон пост”. Това е най-
голямото дарение за образователни цели, което прави най-богатият човек в света. 
“Всеки ученик трябва да получи добро образование и да завърши с умения, с които 
да успее на пазара на труда”, каза основателят на “Майкрософт” пред 1000 души на 
пресконференция на Съвета на училищата от големите градове в Кливланд. Около 
60% от инвестицията на Бил Гейтс ще бъдат насочени за разработване на нови 
учебни планове и за създаване на мрежа от училища, които да търсят решения на 
проблемите в образователната система. Според милиардера голяма част от тези 
проблеми са в учебните заведения, които са сегрегирани въз основа на расата. 
“Ролята на филантропията тук не е да бъде основен дарител, а да подпомогне 
финансово пилотни проекти, нови идеи, да даде възможност на хората. Винаги 
възпитателите са тези с идеите – да им позволим да ги изпробват, за да видят кое 
работи наистина добре”, каза Гейтс. 25% от финансирането ще отиде за програмата 
“Големи залози”. Тя ще се занимава с идеи и планове, които могат да променят 
общественото образование в САЩ през следващите 10 - 15 години. 15% ще бъдат 
дадени на специализирани училища. Според Гейтс те са от жизненоважно значение, 
тъй като децата с умствени увреждания трябва също да получат висококачествено 
образование. Състоянието на Бил Гейтс се оценява на 88 млрд. долара. Фондацията 
му е вложила най-малко 3,4 млрд. долара в държавното образование в САЩ в 
рамките на 17 години. Досега средствата са били разпределяни предимно за 
развитието на специализирани училища и програми за обучение на преподаватели. 
Шефът на “Майкрософт” смята, че за учебните планове не се отделя достатъчно 
финансиране, затова той иска да вложи парите си точно там. Гейтс е убеден, че 
трябва да се дадат на учителите повече ресурси, за да преподават по-добре и да 
научат какво работи и какво - не, в системата. В тази връзка богаташът обяви, че има 
успешни програми, които вече са били приложени в училища в САЩ и са помогнали 
на учениците да открият нови възможности за кандидатстване за колеж. Всички 
ученици, но най-вече тези с ниски доходи и тези с различен цвят на кожата трябва 
да имат равен достъп до добро обществено образование, което да ги подготви за 
живота, смята милиардерът. Той допълва, че образованието в САЩ е без съмнение 
една от най-трудните области за фондацията му и затова е необходим дългосрочен 
ангажимент. Бил Гейтс обяви, че фондацията му трябва да служи за промяна и да 
допринесе за създаването на нови методи на преподаване, които да са успешни и да 
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бъдат за пример на другите училища. “Ние няма да спрем, докато не го постигнем”, 
заяви шефът на “Майкрософт”. Част от 1,7-те млрд. долара отидоха за 
подпомагането на програми за подготовка на млади учители и куп други 
инициативи за подобряване на образованието, сред които превръщането на големи 
гимназии в по-малки.  “Стратегиите за подобряване на образованието, за 
реформирането на учебния план, за събуждането на интереса на учениците ще бъдат 
в ръцете на самите училища. Ще дадем възможност на хората да дойдат при нас с 
набора от подходи, които те смятат, че ще им бъдат полезни в местния им контекст”, 
обяви Гейтс. Инвестициите на филантропа и съпругата му Мелинда в образованието 
са имали смесени резултати, отбелязва “Вашингтон пост”. Милиардерът каза, че 
повече няма да инвестира в разработването на модели за оценка на учителите, тъй 
като те често са предизвиквали недоволство сред педагозите. Фондацията “Гейтс” 
вече финансира проект за засилено обучение, в който участват 11 000 деца от 62 
училища Програмата използва подходи за персонализирано обучение, а резултатите 
показват, че учениците се представят значително по-добре в математиката и 
четенето, отколкото при традиционните методи за преподаване. Фондацията “Гейтс” 
ще поиска от училищата и другите образователни организации в САЩ да представят 
идеи за това как биха могли да изразходват тези 1,7 млрд. долара. 
Зукърбърг хвърля $ 100 млн. на вятъра за неуспешни реформи в образованието 
Марк Зукърбърг дарява неуспешно 100 млн. долара за държавните училища в град 
Нюарк, щата Ню Джърси, през 2010 г., съобщи в. “Бизнес инсайдър”. Основателят на 
“Фейсбук” искаше да възстанови качественото образование в учебните заведения в 
щата, както и да бъдат извършени редица реформи за 5 г.  Един от най-големите 
провали в плана на Зукърбърг в Нюарк били договорите на учителите. 50 млн. от 
дарението му отишли за работа в тази насока. Милиардерът искал да може да 
възнагради с по-големи заплати добрите учители и да уволни тези, чиито ученици 
имат лош успех. В крайна сметка закон в щата, защитаващ правата на учителите, 
отразял мераците на техгуруто. 20 милиона пък отишли за консултанти, които да се 
грижат за управлението на проектите в образованието на Зукърбърг. Въпросните 
консултанти обаче правели по 1000 долара на ден, докато местните учители и 
администратори не видели нито един долар от допълнителните средства, които им 
били обещани. Така почти нито една от целите на Зукърбърг не беше постигната, а 
някои директори дори бяха обвинени в злоупотреба с част от средствата. Въпреки 
неуспехите си през 2014 г. Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан дариха 120 
млн. долара на училища в Сан Франциско. Тогава двамата изразиха загрижеността 
си за качеството на образованието в задния двор на Силициевата долина. 
 
Лютиерът Владо Тилев за поредна година дарява една цигулка на талантлив ученик 
www.hiclub.bg | 06.11.2017  
През ноември 2016 г. чрез своята фондация лютиерът Владо Тилев дарява два 
музикални инструмента на талантливи ученици от столичното музикално училище 
“Любомир Пипков”. Ученичките Марина Маринова и Наума Найман получават 
безвъзмездно за 1 г. скъпа цигулка и чело. Тази година на 9 ноември Тилев отново 
ще проведе конкурс сред талантливите ученици от музикалното училище, като ще 
дари 1 цигулка, а цигулката от миналата година ще остави на Марина Маринова, 
която сега е 12-и клас. “Тази година и  е последна и много важна и ще бъде много 
жестоко да и  я отнема. Ще и  оставя инструмента за още една година”, казва 
лютиерът. Той все още се колебае дали да не остави и челото от миналата година на 
Наума за още една година. 
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“Няма значение какво ще представят децата - някаква пиеса по техен избор. Просто 
трябва да ме впечатли таланта на детето”, казва Владо Тилев за всички деца, които 
смятат да участват в конкурса. За в бъдеще той се надява да продължи инициативата 
и допълва, че до края на годината ще направи друго дарение на НМУ “Любомир 
Пипков”. “Ще направя подарък 5 малки цигулки с цел, като се появят малки дечица 
които искат да учат в музикалното училище, то да може да им предостави някакъв 
подходящ инструмент”, разказва Тилев. От години лютиерът също 
подарява и лък 
за цигулка 
на първата награда 
на музикалния конкурс “Панчо Владигеров”. “От следващия конкурс ще променя 
това - лъкът няма да се дава на първата награда, а на най-добре представилия се 
българин” споделя за намеренията си лютиерът. 
Той решава да основе своята фондация преди повече от година, защото смята, че е 
добре човек да прави благотворителност, която да е в полза на някаква част от 
обществото. “Мисля, че хората, които са удовлетворени от съдбата си, както съм аз, е 
добре по някакъв начин да помагат на другите. Не че е задължително, но защо пък 
не”, казва Тилев, който вече от 22 г. поправя и създава струнни инструменти. 
Още когато е на 12-годишна възраст, започва с малки ремонти по своето 
виолончело. Тогава с родителите си живее един етаж под лютиер, от когото гледа 
занаята. Вдъхновява се от него, но отначало си мисли, че това ще е негово хоби и 
като син на музиканти, той също ще бъде музикант. Дълго време живее с тези си 
намерения, преди да започне да се занимава професионално с лютерия. “След 
казармата заминах да следвам в Германия 5 г., завърших с виолончело в град Есен, 
като паралелно изучавах лютерия в професионални ателиета. Но не съм завършвал 
лютиерско училище” разказва Владо Тилев. Щом се връща от Германия се явява на 
конкурс за водач 
на виолончелистите 
на оркестъра на БНР 
“Имах късмета да не ме вземат”, казва с усмивка Тилев и допълва, че е безкрайно 
щастлив със сегашната си професия. “Трябваха ми 2 седмици, за да реша 
категорично, че няма да се занимавам със свирене”, казва Тилев. През 1994 г. отново 
заминава при родителите си в Германия, за да накупи инструментариум, и се връща 
обратно в България, където става професионален майстор на виолончелото и 
цигулка. 
Започва да работи в едната стая на апартамента си, а след няколко години работа 
успява да си наеме първото малко ателие на ул. “Славянска”. Идват поръчки както от 
София и провинцията, така и от чужбина. Занаятът му потръгва и от 2 г. насам е в 
ново помещение от 120 кв. м на бул. “Патриарх Евтимий”. Работил е по много скъпи 
инструменти, но трудно може да определи някой от тях като най-добър. 
“Не мога да кажа: това е най-добрата цигулка. Но най-скъпият инструмент, до който 
съм се докосвал, е “Страдивари” на проф. Минчо Минчев” казва Владо Тилев и 
допълва, че сега има двама помощници, които обаче не нарича чираци. “Те са 
големи хора, даже единият е по-голям от мен. За момента няма на кого да предам 
занаята си. Няма млади хора, които искат да се учат”, разказва Тилев. Децата му са 
на 13 и 16 години, но той не смята, че някога ще ги учи на занаята си. Според него 
има спад на пазара на качествени инструменти и 
главният виновник 
за това е Китай 
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Там се произвеждат много евтини инструменти, които се правят буквално на 
конвейерната линия. “Всички родители, чиито деца започват да свирят на някакъв 
инструмент, предпочитат да дадат 100-150 лв. за инструмент вместо 1000 лв.”, казва 
Тилев. 
В България лютиерският занаят не е особено популярен. В София лютиерите са не 
повече от 4-5 души. Най-много майстори на цигулки има в Казанлък, тъй като там 
има традиция покрай фабриката за струнни инструменти. Именно там са работили 
много хора, които в един момент са се отделили и сега в града на розите се 
произвеждат най-много струнни инструменти. Някои от българските лютиери са 
учили занаята в Италия – мястото, където се правят най-качествените инструменти. 
Владо Тилев обаче не е на това мнение. “Дори в Италия в момента има редица 
майстори, които правят едно и също. Наистина майсторски изработки, но къде е 
звукът? Няма нищо общо с образците от преди 200-300 г.”, казва Тилев. 
 
