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Новини за членове на БДФ 
 
 

Изборът между кариера или кауза не е задължителен 
www.dnevnik.bg | 25.11.2017  
Да работиш, за да градиш кариера или да служиш на обществена кауза, в която вярваш - изборът 
между двете възможности е труден. Освен ако не ги съчетаеш в едно - в това вярват организаторите 
на форума " "Кариера с(рещу) Kауза. Кое избираш?". В събота те събират вдъхновяващи личности, 
които успешно съчетават професионалната си кариера с работа за обществени каузи, за да разкажат 
какво ги мотивира. Сред лекторите ще са директорът на Българския дарителски форум Красимира 
Величкова, Моника Ковачка-Димитрова, която отговаря за проектите по корпоративно-социална 
отговорност в SAP Labs България, основателят на фондация "Подарете книга" Благовеста Пугьова, 
изпълнителният директор на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве д-р 
Радосвета Стаменкова и един от създателите на "Враца софтуер общество" Емилиян Кадийски. 
Водещ на събитието ще бъде радио и телевизионната водеща Евелина Павлова. Гостите ще могат да 
се включат в дискусии за различните начини да бъдеш граждански активен и за това какво означава 
да си удовлетворен от работата си. Български и международни компании ще разкажат колко важна 
е корпоративно-социалната отговорност и как тя започва да става ключов фактор в бизнес имиджа, 
уточняват организаторите. Форумът е организиран от неправителствената организация "Кариера с 
кауза" и ще започне в 10 ч. в СофияТехПарк, зала Startup Hambar в сградата на "Бизнес инкубатора". 
Участието в него е безплатно, но изисква регистрация. Повече за събитието можете да намерите на 
http://karieraskauza.eu/. 
 

Coca-Cola отваря коледните работилници за добрини 
www.manager.bg | 25.11.2017  
Коледна работилница за добрини отваря Coca-Cola в 8 града в България до 30 декември в съвместна 
кампания с БЧК за осигуряване на „Топъл обяд“ в училище. Работилницата включва временни 
магазини на бранда, които ще бъдат отворени последователно в централни молове на София, 
Плевен, Велико Търново, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора. Във всеки един от тези Соca-
Cola кътове, заредени с много коледна емоция, ще се продават брандирани артикули, а целият 
оборот от кампанията„Соса-Соla Коледна работилница за добрини“ ще бъде дарен на Българския 
Червен кръст за осигуряване на „Топъл обяд“ в училище за деца в неравностойно положение. Освен 
да направят дарение чрез закупуване на артикул, посетителите ще имат възможност да се насладят 
на забавни коледни развлечения.  
Търсете специалните коледни работилници за добрини, както следва:  
24.11 – 26.11.2017 Плевен, Panorama Mall Плевен  
24.11 – 26.11.2017 Велико Търново, Mall Велико Търново  
30.11 – 03.12.2017 Бургас, Galleria Бургас  
30.11 – 03.12.2017 Стара Загора, Galleria Стара Загора  

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


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”  

6 

 

07.12 – 10.12.2017 Русе, Mall Русе  
08.12 – 10.12.2017 София, The Mall  
14.12 – 17.12.2017 Варна, Grand Mall Варна  
15.12 – 17.12.2017 София, Serdica Center  
20.12 – 23.12.2017 Пловдив, Mall Пловдив  
21.12 – 23.12.2017 София, Paradise Center  
28.12 – 30.12.2017 София, Mall of Sofia  
През учебната 2016/2017 г. с финансовата помощ на Кока-Кола ХБК безплатно, по програмата Топъл 
обяд, се храниха 178 деца от Видин, Търговище и Драгоман.  
Програма „Топъл обяд“ се реализира вече 13 години в рамките на „Партньорската мрежа за 
благотворителност на БЧК“ и осигурява всеки ден безплатен здравословен обяд в училище на 
нуждаещи се български деца. Осигурена е храна за над 14 500 деца. За нуждаещите се деца 
безплатният обяд в трапезариите на БЧК е начин да се върнат в училище. За повече информация 
посетете http://www.redcross.bg/. 
 