Дида, Галина и Ева, които дариха своите коси са петата номинация за добротворци 
www.dariknews.bg | 06.11.2017  
За първи път в историята на Конкурса „Добрият Самарянин”, един човек изпраща 
две номинации. Това е Димитринка Костова, която отличава Дида, Галина и Ева, 
които  дариха своите коси Добротворците: Дида Димитрова Дамянова - 
десетокласничка, Галина Бинева Колева и Ева Пламенова Ролева - майки на 
третокласници, старозагорки. Добротворството: Дида е десетокласничка и учи в СУ 
"Максим Горки", Стара Загора. Галина и Ева са майки на третокласници от XI ОУ 
"Николай Лилиев". Какво ги обединява? И трите специално "отглеждат" своите 
коси, които през м. юни, 2017 г., даряват в подкрепа на онкоболни жени. Включват 
се в инициативата, защото искат да помогнат с нещо, което имат, но което е важно за 
някой друг, попаднал в трудна ситуация при срещата си с болест. Казват, че знаят, че 
не всеки, който се нуждае от перука, може да си я позволи. Когато човек е в труден 
период и се бори с коварна болест има нужда от подкрепа и жест, който да му вдъхне 
надежда. Затова и трите в продължение на месеци се грижат по специален начин за 
своите коси, за да могат те да покрият всички изисквания и условия за дарение. Така 
тяхното желание е да насърчат и окажат подкрепа на онкоболна жена или дете. 
Хора, които са преминали през такъв труден период в живота си споделят от своя 
опит, че именно загубата на коса е много силно травмираща за болните от рак. 
Някои се притесняват дори повече от факта, че са без коса, отколкото от самата 
болест! Но загубата на косата е решим проблем! Стъпка в подкрепа на тази кауза 
направиха и трите млади жени от Стара Загора. 
 
Нов детски полигон в Айтос учи децата как да се пазят на пътя 
www.faragency.bg | 06.11.2017  
“Ротари клуб“ - Айтос дари съоръжението на Общината   Учебен полигон за 
обучение на децата по безопасност на движението изгради „Ротари клуб“ - Айтос на 
площадката между ул. „Димитър Зехирев" и ул. „Станционна", близо до СУ „Никола 
Вапцаров".  District-грантът на стойност 8700 лв. е реализиран с активното 
съдействие на Община Айтос и финансовата подкрепа на „Ротари“ - България. На 
официалното откриване на съоръжението, ден преди празника на Айтос, Стоян 
Стоянов - президент на „Ротари клуб“ - Айтос, обяви, че полигонът се предоставя на 
Община Айтос, с идеята да се ползва напълно безплатно от всички детски градини и 
училища на нейна територия. Поканата на „Ротари“ за откриване на полигона 
уважиха областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, кметът Васил Едрев, 
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директорът на ОД на МВР Калоян Калоянов, началникът на РУО Виолета Илиева, 
началникът н РУП - Айтос Кирил Котрулев, директори на училища и учители от 
Айтос и Руен, полицейски служители, ротарианци от Бургас и областта и разбира се, 
много ученици от градските училища. Губернаторът и градоначалникът 
благодариха на „Ротари“ за инициативата. Стана ясно, че тя е свързана и с 
програмата на „Ротари“ - България по повод „Десетилетието на действия за 
безопасност на движението по пътищата 2011-2020 година", обявено с решение на 
Общото събрание на ООН. Третокласници от СУ „Никола Вапцаров" - Айтос 
показаха завидни теоретични знания по безопасност на движението и бяха първите, 
които демонстрираха на практика наученото. Светофари, кръстовища, пешеходни 
пътеки, огромно пано с пътни знаци и регулировчик подпомогнаха първия открит 
урок, проведен пред публика на полигона. „Съоръжението ще съдейства за 
усвояване на учебното съдържание и ще формира практически умения за безопасно 
поведение на децата на пътя. Изграждането на полигона е и сигнал към шофьорите 
да спазват правилата и да пазят здравето и живота на най-малките граждани," заяви 
кметът Васил Едрев на откриването. Идеята за полигона е част от годишната 
програма „Ротари клуб“ - Айтос. Изготвен е проект за организация на движението, 
извършени са поредица от мероприятия по облагородяване на терена, закупени са 
най-добрите елементи за оборудване на съоръжението. „Поставени бяха светофарна 
уредба, пътни знаци и разбира се - маркировка. Съгласувахме действията си с 
Дирекция „Образование" и с програмата за безопасност на движението в училище. 
Целта на този проект е да допринесе за практическото обучение на децата в реална 
обстановка. На полигона децата ще надграждат теоретичните си познания с 
формиране на умения за безопасно движение", каза за „НП“ Стоянов. За да опази 
учебната площадка, „Ротари клуб“ - Айтос осигури и видеонаблюдение. Всеки учебен 
клас, придружен от ръководител, ще може да провежда уроци на открито, с 
предварителна заявка в общинската Дирекция „КОВЗС". 
 
Търновски таланти събраха с два концерта близо 3000 лева за лечението на болни 
деца 
www.dnesbg.com | 06.11.2017  
Таланти от Велико Търново събраха с два благотворителни концерта близо 3000 лв. 
за лечението на болни деца. Точно 1399 лв. ще постъпят по сметката на 13-
годишната Никол Георгиева след пищния спектакъл, подготвен от Градския 
ученически парламент. 1500 лв. е постъпилата сума след концерта, организиран от 
ученици от ПМГ “Васил Друмев”, СУ “Емилиян Станев” и местния баскетболен клуб 
“Етър-49” в подкрепа на малкия баскетболист Стилиян Колев. 
Звездата Михаела Филева пя даром в голямата зала на Общината в помощ на 12-
годишния Стилиян. Благотворителната вечер откри 5-годишният певец Иван 
Мишев, който очарова публиката с артистичното си изпълнение. След това на 
сцената свириха кларнетното дуо Мертай Махмудов и Александър Тодоров и 
квинтетът за акордеони и синтезатор Тихомир Денчев, Лъчезар Стефанов, Данислав 
Борисов и Валентин Тодоров. Младата китаристка Ана-Мария Йовчева, певиците 
Габриела Опрова, Милица Мартинова, Лилия Ангеличева, Гергана Стоянова и Лия 
Любенова, танцьорите от “Ксани денс” и рок групата на ПМГ също участваха в 
концерта. 
Стилиян е сред младите баскетболни звезди на България, но страда от тежко 
онкологично заболяване. Лечението на диагностицирания Синовиален сарком, 
което предлагат в болница в Истанбул, е със заявка за пълното излекуване на детето. 
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Терапиите ще продължат между 6 и 8 месеца, като стойността на всяка терапия е 
7500 евро. С дарения каузата на търновските ученици подкрепиха известният рапър 
100 кила и Клубът за приятелство Велико Търново – Япония. 
Габриела Опрова, Гергана Стоянова, Лилия Ангеличева, малката Кристияна 
Кирилова бяха само част от участниците в музикалния празник, подготвен от 
Градския ученически парламент. Най-малките участници бяха от детска градина 
“Слънце”, които очароваха публиката с изпълнения на мажоретния състав. 
Никол Георгиева страда от Синдром на Юинг, а за нейното лечение са необходими 
165 000 евро. Затова дарителската кампания в помощ на 13-годишното момиченце 
все повече се разраства. В петък със своя акция към нея се присъединиха и 
състезателите по мотокрос от клуб “Сикс спортс”. В петък те подредиха пред сградата 
на Общината своите лъскави мотоциклети. Всеки от минувачите можеше да се 
снима със скъпите возила за спомен и дари средства според възможностите си в 
специалните дарителници за Никол. 
Златина ДИМИТРОВА 
сн. личен архив 
 
Ново благотворително представление на пътуващ театър "ПРОтегни ръка“ във Варна 
www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 06.11.2017  
На 10 ноември от 19:00 ч. на сцената на зала 1 във Фестивалния комплекс на гр. 
Варна ще бъде представена третата постановка на пътуващ театър "ПРОтегни ръка" - 
"Шумки от вяра по диви пътеки", изцяло с благотворителна мисия.  Началото на 
инициативата бе поставено през 2012 г. с първата пиеса "Малкият принц" и 
последвалата "Чудеса, чудесии или чудният свят на приказките". Те бяха изиграни 
на сцена над 100 пъти в 42 града на страната, представяйки съвременен прочит на 
обичани детски приказки и намериха своите почитатели сред малки и големи. 
Събраните от първите две постановки над 300 000 лева бяха предоставени 
безвъзмездно за лечението на болни деца. Чрез тях се осигуриха терапии, помощни 
уреди и операции, които подобриха тяхното състояние. Постановката "Шумки от 
вяра по диви пътеки" преплита умело в себе си адаптация на три от вечните разкази 
на Николай Хайтов - "Римска делва", "Пътеки" и "Изпит". Сценарият за 
постановката е написан специално за трупата от Оля Стоянова, която от години 
подкрепя каузата на "ПРОтегни ръка". Режисьор на постановката е актьорът от 
Народния театър Христо Чешмеджиев, който също отдаде труда и времето си в 
подкрепа на благотворителната кауза. В героите от разказите на Хайтов се 
превъплътяват служители на ПроКредит, които ни връщат недалеч назад във 
времето, вярващи безрезервно в правдата, носещи в сърцата си любов и сила за 
живот. Убедени и отдадени до крайност на мисията да помагат за лечението на деца 
с тежки заболявания, те ще пътуват из цялата страна като планират да представят 
постановката в над 50 български града. Пред препълнена зала в Сатиричния театър 
в София на 7 юни се състоя официалната премиера на театралната постановка. 
Трупата вече започна своето благотворително турне из страната и вече гостува в 
Сливен, Хасково, Добрич, Пловдив, Асеновград, Русе и Бургас. Събраните над 30 
000 лева дарения бяха предоставени за лечението на деца с различни увреждания от 
семейства с ниски доходи. За представлението в гр. Варна покани могат да се 
получат от офиса на ПроКредит Банк в града - ул. Ян Хунияди № 31, щандове във 
Фестивалния комплекс, както и да запазят на тел. *7000 (на цената на един градски 
разговор). Повече информация за предстоящите представления може да видите на 
сайта на "Шумки от вяра по диви пътеки". 
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Търсят дарители от Враца, които да се включат в „Операция Плюшено Мече“ 
www.vratzadnes.com | 06.11.2017  
За поредна година се реализира на национално ниво дарителската кампания под 
надслов „Операция Плюшено Мече“. Към нея се присъединяват ежегодно и врачани, 
които радват с подаръци, децата и младежите настанени в социални институции на 
територията на Област Враца. Това е най-мащабната кампания, която сбъдва 
детските мечти. В момента на интернет страницата на кампанията има публикувани 
списъци с необходимите неща, които всеки може да закупи и по този начин да 
зарадва дете в нужда. Повече от 100 са включените в кампанията лица от Врачанско. 
Желанията са им символични. Едни искат обувки, други часовник, дънки или 
комплект гримове. Това са на пръв поглед не много скъпи вещи, но ще зарадват 
изключително много децата, не разполагащи с финансови средства. Списъците с 
нуждите са качени на http://plushenomeche.org. Регионален координатор на 
кампанията за Враца е Светлана Борисова. 
 
Nivea с благотворителна кампания в подкрепа на децата 
www.lifestyle.bg | 06.11.2017  
За трета поредна година NIVEA провежда благотворителна кампания в подкрепа на 
сдружение SOS Детски селища България. Инициативата "Приказни моменти на 
грижа" има за цел да подпомага развитието и израстването на деца, лишени от 
родителска грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. От всеки 
закупен продукт от лимитираната серия Nivea Crème с детски приказки 30 стотинки 
отиват за децата. По традиция популярни личности, сред които тази година е 
актрисата Силвия Лулчева, дават своя принос за успеха на кампанията, озвучавайки 
приказките, налични за слушане в YouTube канала на Nivea България. 
Любителите на синия крем могат да подкрепят инициативата, като разпространят 
във Facebook с хаштаг #ПриказнаСиняГрижа своя кратка приказка, посветена на 
семейството. Всяка седмица ще бъдат избирани автори, които ще получават награди 
от Nivea. Една от приказките ще бъде и анимирана с рисунки на децата от сдружение 
SOS Детски селища България, озвучена от известна българска личност и качена за 
слушане в YouTube. 
В лимитираната серия на NIVEA Crème "участие" взимат познатите от предходните 
години четирима приказни герои - Тео, Мая, Зайо и Феята. Към кремовете в 
търговската мрежа ще се разпространяват и няколко книжки с приказки, 
илюстрирани от Жуел Турлюне и написани от Удо Вайгелт. 
 
Благотворителна инициатива „Бъдители“ ще гостува на 120 ОУ в София 
www.mypr.bg | 06.11.2017  
Лектори от благотворителна инициатива „Бъдители“ ще гостуват на 120 ОУ „Г.С. 
Раковски“ в София по покана на директора на училището Цветанка Тонева и Елени 
Петкова – учител. На тема „Моята професия“ пред учениците ще говорят Теди 
Грозданов – моден фотограф, Борислава Крендева – психолог и тренер с 
дългогодишна практика и Борислав Гергинов – артист-дизайнер. Благотворителна 
инициатива „Бъдители“ обединява успешни личности с различни професии, които 
искат да дадат добавена стойност на обществото като споделят полезния си опит с 
младите хора в България. Те обичат работата си и не спестяват ноу-хау в изцяло 
безплатните лекции, на които присъстват ученици и студенти от различни възрасти. 
Според тях мотивацията идва от личния пример, а вдъхновението е от енергията, 
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която излъчват докато говорят за любимата професия. Според лекторите в 
благотворителна инициатива „Бъдители“ личният пример в дома, училището, 
университета и обществото като цяло, е най-важен за младите хора. Именно той 
води до продуктивни действия и поемане на отговорност, чрез които се изграждат 
мотивирани и можещи личности. Инициативата е създадена преди две години, а 
доказателство за това колко ценен е личният пример е силния интерес към 
събитията. За този период от време „Бъдители“ са гостували на над 20 училища и 
университети, където са се срещнали с около 2000 млади хора. Повече информация 
можете да откриете на сайта на „Бъдители“: www.buditeli.bg и на Фейсбук страницата 
на инициативата: https://www.facebook.com/buditelite.bg 
 
Меценати от Германия дариха 9 цигулки на Национално училище по изкуствата 
„Добри Христов“ – Варна 
www.varnautre.bg | 06.11.2017  
На предварително уговорена през миналата седмица среща днес, 6.11.2017 г. 
Национално училище по изкуствата ‚Добри Христов“ – Варна получи дарение от 9 
цигулки от г-жа Виргиния Розенбергер и г-н Хайнц Бернет от Германия. Жестът на 
дарителите буди възхищение не само поради финансовия еквивалент на 
музикалните инструменти, а и е пряко свързан с нуждите на част от младите 
цигулари от упражнения и концертиране на цигулки от по-висок клас. 
Това е второто дарение от страна на същите дарители, които през месец юли тази 
година връчиха на директора на НУИ „Добри Христов“ г-н Христо Дипчиков 
френска флейта „Бюфе-Крампон“, която вече е в ръцете на даровит ученик. 
Използваме случая да благодарим за дарение на г-н Иван Радославов – 
дългогодишен концертмайстор на Варненска опера, който преди дни дари на 
училището личната си нототека, събирана в продължение на целия си 
професионален път и състояща се от стотици нотни издания за цигулка и камерни 
състави. 
Да благодарим на добрите хора, които се грижат за децата ни! 
 
Младоженци превърнаха букетите в детски усмивки 
www.haskovo.net | 06.11.2017  
Семейство Деметра и Богдан Начеви избраха на сватбата си вместо цветя, близките 
и приятелите да им дарят съответната сума пари в името на благородна кауза. 
Акцията, която проведоха в „най-щастливия ден“ мина под мотото: „Дари усмивка 
вместо букет“, а в специално предназначената за целта кутия бе събрана сума малко 
над 1000 лв. Няколко месеца по-късно с тези средства те усмихнаха ученици и 
учители в Средно училище "Златаров" Първомай, като подариха 
мултифункционален кът за отдих, занимания по интереси, неформални срещи, 
социализиране и разговори. Младоженците признават, че идеята им е взаимствана 
от техни приятели. Когато решават да постъпят така, още не са били сигурни в чии 
усмивки ще инвестират. Изборът правят по-късно. Деметра и Богдан се познават от 
малки, живеят на няколко етажа разстояние и са възпитаници на едно и също 
училище в Първомай- „Златаров“. Деметра е от отличник на випуск 2012. Богдан 
след 7 клас завършва езикова гимназия. Любовта им пламва преди точно 5  години. 
Решават, че най-подходящото място, за което могат да отидат тези средства е 
родното училище. След разговор с директора Чавдар Здравчев, избират да ги 
вложат в кът, който да създаде у децата чувството за домашен уют. Семейство 
Начеви поръчват столове тип „барбарони“ и етажерки за книги, които те се надяват 
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при добро стопанисване да се запазят поне 5 години. Благодаря Ви от името на 
всички ученици и учители – каза директорът на училището - Бъдете здрави и 
успешни! Благодаря и на всички, които дариха книжки за нашата инициатива! А 
младото семейство сподели., че ще се радва тази тяхна идея да бъде подета и от 
други хора. Теодора Кирякова 
 
Тюлена рокля-шедьовър на Иван Донев събра 300 хиляди за благотворителност 
www.hiclub.bg | 06.11.2017  
200 метра тюл и 16 метра дантела използва дизайнерът Иван Донев, за да създаде 
рокля-шедьовър за бляскаво, но необикновено шоу в лондонската зала "Роял Албърт 
хол". The Alternative Hair Show е грандиозен спектакъл, в който се разказват 
приказки, преплитащи реалността с мистиката, но с благотворителна цел. Защото от 
1983 година насам събраните суми се даряват за борба с детската левкемия. 
Тази година шоуто в Лондон събра 284 646 британски лири (319 750 евро). Темата 
му Utopia бе интерпретирана от поканените екипи от коафьори и дизайнери, сред 
които бе и италианският Gogen с живеещия в Рим Донев. 4 часа отнема създаването 
на естетическата визия на модела Жаклин Лара, която поема централната роля - на 
жената с невероятната рокля с 200 м тюл и 16 м дантела. Прическата й символизира 
борбата между злото, въплътено в болестта, и оставяща човек без коса, и доброто, 
което прави душата съвършена до постигането на утопичния живот. Хореографията 
с прозрачната цигулка под музиката на Нейтън Лъниър е идея на целия екип Gogen, 
чиито артистичен директор е Едоардо де Джорджо. 
The Alternative Hair Show се ражда преди 34 години в Лондон след смъртта заради 
леквемия на Валентино Рицо, който е само на 2 години и 7 месеца. Момченцето е 
първото дете на коафьора Тони Рицо и съпругата му Маги. Трагедията мотивира 
семейството да организира благотворителна кампания за подпомагане лечението на 
болестта при децата. 
Така с помощта на приятели фризьори още през октомври 1983-та се осъществява 
първото The Alternative Hair Show. То е в Camden Theatre в Лондон и събира сумата 
от 7500 британски лири (8444 евро). Инициативата се разраства и в следващите 
години семейство Рицо организира спектакли в различни страни, включително 
Япония, САЩ, Русия. Кулминацията обаче всяка есен е това в Лондон, вече в 
легендарната "Роял Албърт хол". За 34 години The Alternative Hair Show е събрало 
общо 8,5 милиона британски лири (9,57 милиона евро) за борба с детската 
левкемия. Снимки: Alex Barron-Hough 
 
Проектът "Витоша - достъпна за всички" предлага на хората с увреждания по-лесен 
достъп до планината и здравословния живот 
www.bnr.bg | 06.11.2017  
Дирекцията на природен парк „Витоша“ към Изпълнителната агенция по горите 
при МЗХГ разработи проекта „Витоша – достъпна за всички“. Проектът е част от 
дарителска кампания, стартирала на 1-ви ноември под мотото „Избери, за да 
помогнеш!“ с цел подобряване на качеството на живот, физическата и психическа 
дееспособност и социална интеграция на хората с увреждания. В рамките на 
кампанията ще се изгради спортна алея за хора в неравностойно положение в 
местността Игликина поляна на Витоша.  По проекта на природен парк „Витоша“ се 
предвижда монтаж на специализирани уреди за двигателна активност за хора с 
увреждания на опорно-двигателния апарат в едно от най-прекрасните места на 
Витоша със спиращи дъха панорамни гледки – Игликина поляна. Ще има люлки, 
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музикална стена, уред за висене, фитнес уред, колело за раздвижване, лост за 
набиране, въртележка, рампа за наблюдение и информационен пункт. Предвидени 
са и специални маси с пейки, съобразени с изискванията за ползване от хора в 
инвалидни колички, за да се избегне изолацията им от другите туристи.  Още 
подробности за инициативата може да научите от разговора на Лилия Герчева със 
Снежана Петрова, директор на Природен Парк „Витоша“. 
 