Над 100 популярни личности на живо в момента в благотворителния спектакъл на NOVA и 
УНИЦЕФ 
www.nova.bg | 25.11.2017 
“Тази вечер отново разчитаме на добрината на българина, на добрината на нашите зрители, за да 
помогнем на децата с увреждания да могат да ходят на детска градина, да учат със своите 
връстници, а на децата, които са жертва на домашно насилие – да преживеят тази травма. През 
годините сме постигнали много благодарение на такива кампании”, заяви водещата на Новините на 
NOVA и посланик на добра воля на УНИЦЕФ Ани Салич броени минути преди началото на 
благотворителния телетон "Бъди част от положителната промяна за всяко дете" по NOVA. “Заедно с 
УНИЦЕФ тази вечер застава NOVA, която дава всичките си лица, всичките си журналисти в подкрепа 
на каузата. Зрителите ще видят невероятни изпълнения и страхотни циркови номера ”, разкри 
водещият на събитието Ники Кънчев. Невероятен спектакъл обединява над 100 популярни личности, 
музиканти, някои от най-известните български и световни циркови артисти и лица на NOVA в една 
обща благотворителна кауза в момента на живо в ефира на телевизията. Събраните средства по 
време на двучасовия телетон ще бъдат инвестирани в дейности на УНИЦЕФ, чиято цел е създаването 
на приобщаваща среда за развитие на всяко дете в България. "Бъди част от положителната промяна 
за всяко дете" е уникален спектакъл в приятелска среда, защото повечето хора, които сме се събрали 
там, сме приятели и сме го правили много години и на други сцени в името на кауза. Този път ни 
приютява цирк “Балкански”, което е нещо ново и ще бъде много приятно и за зрителите ни”, разказа 
Ани Салич, която ще е водеща на събитието, в “Събуди се”. “Ще водя телетона с Ники Кънчев, а 
моята екранна половинка от Новините на NOVA – Николай Дойнов, ще бъде на телефоните. Ако 
искате да си поговорите с него, ще можете да го направите тази вечер”, разкри водещата. “Отново 
ще помолим българите да помогнат, защото смятаме, че отговорност за всяко едно дете носи всеки 
един от нас. Според последните европейски изследвания всяко второ българче може да израсне в 
бедност и социална изолация. Това много ни плаши. Първата ни кауза е срещу насилието – 
създаването на защитени зони в Монтана, Шумен и София. Само за миналата година 300 деца са 
претърпели насилие под някаква форма. Тези деца трябва да бъдат извадени от тази среда”. Това 
сподели Ани Салич за една от каузите, които ще бъдат осъществени с парите, събрани от телетона по 
време на спектакъла. “Вярвам, че българинът е добър и вярвам в добрината. Ако искаш да стигнеш 
някъде бързо, тръгваш сам, но ако искаш да стигнеш далече, тръгвате заедно.  “Заедно” е ключова 
дума за тази кампания”, заяви певицата Михаела Филева, която е сред звездите, които ще участват в  
благотворителния телетон "Бъди част от положителната промяна за всяко дете". В телетона ще 
участват още Гала, Алекс Раева, Миро, D2, "Бон-Бон",професор Христо Пимпирев, Деян Донков и 
други. Водещи ще бъдат две от най-обичаните лица от ефира на NOVA – Ники Кънчев и Ани Салич, 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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която е дългогодишен посланик на добра воля на УНИЦЕФ. “Мотивира ни убеждението, че когато 
помагаш, трябва да го правиш искрено и с желание. Ние ще свирим от сърце довечера. Апелираме 
към зрителите да пратят смс с текст 5 на 1021”, призоваха музикантите Деян Каменов – Дидо и 
Димитър Кърнев от D2. По време на спектакъла всеки зрител ще може да подкрепи каузата на NOVA 
и УНИЦЕФ чрез онлайн дарение на www.unicef.bg или като изпрати SMS с цифра 5 на номер 1021 и 
стане БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения през мобилния си телефон*. “Дарителите ще получават отчет 
от УНИЦЕФ къде отиват парите им”, сподели Ани Салич. “Целта на NOVA и УНИЦЕФ с 
благотворителния телетон "Бъди част от положителната промяна за всяко дете"  е да даде 
възможност на децата да растат в среда, която развива техния потенциал, защитени от насилие”, 
разказа Жаклин Цочева от УНИЦЕФ. Дигитален медия партньор на телетона е Нетинфо, част от Нова 
Броудкастинг Груп.   Продуцент на спектакъла-телетон е "Глобъл Филмс". *ДДС и такси не се 
начисляват за абонатите на всички мобилни оператори. 
 