Над 1000 участваха във фестивала "Крила на интелекта" в Пловдив 
www.sport.plovdiv24.bg | 06.11.2017  
В Гранд хотел Пловдив се проведе международен Фестивал "Криле на интелекта" - 
насочен изцяло към духовното и интелектуално развитие на децата. Тази година 
Фестивалът отбеляза рекорден брой участници, като в различните събития се 
включиха общо 474 състезатели от България, Румъния, Турция, Сърбия и 
Македония.Освен малките състезатели, в отделните мероприятия участваха и 
техните родители, придружители, треньори и водачи. Така съпричастни на каузите 
от Фестивала "Криле на интелекта" 2017 станаха над 1000 човека. Организатори на 
Фестивала е Шахматен клуб "Пловдив". В Програмата бяха включени следните 
мероприятия: Мероприятия за духовно развитие: 1. "ЗНАМЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО" 
- децата собственоръчно изработиха знаме, като оцветиха своите ръчички и 
поставиха отпечатък върху него. 2. "МИР И ДОБРОСЪСЕДСТВО" - участниците 
изпратиха послания към света. Тук много активно се включиха гостите от Румъния, 
Турция и Гърция. 3. БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ - бяха събрани и дарени средства на 
Дом за сираци "Св. Николай" при манастир "Св. Троица", с. Нови хан Мероприятия 
за интелектуално развитие: 4. МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ШАХМАТЕН ТУРНИР 5. 
МЕЖДУНАРОДЕН БЛИЦ ТУРНИР за малки и големи 6. ОТБОРЕН "СЕМЕЕН 
ТУРНИР" 7. ОТБОРЕН ТУРНИР "КОМБИНИРАН ШАХ" Фестивалът се проведе в 
този формат за втори път и е единствен по рода и естеството си в цяла България. 
Соня Пионова - организатор на Фестивала, благодари на всички приятели и 
съмишленици, помогнали да се реализира най-масовото и най-силното шахматно 
събитие за деца - "Криле на интелекта". 
 
Вече има дарителска банкова сметка за възстановяване на храма в Карапелит / Дана 
Михайлова 
www.informirash.me | 06.11.2017  
Инициативата за възстановяване  на храм „Света Троица” в Карапелит вече има своя 
банкова сметка. Тя е регистрирана в Асет Банк, за да се набират средства за ремонт 
на покрива преди зимните дни. Това потвърди в ефира на радио Добруджа 
ставрофорен свещеноиконом Добри Иванов от Калипетрово. Той е протосингел на 
Доростолската митрополия и е упълномощен от митрополит Амвросий да оглави 
Инициативния комитет за възстановяване на древния храм. Съдебната регистрация 
вече е факт, а на сметката са преведени около 2 000 лв. от дарители от цялата страна 
и от българи, работещи в чужбина. Сега най-важното е да се разкрие покрива, за да 
се отремонтира и покрие, за да е възможно да се правят и останалите дейности по 
реновиране на храма. Цялата нужна сума за ремонт на покрива ще е известна след 
като бъде изготвена проектно-сметната документация. До този момент доброволци 
са почистили мястото и гробовете в двора и това е всичко, което е направено. 
Надяваме се добри хора за помогнат кой с колкото може, за да съхраним този древен 
храм, защото подобни в нашия регион няма много, завърши отецът. Ето и банковата 
сметка:   BG 03 IABG7495 5000 1195 01 –АСЕТ БАНК    
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Читалището в Разлог се препълни! Благотворителен спектакъл обедини хората 
www.infomreja.bg | 06.11.2017  
„Продумай, Пирине, разказвай“ – разказвай за добротата на хората, решили да 
помагат. Това е спектакъл от танци, песни, театрални сцени и текстови сюжети. Те 
разказват за историята на Разлог от създаването, през празниците и делниците, 
тегобата на робството, събуждането на народното самосъзнание и жажда за свобода, 
основаването на Революционен комите от Левски, илинденските борби и разбира се 
освобождението с всичките страдания и радости. Това е спектакъл, който за трети 
път препълва читалището в Разлог. Участват танцьори, певци и артисти от две групи 
– Театрален състав-Разлог, и ансамбъл „Разложки мераци“. Хореографията и 
постановката са дело на Рени Асева, музикално оформление Благой Юруков, 
текстови сценарии Велина Кулина и Росица Тумбева. Билетите са на цена от 3 лв. 
Всички средства ще бъдат дарени за лечението на Мартина Танева от Банско и Илия 
от Елешница. Събрани са 1 630 лв. Благотворителността, която проявиха разложани 
и банскалии, е доказателство за всичко, което се играе на сцената. Историята на 
България и българските деца се е съхранила заради обединението, добротата и 
готовността на нацията ни. 
 
420 лева дарение за проекта „България на длан – макети на открито“ внесоха 
ученици от СУ „Николай Катранов“ 
www.dnesbg.com | 07.11.2017  
Дарението бе внесено в Деня на народните будители и е предназначено за 
изграждане на макет на шедьовъра на Колю Фичето в град Свищов – православния 
храм „Света Троица“, в чест на неговата 150-годишнина. 
Средствата бяха събрани от дарителска акция, проведена в училището по 
инициатива на учениците от 7б, 7в и 8а класове на СУ „Николай Катранов“ в град 
Свищов, с класни ръководители г-жа Милена Димитрова, г-жа Нина Божидарова и 
г-жа Галя Иванова. 
На 1-ви ноември представителна група от учениците и учителите гостуваха в София 
в Националния исторически музей и внесоха лично своето дарение за изграждането 
на парка „България на длан – макети на открито“. 
На място пред музея дарението бе прието от режисьора Александър Иванов (Съни 
Сънински), ръководител на проекта „България на длан“. 
„От името на екипа на „България на длан – макети на открито“ благодарим 
безкрайно! За нас всяко дарение е безценно и незабравим жест на подкрепа.“, заяви 
Александър Иванов пред учениците. 
Един макет от проекта „България на длан“ струва между 12 000 и 25 000 лв, в 
зависимост от големината му, като продължителността за изграждането отнема 
около 3 месеца. Използват се скъпи материали, за да са по-устойчиви на 
атмосферните условия.“ 
От проекта увериха свищовската група, че следващият макет, който ще се изгражда, 
ще е на църквата „Света Троица“ в Свищов, която според екипа е една от най-
красивите в България. Макетът ще е 1,50 м висок и около 2 м дълъг. 
Очаква се паркът „България на длан – макети на открито“ да бъде официално 
открит след около година и половина. 
 
За Гого: Благотворителна инициатива „Децата за децата“ 
www.dariknews.bg | 07.11.2017  
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Четиригодишният Георги Стоилов от Стара Загора се нуждае от средства за 
трансплантация на стволови клетки в Турция и последваща непрекъсната 
рехабилитация, за да се пребори с поставената диагноза „Детска церебрална 
парализа“. Финансова подкрепа може да окажете на: Банка: Райфайзен Банк, 
Сметка в лева:BG92RZBB91551007104020 Титуляр: Георги Тянков Стоилов PayPal: 
danny_pb@mail.bg    Гого ще гостува в три детски градини в Стара Загора, за да 
спечели много нови приятели- ДГ „Светулка“, ДГ „Ян Бибиян“ и ДГ „Мир“. В тях на 
7, 8 и 9 ноември ще се проведе благотворителната инициатива „Децата за децата“. 
„Детска градина No7 „Светулка“ за трета поредна година, а от тази и със 
съмишленици – ДГ No3 „Ян Бибиян“ и ДГ No 20 “Мир“ се включват в инициативата 
на американската фондация Imagination Fondation под надслов „Картонено 
предизвикателство“. Това съобщи директорът на „светулките“ Деляна Караиванова. 
„Трите образователни институции и родителските им общности ще подкрепим 
детската креативност, която е първата стъпка към иновативността и големите 
открития, които движат света напред. Ръка за ръка с това, ще научим децата си на 
благотворителност и подпомагане на нуждаещите се деца от града ни. Вярваме, че 
дарителството ще ни направи по-добри и ще ни накара да се чувстваме по-
пълноценни личности“, каза г-жа Караиванова. „Децата за децата“ е каузата, за 
която екипите на трите детски градини отправят своята покана към възпитаниците 
си, техните родители и обществеността, да се присъединят към инициативата в 
определените за това места в детските заведения. Официалното откриване е на днес 
от 17:00 часа едновременно в ДГ „Светулка“, ДГ „Ян Бибиян“ и ДГ „Мир“. Събитията 
ще се провеждат в трите последователни дни все от 17:00 ч. 
Как се провежда Картоненото предизвикателство? Участниците, деца от всички 
възрастови групи, разгръщат въображението и мечтите си, генерират идеи, правят 
проекти и майсторят играчки заедно със своите родители, баби, дядовци, братя и 
сестри от празни картонени кутии, велпапе кашони, използвани картонени 
опаковки и всякакви други материали за рециклиране. В продължение на три дни 
във всяка градина тече процесът на креативна игра с конструираните и изработени 
забавни играчки, замъци, роботи, пиратски кораби и всичко подсказано им от 
тяхното необятно въображение. В Деня на игрите малките творци не само се 
събират, за да представят своите изобретения и да се забавляват, а и да се научат да 
даряват на деца в нужда. За да участват в „Картоненото предизвикателство“ 
малчуганите трябва да пуснат парички в специалните касички. Каузата е Гого! 
 
Благотворителна акция в Кубрат 
www.bnr.bg | 07.11.2017  
Благотворителната акция „Снежинка“ продължава за втора година в Кубрат. 
Единствената жена състезател по офроуд в България Мерлин Мехмедова от Кубрат 
организира гражданска кампания за набиране на средства за деца в неравностойно 
положение. Радио Шумен припомня, че в бившето Помощно училище, днес Център 
за Специална Образователна Подкрепа в Кубрат, през миналата година бяха 
събрани средства и подаръци за 63 деца в неравностойно положение. Тази година 
акцията продължава до 15 декември. Ще се приемат топли зимни дрехи, спортни 
екипи, храни и други подаръци, които 66 деца сами са пожелали в своите писма до 
Дядо Коледа. Повече информация е публикувана във фейсбук страницата на 
кампанията. 
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Хасково: Благотворителният турнир по тенис на маса „Събери отбора за каузата...“ 
ще се проведе на 11 ноември 
www.focus-news.net | 07.11.2017  
Хасково. Турнирът по тенис на маса „Събери отбора за каузата...“ ще се проведе на 11 
ноември 2017 г. в спортна зала „Спартак“ (залата по „Тенис на маса“ на 2-ри етаж) от 
10.00 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Община Хасково. Записването за 
турнира е от 9.30 часа до 10.00 часа в спортна зала „Спартак“. Задължително 
условие участниците да имат навършени 18 години. Турнирът се организира от 
Община Хасково и е последният от инициативата. До сега бяха проведени турнири 
по футбол, тенис, спортно ориентиране и бадминтон. След приключването на 
турнира по тенис на маса ще бъдат преброени събраните средства. Те ще бъдат 
разпределени по равно между чети хасковски деца нуждаещи се от лечение. "Събери 
отбора за каузата ..." се провежда в полза на: Иванина Иванова на 3 години с тумор в 
мозъка, оперирана е успешно, но терапията продължава. Иван Демирев Иванов 
Банка: ЦКБ IBAN: BG14CECB979040C1845200 BIC: CECBBGSF Кристиян Милчев е 4 
години с прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен. За лечението му в Турция са 
необходими 32 000 долара. BIC UNCRBGSF IBAN BG65UNCR70001522974851 
Титуляр: Кристиян Милчев Дани на 11 години с прогресивна мускулна дистрофия 
тип Дюшен, нуждае се от средства за лечение в клиника в Турция. Милена 
Димитрова Бялкова - Иванова ЦКБ АД Клон Хасково IBAN: BG59 CECB 9790 40D4 
7095 00 BIC: CECBBGSF Николета Корондилева е 17 години със Сарком на Юинг, 
претърпяла множество операции, продължава терапията. Росица Вълкова Ленкова 
Пощенска банка BG66BPBI 7926 106 4334 801 BIC: BPBIBGSF 
 
"Българската Коледа" с дарение за болницата в Кърджали 
www.parvomai.net | 08.11.2017 
Инициативата „Българската Коледа” дари  апаратура за неонатологично отделение  
в МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД    Монитор за основни жизнени  функции с 
пулсоксиметър получи  неонатолочиното отделение на МБАЛ”Д-р Атанас 
Дафовски”АД  от  благотворителната инициатива „Българската Коледа”, която се 
провежда за поредна година под патронажа на Президента на Р.България. Новият 
апарат  е от изключително значение за непрекъснато следене на основните жизнени 
показатели – дихателна и сърдечна честота  и отчита кислородното насищане на 
кръвта на новородените.  МБАЛ„Д-р Атанас Дафовски” изказва благодарност към 
благотворителната  инициатива  на „Българската Коледа”  за поредната изява на 
благороден жест с грижа и внимание  за децата на Кърджалиийска област! 
Кърджали бг вести 
 
Магията на коледния дух ни завладява още в края на ноември 
www.konkurent.bg | 08.11.2017  
За втора поредна година на площад „Христо Ботев“ Община Враца организира 
голям Коледен базар. Тази година той ще бъде открит по-рано, за да могат жителите 
и гостите на града да се насладят на висококачествени занаятчийски изделия. 
Началото ще бъде поставено още на 27 ноември в 18 ч. 10 дървени къщички ще 
бъдат наредени и пищно украсени на централния площад „Христо Ботев”. На 
щандовете ще бъдат представени ръчно изработени сувенири от майстори на 
коледна украса, картини с коледни и новогодишни мотиви. Врачани ще имат 
възможността да си закупят домашни сладка и мармалади от местни 
производители. Участие в базара ще вземе и търговец на био храни и здравословни 
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лакомства, подходящи и за най- малките посетители. Всеки посетил базара ще 
открие магията на ръчно изработени квилинг свещи, които са оригинално решение 
за коледен подарък. Гостите на Коледния базар ще могат да вкусят и традиционни 
български, коледни ястия и греяни вина с различни вкусове и аромат. 
Предвидени са и места за продажба на скара и пелин. 
Освен щандовете, отрупани с най-разнообразни стоки и лакомства, коледно 
настроение ще внесе и ледената пързалка, която миналата година гостува в града ни 
и създаде истинска еуфория и усмивки сред деца и възрастни. 
В следващите седмици предстои поставянето на светещата коледна украса в 
различни части на града. С освещаване на рибен курбан за здраве от Негово 
Високопреосвещенство Врачански Митрополит Григорий и благотворителна 
изложба – базар на шарани, 6 декември, Враца ще отбележи християнския празник 
Никулден и 150 години от изграждането на храм „Св. Николай Мирликийски“. На 
базара ще бъдат представени 50 никулденски шарани, като събраните средства от 
закупените ястия ще бъдат за ремонт на родилно отделение в МБАЛ „Христо Ботев“ 
– Враца. 
Вечерта на 6 декември, официално ще бъдат запалени светлините на градската елха. 
В рамките на Коледния базар, в дните 18, 19 и 20 декември, ще се организират и 
коледни концерти, които ще бъдат изнесени на откритите сцени на площада. В тях 
ще вземат участие възпитаници от 9 детски градини и 6 училища. 
За първа година, в навечерието на Коледните и Новогодишни празници, на 22 
декември ще се проведе Коледарско шествие. До този момент участие са заявили 
коледарски групи от 4 читалища в общината, както и от училища и детски градини. 
В деня на шествието ще бъде открита благотворителна изложба – базар на питки, 
колачета и коледни лакомства, изготвени от читалищните работници в Община 
Враца. Празничният ден ще завърши с голям концерт на площад „Христо Ботев“. 
 
Средства за възстановяване на монумент събират в Копривщица 
www.antenneair.eu | От gissen | 08.11.2017  
Кметът на община Копривщица Генчо Герданов се обърна с призив към българската 
общественост за подкрепа при набиране на средства за укрепване на монумента 
„Човекът, що даде фаталния знак”. Паметникът на Георги Бенковски, като 
предводител на Хвърковатата чета е издигнат на хълм, намиращ се над родния дом 
на войводата в Копривщица през 1976 г. 
Автор на паметника е известният български скулптор Христо Танев, който алармира 
копривщенското общинско ръководство за неотложната нужда от укрепване на 
паметника. Авторът е на преклонна възраст и настоява за бърза реакция с оглед на 
факта, че той е най-добре запознат с конструктивните проблеми на своята творба, за 
чието укрепване може да даде най-адекватни предложения и указания, 
изпълнявани по редица стъпки и съгласувани с Националния институт за 
недвижимото културно наследство. 
Молим, всеки от Вас, който иска да дари средства за опазване на една от емблемите 
на Копривщица да изпрати своите дарения по банкова сметка: 
Община Копривщица 
IBAN BG23CECB979084A9128200 
BIC: CECBBGSF 
Код вид плащане 445100, ЦКБ – клон Карлово 
 
Танцьори от „Чановете“ с благотворителна кауза за новородени 
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www.dariknews.bg | 08.11.2017  
Изпълнители от клуб по български народни танци „Чановете“ от Пловдив събират 
средства за закупуване на ехограф, с който да се изследват заболявания при 
новородените в отделението по неонатология към УМБАЛ „Пловдив“. Те вярват, че 
любовта към българския фолклор ще запали повече хора да участват в 
благотворителната кауза. Вече са поставили кутии за набиране на дарения в залите, 
където играят – в Рилон центъра, в Пловдивския културен институт на ул. „Иван 
Перпелиев“ 5, до църквата „Св. Петка“ и в жк „Тракия“ във фитнес център „Визайн“. 
Предстои да бъдат сложени кутии и в лечебното заведение. „Искахме да направим 
нещо добро за децата, които са бъдещето на нашата държава. Свързахме се с 
началника на отделението д-р Диана Аргирова, от която разбрахме, че екипът има 
нужда от ехограф. Старият е на повече от 15 години и е доста амортизиран“, заяви 
художественият ръководител Борислав Герговски. Д-р Аргирова поясни, че апаратът 
ще бъде полезен за трансфонтанелна ехография, с която се установяват мозъчни 
увреждания най-вече на недоносените деца, мозъчни кръвоизливи, хидроцефалия. 
С помощта на апарата могат да се откриват аномалии в корема, бъбреците и черния 
дроб. Поставянето на точна диагноза дава възможност бързо да се започне 
адекватно лечение. Най-ценното е, че методът е достъпен, бърз, безвреден и 
безболезнен за бебетата, подчерта завеждащата. От него биха се възползвали много 
деца, тъй като годишно през отделението преминават 250 бебета. 
„За съжаление у нас дарителите са малко – предимно българи в чужбина и 
бизнесмени, каза д-р Аргирова. Обикновеният човек все по-рядко се включва в 
подобни каузи. Затова танцьорите искат да покажат, че всеки би бил полезен, макар 
и с малко средства.“ Пловдивските изпълнители решили да подкрепят малките 
пациенти, след като техни колеги от Русе помогнали на болно дете, а хореографи от 
Бургас закупили кувьоз. Апаратът струва от 17 000 до 50 000 лв. в зависимост от 
технологичните възможности. Ако се наберат повече средства, ще бъде закупена 
техника от по-висок клас. Затова танцьорите са решили да разкрият и банкови 
сметки за дарения с надеждата, че по-успелите и заможни пловдивчани ще 
подкрепят благородната кауза. 
 