„Филип Морис България” с престижна награда за програмата „Забавно лято, Грижовна есен"  
 източник печат запази pdf запази doc 
www.actualno.com | 27.11.2017  
Програмата „Забавно лято, Грижовна есен” получи наградата за „Най-добра дарителска програма на 
малко и средно предприятие“за 2017 г. от Български дарителски форум. Церемонията по връчването 
на наградите „Най-голям корпоративен дарител” се проведе на 23 ноември в Президентството.  
„Филип Морис България“ ЕООД получава поредното признание за корпоративна социална 
отговорност. „Забавно лято, Грижовна есен“ се нареди сред отличените участници и в Годишните 
награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите за изминалата 2016г. 
„Благодарни сме за признанието за нашата програма, което допринася за развитието на общностите 
в тютюнопроизводителните райони в България. Вече 3 поредни години „Филип Морис България“, с 
помощта на фондация „BCause” изпълнява проекта, обхващащ все по-голям брой 
тютюнопроизводителни райони в страната. В съответствие със стратегията ни за устойчивост на 
нашата корпоративна социална отговорност, вярваме, че програмата „Забавно лято, Грижовна есен” 
ще продължи да се разширява и през 2018-а година.” – заяви Вержиния Джевелекова, мениджър 
корпоративни отношения във Филип Морис България ЕООД, приемайки престижното отличие.  
Програмата се осъществява с финансовото съдействие на „Филип Морис България“ ЕООД и е част от 
инициативите на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговорност за 
подпомагане на общностите в различни тютюнопроизводителни региони и общини в България. От 
създаването на програмата през 2015-а година, в първия й модул „Забавно лято” са включени вече 
над 1 000 деца на възраст между 6 и 14 години. Във ваканционните месеци през лятото те посещават 
безплатна Приключенско-образователна академия, осъществявана в партньорство с Читалище 
„Бъдеще сега”, Фондация BCause и местната администрация.  
През втория модул на програмата „Грижовна есен”, която се провежда през есента, медицински 
екипи от фондация „Направи добро” на УМБАЛ „Александровска осъществяват безплатни 
специализирани прегледи. Близо 2 000 души на възраст над 60 години в четири 
тютюнопроизводителни региона в страната са се възползвали от присъствието на медицинските 
екипи на място. През 2017-а година за първи път се провежда и трети модул, насочен към 
подготовка на млади предприемачи за стартиране на малък бизнес. Обучението е разработено и 
адаптирано за хора с предприемачески идеи от тютюнопроизводителните региони с цел да им бъде 
дадена възможност за създаване, развиване и реализация на собствен бизнес проект. В края на 
обучението, селектирани проекти ще получат и финансова подкрепа за осъществяване на своите 
идеи на практика.  
 