Зов за помощ: Мариян има нужда от средства за бъбречна трансплантация 
www.bnr.bg | 08.11.2017  
27 годишният Мариян Боев от село Орлинци се нуждае от средства за спешна 
бъбречна трансплантация. Майка му Славка е съвместим донор и е готова да даде за 
сина си свой бъбрек, но за да бъде извършена трансплантацията трябват 25 хиляди 
евро. Семейството няма нужната сума и моли за помощ! Мариян се разболял през 
2010, лекували го от бъбречна недостатъчност във Варна, но състоянието му се 
вложило и трябвало 5 години по – късно да премине на хемодиализа. Сега я прави 3 
пъти седмично в бургаската болница и е на поддържащо лечение, нужна е обаче 
трансплантация. „Той се подува, не може да се храни нормално, не може дори вода 
да пие, притеснява се и не спи спокойно. Преди време състоянието му се вложи и 
беше 4 дни в кома. Купуваме му хапчетата редовно, но да се почувства по - добре 
трябва му нов бъбрек. Ще дам моя,съвместима съм, но нямаме пари за операцията“, 
разказа майка му Славка. Бащата на момчето работи като животновъд и получава 
650 лева заплата, момчето е с инвалидна пенсия от 145 лев, майката не работи за да 
се грижи за него. Семейството е търсило помощ в различни институции, но всички 
вдигали ръце и казвали, че имат желание да помогнат, но нямат възможност. 
Опитали са и чрез други медии да получат обществена подкрепа, но банковата им 
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сметка остава празна, за това решили да потърсят и нас. Ако сме ви трогнали с тази 
история и имате желание да помогнете може да го направите като дарите средства 
по банков път/сметката сме публикували на интернет сайта ни/. Ние ще помогнем 
на семейството да открие и DMS номер, за дарителски SMS. И ще организираме 
кампания в помощ на Мариян, защото всеки има право на живот!  
 
С нов интерактивен кабинет се сдоби СУ „Димитър Талев“  
www.tvn.bg | 09.11.2017  
С нов интерактивен кабинет по природни науки разполага вече СУ „Димитър Талев“ 
в Добрич.  
В новата учебна зала децата от пети до дванадесети клас ще провеждат часовете си 
по физика и астрономия, химия, биология.  
В залата, която наподобява космически кораб, се намира най-големият в страната 84 
инчов мултимедиен екран. На него учениците ще наблюдават триизмерни 
изображения на природни явления, процеси и експерименти. Модерният и 
вдъхновяващ дизайн на класната стая ще стимулира задълбочаването на 
познавателната връзка между елементите на живата и неживата природа, 
осмислянето на градивните елементи на вселената и мястото на човека.  
Кабинетът разполага и с ученически таблети на всеки чин, които позволят да се 
наблюдава работата на класа, специални бутони  индикират, че ученикът е 
приключил или има нужда от допълнителни разяснения. Средствата за кабинета са 
събрани  от ежегодния благотворителен бал, дарения на родители, бивши 
възпитаници на учебното заведение и други. Стойността му е над 50 000 лв.  
 
Експерти от три континента обсъждат състоянието на библиотеките у нас 
www.actualno.com | 09.11.2017  
Експерти от три континента ще обсъждат съвременната роля на обществените 
библиотеки на втория форум „Библиотеките днес“, съобщава БГНЕС. 
Ще бъде представено и национално проучване за състоянието на сектора у нас. 
Ролята на обществените библиотеки за устойчивото развитие на местните общности 
и подобряване качеството на живот на гражданите ще бъде във фокуса на втория 
Национален форум „Библиотеките днес“ 2017, организиран от Фондация „Глобални 
библиотеки – България“, съобщиха организаторите. Събитието с участието на близо 
50 експерти от три континента и над 450 представители на библиотечните среди от 
цялата страна ще се проведе от 9 до 11 ноември в хотел Рамада, София, под 
патронажа на Президента на Република България Румен Радев. 
Ще бъде поставен акцент върху потенциала и приноса на библиотеките за постигане 
целите на ООН за устойчиво развитие като качествено образование, добро здраве и 
благополучие, изкореняване на бедността, достойни условия на труд и 
икономически растеж, устойчиви градове и общности. В рамките на форума ще 
бъдат представени и резултатите от национално проучване сред библиотеки, 
общинска администрация и граждани. То е проведено в рамките на цялостния 
преглед на състоянието на обществените библиотеки в България, който Фондация 
„Глобални библиотеки – България“ осъществява всяка година. 
Специално участие в „Библиотеките днес“ ще вземат старши директорът на 
програма “Глобални библиотеки” във фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ (САЩ) 
Дарън Хорнер, президентът на на Африканската федерация на библиотечните 
асоциации и институции (AfLIA) Джон Цебе, изпълнителният директор на 
Националната асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки в Румъния 
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(ANBPR) Йоанна Крихана, представители на Финландската библиотечна асоциация 
и др. На галавечеря на 9 ноември ще станат ясни носителите на първите годишни 
награди на фондация “Глобални библиотеки - България” за подкрепа на работата на 
библиотеките в страната. Във втория и третия ден на форума участниците ще могат 
да участват в няколко тематични сесии, посветени на новите тенденции в 
библиотечната дейност у нас и по света, в изграждането на партньорства и 
доброволчески кампании, управление на проекти, брандинг и онлайн маркетинг на 
библиотеката и др. Сред гостите на събитието са евродепутати, председатели и 
членове на комисии към Народното събрание, представители на министерства и 
държавни агенции, кметове, дипломатични мисии, културни институции, 
академичната общност, бизнеса, неправителствени организации и водещи експерти 
в сферата на маркетинга, брандинга и електроните услуги. 
 
Ученици от Франция с дарение за Дома за стари хора и АГ-отделението в Разлог 
www.dariknews.bg | 09.11.2017  
Ученици от Института Сент Кристоф във Франция дариха хранителни продукти на 
Дома за стари хора в Разлог, както и бебешки дрешки, пелени и консумативи в 
Акушеро- гинекологичното отделение в разложката болница. Учениците бяха 
придружени от ръководителя им Мартин Марлен, преподаватели, както и от Райчо 
Мотев, който доброволно помага за осъществяването на тази благотворителна 
инициатива. Мотев уточни, че дарението от френските ученици на  Дома за стари 
хора е за пета поредна година, а в АГ- отделението за първа.  Мартин  Марлен се 
занимава с дарителска дейност в България, по образователна линия от 2006 години. 
Тя обясни, че учениците събират пари за даренията от спестявания и от продажби на 
ръчно-изработени сувенири, които продават на специално организирани базари. В 
знак на благодарност началника на АГ- отделението д-р Радка Божикова подари 
сертификат на Мартин Марлен, а Община Разлог - плакети. 
 
Безплатни очни прегледи в детските градини в "Западен" 
www.plovdivlive.com | 09.11.2017  
Стартира втората част от благотворителната кампания „Весели очички”, чрез която 
се извършват безплатни профилактични прегледи на деца. Изследването се 
реализира със специален апарат, който чрез звук и картина привлича вниманието 
на детето, очите му се улавят в бял правоъгълник и могат да се анализират. 
Инициативата се провежда съвместно с район „Западен” и Лайънс клуб Пловдив-
Филипополис. Кметът на района Димитър Колев даде начало на кампанията от 
детска градина „Елица”, като предстоят прегледи в още 7 детски градини в района. 
Статистиката от последното изследване сочи, че от 399 изследвани деца в района, 
при 149 са открити зрителни аномалии. Специалистите твърдят, че основната 
причина са силно светещите екрани от мобилни и компютърни устройства. При 
редовни прегледи и вземане на своевременни мерки, броят на децата със зрителни 
проблеми значително ще намалее. 
 
Българският Северозапад се включва в Операция "Плюшено мече" 
www.bnr.bg | 09.11.2017  
Операция "Плюшено Мече" започва дейността си преди 10 години като гражданска 
доброволческа инициатива с цел сбъдване на Коледните желания на деца и 
младежи в неравностойно положение в България. От 3 години е най-мащабната 
Коледна кампания за сбъдване на детски мечти, като всяка година доброволците 
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посещават над 7 000 деца от 330 институции във всички 28 региона на страната. 
Коледната кампания на операция "Плюшено Мече"подарява нови индивидуални, 
персонални подаръци по точен списък на деца и младежи, лишени от родителска 
грижа, деца в риск, деца с увреждания и възрастни с умствени увреждания. За старта 
на кампанията тази година разговаряхме с Михаела Стойкова, основател и 
координатор на Операция "Плюшено мече": "Всеки, който желае да се включи може 
да го направи във всички региони на страната. Ние работим с всички институции и 
нашите регионални отговорници, които са доброволци се справят изключително 
добре. Във Видин имаме даже двама отговорници и работим с тях много добре. За 9 
години екипите на операция "Плюшено мече" са посетили над 17 000 деца и са 
раздали безброй подаръци, а всеки, който реши да се включи в кампанията може да 
намери информация на нашия интернет сайт." - каза Михаела Стойкова. Крайният 
срок за участие в тазгодишната кампания на Операция "Плюшено мече" е 8-ми 
декември. Сред институциите, включени в Операция "Плюшено мече" в област 
Видин са домовете за деца лишени от родителска грижа и други в Белоградчик, 
Ново село, Кула и Видин.  
 
БЧК: Започна коледната благотворителна кампания „Топъл обяд“ за нуждаещи се 
български деца 
www.focus-news.net | 09.11.2017  
София. Днес стартира съвместната коледна благотворителна кампания на Самекс 
ЕООД, представител на веригите KFC, Dunkin’ Donuts и Nordsee, и БЧК в подкрепа 
на каузата „Топъл обяд“ в училище. Това съобщиха от пресцентъра на БЧК. В 
периода 9 ноември 2017 г. – 3 януари 2018 г. служителите във веригите ресторанти в 
цялата страна за седма поредна година ще набират средства за осигуряване на 
безплатен обяд в училище за нуждаещи се български деца от социално-слаби 
семейства. Средствата ще се даряват чрез отчисления на процент от продажбата на 
собствени продукти на компанията и от дарения на клиенти и служители на касите в 
ресторантите от трите вериги на територията на страната. Компанията е дарила до 
момента приблизително 300 000 лв., с които са осигурени 150 000 безплатни обяда. 
През учебната 2017/2018 г. 1 600 нуждаещи се деца ще получават всеки учебен ден 
безплатна топла храна в училище на територията на 25 области в страната. 
Програмата, която се реализира вече 13 години има за цел да се подпомогне 
физическото развитие на деца в неравностойно положение и чрез топлия обяд те да 
се върнат в класните стаи. Осигуряването на храна на някои особено уязвими 
ученици чрез включването им в проекта „Топъл обяд” е единствената възможност те 
да посещават редовно учебните занятия. До сега програмата е обхванала 14 500 деца 
от цялата страна. 
 
23-ти Благотворителен базар на Международен женски клуб – София 
www.pressbox.bg | 09.11.2017  
09 ноември 2017 г., София. Най-мащабното събитие на Международен женски клуб 
– София – ежегодният Благотворителен базар – ще се проведе на 3 декември, 
неделя, от 10:00 до 19:00 ч. в Интер Експо Център. Благотворителният базар е едно 
от най-популярните събития в столицата, което повече от 20 години събира средства 
и ги дарява за различни каузи в България. Билети можете да закупите от мрежата на 
Ticket Portal.(http://www.ticketportal.bg/podujatie_search.asp?ID=44309) 
Базарът обединява усилията на повече от 50 държави и техните култури, чиято цел е 
набирането на средства за множество български каузи – здравни, образователни, 
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социални. Участници от десетки страни представят пред посетителите на Базара 
своите традиции, ръчно изработени сувенири, изкуство, музика и култура и 
автентичната си национална кухня. Благотворителният базар се реализира с 
подкрепата на представители на международната общност в България – посланици, 
представители на дипломатически мисии и техните семейства, компании, както и 
благодарение на многобройни сърцати доброволци. 
Стандартните билети са на стойност 4 лв., а тези за студенти и пенсионери – 2 лв. 
Предлага се и специален дарителски билет (VIP пропуск) на цена от 20 лв., който 
предоставя достъп до церемонията за откриване на Базара с всички официални 
гости, както и специални подаръци от Международен женски клуб – София. 
Както всяка година, така и тази, всички приходи от Базара ще бъдат предоставени за 
благотворителните инициативи и проекти, които Международният женски клуб – 
София подкрепя. 
 
Бъди дядо Коледа за детенце от дом 
www.glas.bg | 09.11.2017 |  
Децата са най-голямото богатство и нещото, заради което си струва да живееш. И 
тази година сме щастливи да те приканим да бъдеш светлия лъч надежда, като 
влезеш в ролята на добрия старец дядо Коледа и зарадваш едно дете без родители, 
като му подариш подаръка, за който си мечтае най-много. Инициативата, в която те 
приканваме да участваш, е "Операция плюшено мече" и се провежда за 10-та 
поредна година. Тя е създадена изцяло от доброволци, чиято цел е да дарят надежда 
за по-добри дни на децата, които биват отглеждани без родителска грижа. Всеки, 
който реши да се включи може да закупи индивидуален подарък за конкретно дете. 
Как можеш да се включиш? Екипът на "Плюшено Мече" публикува списъци с деца 
от домове от различни градове в страната и техните най-желани подаръци за Коледа 
в своята страница във Фейсбук. Срещу всяко име в списъка стои детето и онова което 
иска или има най-голяма нужда, ако е болно. Отговорникът за съответната област 
одобрява коментара (заявката). След това обновява списъка, пишейки името на 
дарителя срещу това на съответното детенце. Припомняме, че един човек може да 
посочи, че ще изпрати необходимото и на повече от едно сираче. Стъпка по стъпка 1. 
Екипите по места публикуват списъци с деца от домове и техните най-желани 
подаръци за Коледа. 2. Един дарител избира едно дете и публикува коментар с 
номера и името на детето под списъка 3. Отговорниците записват името на дарителя 
до това на детето и така, докато не остане детенце без родител 3. Всеки дарител 
купува съответния подарък 4. Опакова го прилежно и красиво 5. Надписва подаръка 
(име на дете, възраст, дом, град, регион) 6. Изпраща или оставя лично подаръка в 
най-близкия пункт за събиране на подаръци преди крайния срок за съответния 
град/дом (пунктовете за всеки град са предварително упоменати) 7. Екип от 
доброволци (всеки може да стане такъв) разпределя/сортира/проверява подаръците 
8. Проверка, че всички деца имат налични подаръци 9. Публикуване на датите, в 
които ще посети всеки дом 10. Всеки дарител/доброволец е добре дошъл при децата 
на предварително уговорената дата От какво имат нужда дечицата? Малчуганите в 
тези домове се нуждаят от различни неща - храна, дрехи, обувки, мебели, подаръци. 
Но най-вече любов... Любов, която можеш да им поднесеш с нещо, специално 
купено за тях, разбира се, според собствените си възможности и желания.  Важно е 
да знаеш В инициативата можеш да участваш единствено с нови, надписани и 
опаковани подаръци, предназначени за конкретно дете. Да, искам да бъда дядо 
Коледа за дете в нужда! 
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118 кучета от общинския приют са осиновени от началото на годината 
www.dnesbg.com | 09.11.2017  
118 кучета, останали без дом и настанени в общинския приют край с. Шемшево, са 
осиновени от началото на годината. Техните осиновители са предимно млади хора и 
семейства с малки деца. Приблизително същият е бил броят на безпризорните 
четириноги, намерили дом и стопани за десетте месеца на миналата година. 
Общо 162 кучета са преминали през приюта от началото на 2017 г. Към момента там 
са настанени 71 шаровци. Всяко куче разполага с отредено място за сън, получава 
храна два пъти дневно и може да играе в достатъчно широк двор. Гарантирани са и 
здравните грижи, благодарение на ветеринарния екип в приюта. 
И през настоящата година част от Коледния базар в парк “Марно поле” ще бъде 
благотворителен павилион, в който ще бъдат събирани дарения в подкрепа на 
безстопанствените животни. 
Общинският приют бе създаден по инициатива на кмета на Старата столица Даниел 
Панов и работи вече две години. “Осинови от Велико Търново” е страницата в най-
популярната социална мрежа – фейсбук, където всеки може да се запознае с 
бъдещия си домашен любимец. 
 
Майка и дъщеря дариха 1450 лв. на Дом за възрастни хора 
www.dnesbg.com | 09.11.2017  
Таня Георгиева и дъщеря ѝ Мария от Свищов дариха 1450 лв. на Дома за възрастни 
“Мария Луиза”. Сумата те събрали при освещаване на козметичния си салон, където 
поставили кутия за дарения. Когато в края на октомври отворили касичката, в нея 
била събрана въпросната сума. 
Жените се посъветвали с директорката на Дома Сийка Петкова, която обяснила от 
какво имат нужда. Тъй като телевизорът във фоайето ни беше стар и малък, 
предложихме да ни купят нов, разказа директорката. Вчера новият плазмен 
телевизор вече е бил поставен и обитателите са били много щастливи. С останалите 
средства ще бъдат изработени два големи гардероба и скрин за стаи на хората от 
тежкия сектор. 
Петкова още веднъж благодари на майката и дъщерята за жеста и със задоволство 
отчете, че се чувства щастлива, че възрастните хора не са забравени. Тя разказа, че в 
момента в Дома живеят 125 души в пенсионна възраст, но има молби на още 30 
чакащи. За тази година, без последното, като дарения социалната институция е 
получила 16 575 лв. Като благодетели са също възрастен дядо от Дома, който 
предоставил 2000 лв. Друга жена пък закупила 6 хладилника. Отделно близки също 
помагат. А Домът има нужда от хранителни продукти, санитарни принадлежности, 
лекарства, а също от ремонти. Засега сме ремонтирали покрива на едната сграда, но 
постоянно някъде нещо трябва да се направи, тъй като нашите обитатели са 
възрастни, някои от тях не могат да пазят. 
Със задоволство директорката отбеляза, че в Дома от 4 години живее ветеран, който 
е дошъл от русенско село. Дядото е най-възрастният в колектива. Най-
дългогодишната обитателка обаче е Колестина Капелова, която живее в 
институцията от 18 години. Хората много обичат да ходят на екскурзии, затова ги 
водим, които могат. След това дълго се разказват преживяванията. Освен това някои 
от бабите и дядовците гостуват при роднините периодично, други пък ги посещават 
близките, при трети – никой не идва. 
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Петкова сподели и проблема със заплатите. В този бранш те са ниски, а в 
институцията работят 54 души. Работата е отговорна, тежка и при всяка промяна на 
минималната заплата ръководството е на тръни как ще върже бюджета. За сметка на 
това преди време в Дома пристигнала доброволка, която се грижела най-вече за 
хората от тежкия сектор, някои от тях които са на легло. Момичето ги хранеше, 
обличаше, вършеше всичко, коментира Петкова. Тя допълни, че Дом “Мария Луиза” 
е отворен за всякакви доброволчески инициативи, особено от млади хора. Всички се 
радваме на ентусиазма и хъса на доброволците, които искат да ни помогнат. Освен 
това възрастните хора са още по-щастливи, че в тях виждат своите деца, внуци и 
правнуци. В момента се подготвяме за коледните благотворителни базари, които 
Общината организира, каза още директорката. Миналата година със събраните 
средства бил изграден параклис в Дома. 
Домът за стари хора “Мария Луиза” в Свищов е най-старият в страната и тази година 
чества своята 107-годишнина. Основан е през 1907 година от Женско 
благотворително дружество. Персоналът предоставя 24-часова грижа и медицинско 
наблюдение, има също 6 медицински сестри, лекар и рехабилитатор. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
За всеки нов електронен подпис БОРИКА дарява един лев за недоносените деца 
www.banker.bg | 09.11.2017  
През месец ноември БОРИКА стартира благотворителна инициатива под наслов 
„Подпиши се електронно за едно по-щастливо детство“. В периода от 10 ноември до 
края на годината, за всеки нов или подновен електронен подпис B-trust, компанията 
ще дари 1 лев на фондация „Нашите недоносени деца“. 
Събраните средства ще бъдат инвестирани в закупуването на специализирано 
оборудване за първия център у нас, посветен на нуждите на недоносените деца и 
техните семейства - „Малки чудеса“. Освен това, БОРИКА ще заплати режийните 
разходи и консумативите за центъра за следващата една година. 
Центърът ще бъде открит на специално събитие на 17 ноември - Световния ден на 
недоносените бебета. Създателите му целят да се задълбочи подкрепата и да се 
разшири спектърът на услугите в помощ на семействата с преждевременно родени 
бебета. В центъра ежедневно ще се провеждат консултации със специалисти в 
областта на ранното детско развитие – психолози, логопеди, специалисти по ранна 
детска интервенция и двигателно развитие, музикотерапевт, консултанти по 
кърмене. Родителите и децата ще имат възможност да посещават 
психотерапевтични групи и групови занимания, включително лекции на теми, 
засягащи отглеждането на недоносените деца. 
Притежателите на електронен подпис B-trust, както и новите клиенти на услугата, 
също могат да допринесат за кампанията като подновят своя или закупят нов 
подпис до края на годината. 
Квалифицираният електронен подпис има значение на саморъчно положен подпис. 
Подписаният документ остава подписан, без значение дали се съхранява върху 
магнитен, оптичен или друг носител, дали се изпраща по електронна поща или е 
достъпен през Интернет. Електронният подпис позволява използването на 
електронни услуги на държавната и общинска администрация, като подаване на 
данъчни декларации, молби, жалби и други документи, обменяни с държавните 
структури. Използването на електронен подпис се препоръчва и от банките, защото 
той в най-голяма степен изключва злоупотреби и възможност за манипулации. 
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Стартира четвъртото издание на „Знания, които променят живота“ 
www.economy.bg | 09.11.2017  
За четвърта поредна година „Джуниър Ачийвмънт България“ и „Метлайф България“ 
организират образователната инициатива „Знания, които променят живота“. В 
тазгодишния проект се очаква да се включат близо 500 ученици от 15 училища в 
страната. „Имаме рутината, но имаме и предизвикателствата на всяко ново издание. 
В някаква степен този проект наистина променя живота, включително и нашия. С 
всяка следваща година училищата стават повече, доброволците, които имат желание 
да се включат - също“, коментира Светослава Стоянова, PR мениджър на „Джуниър 
Ачийвмънт България“ по време на официалното отбелязване старта на 
инициативата. Вижте видео от официалното стартиране на проекта В рамките на 
събитието Джеймс Йоловски, мениджър Програми за финансова грамотност, JA 
Bulgaria, преведе бъдещите участници през програмата на проекта. Учениците ще 
положат входящ тест. Резултатите от него ще помогнат в две насоки: да се определят 
темите, които най-много затрудняват децата и да има обективен измерител за 
техния напредък. В рамките на проекта учениците ще имат възможност да научат 
повече за различните видове банкови карти, застраховки и какво означава човек да 
инвестира. „Накрая ще приключите с една тема, която е насочена към вашето 
бъдеще. Към това какви цели искате да си поставите, в какъв период и какви стъпки 
трябва да осъществите, така че да заложите в своя финансов план необходимите 
действия“, сподели Йоловски с учениците. През какви етапи ще преминат 
учениците? „В рамките на проекта ще има изключително много практически 
дейности. Ще имате възможност също така да съставите бюджет заедно с вашето 
семейство за вашата лятна почивка. На тази база ще изберем и тези от вас, които ще 
имат възможност да участват на финалното състезание тук в София“, посочи той. 
Отделните теми от учебната програма ще бъдат поднесени от доброволци от 
„Метлайф България.“ Но проектът не се изчерпва с обогатяването на знанията на 
учениците и провеждането на иновационен лагер. През цялото време участниците 
ще имат възможност да работят и по своя учебна компания. Вижте какво сподели 
Венцислав Арнаудов, HR директор на „Метлайф България“, за ползите от участието 
в програмата. „Онова, което ще научите тази година, ще направи така, че да сте по-
независими и да не бъдете уязвими“, подчерта Венцислав Арнаудов, HR директор на 
„Метлайф България“, обръщайки се към учениците, които са част от проекта. Той 
припомни и някои от резултатите на проучването сред българските домакинства, 
проведено съвместно от двете организации. „От интервюираните 84% не ползват 
онлайн банкиране изобщо. Разбирате ли за живота какво значи това? Това означава, 
че 84% от тези хора са зависими от това на опашката в банката колко души има; 
дали някой е достатъчно добър с тях, за да може да им обясни за продукта или 
каквото и да било, преди да решат да правят нещо с парите си“, коментира 
Арнаудово. „За изненада 64% от българите не спестяват“, информира още той. 
 
Велико Търново: Председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов 
предложи да се създаде фонд за лечение на тежко болни деца 
www.focus-news.net | 09.11.2017  
Велико Търново. Председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов 
предложи да се създаде фонд за лечение на тежко болни деца от Велико Търново, 
предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Спирдонов подчерта, че 
благотворителният концерт „За децата от децата“, който ще се проведе на 15 
ноември във Велико Търново, е първият от поредица подобни събития. Идеята е 
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всеки месец или през месец да се провеждат мероприятия, чрез които да се набират 
средства за децата с тежки диагнози. „Много важна част от гражданското 
обществото е доброволството и добротворчеството. Държавата е най-важният 
фактор, който трябва да помага на тези деца, но ние като гражданско общество 
трябва да сме винаги до тях както финансово, така и морално. За тях е важно да 
усещат подкрепата от обществото, да усещат, че ние им помагаме. Това мероприятие 
би трябвало да е началото на кампания от мероприятия за добротворчество във 
Велико Търново. Ще видим дали ще има интерес към това събитие и ще започнем да 
мислим нови мероприятия, в чиято основа е помощта за всяко дете, което има 
нужда, във Велико Търново“, добави Венцислав Спирдонов. Надежда КРЪСТЕВА 
 
Благотворителната кампания за параолимпиеца Мустафа Юсеинов събра 6 591 лева 
Отзвук, Смолян | 09.11.2017  
Кметът на Фахри Молайсенов в топла прегръдка с паролемпиеца на Мадан. 
4 517 лева е равносметката за събраните средства в Мадан от благотворителния 
концерт в подкрепа на параолимпиеца Мустафа Юсеинов . 
Инициативата се проведе миналия четвъртък в спортната зала в града. Специални 
гости на вечерта бяха талантливите поп-фолк изпълнители Ашли, Ванеса и трио 
"Карамел". Участие в изявата взеха и самодейците от НЧ "Иван Вазов -1999"- 
гр.Мадан и НЧ" Иван Вазов-1958" с. Буково 
Мустафа също присъстваше в залата и използва случая сърдечно да благодари на 
хората, които го подкрепят в този момент. С думите си той успя да разчувства 
публиката, която от своя страна се изправи на крака пред спортиста.Освен тези 
средства, по дарителската сметка на спортиста е преведена и сумата от 2074,71 лв, - 
събрана и преброена по надлежния ред от дарителските кутии, които бяха поставени 
в редица търговски обекти на територията на общината. 
Благодарим на всички, които по един или друг начин подкрепиха каузата. 
Всеки, който има възможност, може да помогне на Мустафа, като преведе сума по 
дарителската му сметка в левове. 
IBAN.-BG33STSA93000002816279 
BIC:STSABGSF 
ТИТУЛЯР: МУСТАФА АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ 
 
Българският червен кръст обсъди стратегия за добровелчеството с общинските си 
съвети 
в. Ловеч Прес | 09.11.2017  
Семинар на тема "Стратегия за развитие на доброволчеството" проведе с 
ръководителите на общинските структури на БЧК в Ловешко областният съвет на 
червенокръстката организация, съобщават от там. Обсъдени бяха основните 
организационни подходи и действия на общинските съвети при набиране на 
доброволци, силните и слабите страни на организацията, как да се мотивират и 
задържат доброволци. Семинарът се проведе през уикенда в архитектурно-музейния 
резерват Арбанаси. 
Стратегията на областната организация на БЧК - Ловеч, е разработена в 
съответствие със стратегическите документи на Международната федерация на 
дружествата на Червения кръст и Стратегията на БЧК до 2020 г., където е записано, 
че се наблюдава сериозен спад в броя на доброволци и членове. Като основна 
причина за това се посочват големите политически и икономически проблеми от 
глобален мащаб. БЧК обаче има потенциал да е една от водещите организации, 
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която да осъществява хуманитарната политика чрез успешен и адекватен за 
ситуацията и времето мениджмънт на доброволци. В този смисъл Стратегията на 
ловешката червенокръстка организация формулира своите приоритети за развитие 
и стабилизиране на доброволчеството и действията за постигането им. Участниците 
в семинара очертаха конкретните си стъпки за подобряване работата по привличане, 
организиране и стимулиране на по-широка доброволческа активност: определяне 
на основните дейности и задачи, за които е необходим доброволчески труд (в 
обласиа на со-циално-помощната дейност, подготовката на населението при 
бедствия, аварии и катастрофи); разработване на длъжности характеристики на 
доброволците; провеждане на промоционална кампания за набиране на нови 
доброволци; създаване на материално-технически условия за работа. 
За да се мотивират и задържат доброволци от различните целеви групи, ще бъде 
дадена възможност за изява на техните лични качества и заложби, ще преминат 
обучение, като ще получат логистична и морална подкрепа, както и оценка и 
признание на приноса им. Ще бъдат организирани еднодневни инициативи, 
седмици на доброволеца, церемонии по връчване на награди и доброволчески 
клубове по интереси. 
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