Над 230 деца влязоха в „Часът на банката“, организиран от Райфайзенбанк и получиха първи 
уроци по финансова грамотност 
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www.blitz.bg | 28.11.2017  
Вратите си за повишаване на финансовата грамотност сред подрастващите отвориха столичните 129-
то ОУ “Антим I”, Националната природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов”, 21 СУ 
„Христо Ботев“, както и Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ в гр. Варна. Инициативата 
започна още през март, по повод Европейската седмица на парите, като нейното продължение стана 
приоритетна част от Корпоративната социална отговорност на Райфайзенбанк.  
С любопитни презентации, интерактивни игри и в приятна учебна атмосфера, експерти от банката 
запознават децата със семейния и личен бюджет, със съхраняването на парите, с понятията кредит, 
депозит, дебитна карта, пари в брой, как се тегли от банкомат, какво е ПИН код, с безконтактното 
плащане и с банкирането онлайни и не на последно място – как да разпознават фалшивите пари. 
С видим интерес, децата активно се включиха в специалния учебен час, показвайки основни 
познания за света на парите и успешно се справиха с поставените им задачи. Управлението на 
финансите и основните принципи на бизнеса се оказаха особено полезни за по-големите ученици, 
част от които професионално се ориентират към банковия сектор. 
„Необходимо е в днешния динамичен свят, децата да бъдат по-информирани за това как 
функционира една банка, какво са парите, защо спестяваме и нашите експерти с готовност 
представят темата на достъпен за учениците език“, заяви Борислава Денева – Началник отдел 
„Комуникации“ в Райфайзенбанк. 
Банката подпомага реализацията на множество устойчиви социално значими проекти, 
образователни програми и културни прояви и чрез благотворителната си кампания "Избери, за да 
помогнеш", която стартира в началото на ноември, за 9-та поредна година. 
 

Райфайзенбанк подоборява финансовата грамотност на децата 
www.banker.bg | 28.11.2017  
Актуалната тема за отговорното отношение към личните финанси и спестяването намери място в 
българското училище, в рамките на инициативата на Райфайзенбанк (България) ЕАД – „Часът на 
банката“. Цел на инициативата е деца между 11 и 18 години от училища в цялата страна да получат 
основни познания в сферата на личните финанси. 
Вратите си за повишаване на финансовата грамотност сред подрастващите отвориха столичните 129-
то ОУ “Антим I”, Националната природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов”, 21 СУ 
„Христо Ботев“, както и Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ в гр. Варна. Инициативата 
започна още през март, по повод Европейската седмица на парите, като нейното продължение стана 
приоритетна част от Корпоративната социална отговорност на Райфайзенбанк.  
С любопитни презентации, интерактивни игри и в приятна учебна атмосфера, експерти от банката 
запознават децата със семейния и личен бюджет, със съхраняването на парите, с понятията кредит, 
депозит, дебитна карта, пари в брой, как се тегли от банкомат, какво е ПИН код, с безконтактното 
плащане и с банкирането онлайни и не на последно място – как да разпознават фалшивите пари. С 
видим интерес, децата активно се включиха в специалния учебен час, показвайки основни познания 
за света на парите и успешно се справиха с поставените им задачи. Управлението на финансите и 
основните принципи на бизнеса се оказаха особено полезни за по-големите ученици, част от които 
професионално се ориентират към банковия сектор. 
„Необходимо е в днешния динамичен свят, децата да бъдат по-информирани за това как 
функционира една банка, какво са парите, защо спестяваме и нашите експерти с готовност 
представят темата на достъпен за учениците език“, заяви Борислава Денева – Началник отдел 
„Комуникации“ в Райфайзенбанк. 
Банката подпомага реализацията на множество устойчиви социално значими проекти, 
образователни програми и културни прояви и чрез благотворителната си кампания "Избери, за да 
помогнеш", която стартира в началото на ноември, за 9-та поредна година. 
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"Избери, за да помогнеш" подкрепя профилактиката за артериална хипертония 
www.bnr.bg | 28.11.2017 | 
"Избери, за да помогнеш" се нарича благотворителната кампания, която набира средства за 
различни социално значими и здравни проекти. Българската лига по хипертония провежда кампании 
за профилактика на артериалното налягане вече 10 години. Този път профилактичните прегледи за 
кръвно и за сърдечно-съдовата дейност ще бъдат подпомогнати от набраните средства в кампанията 
„Избери, за да помогнеш“. По данни на Лигата по хипертония между 45-50% от населението в 
България страда от артериална хипертония, а приблизително 1/3 от всички мозъчни инсулти в 
България са причинени от предсърдно мъждене вследствие тромбоемболия. За първи път участваме 
в тази кампания. Ние кандидатствахме и сме одобрени тази година в раздел "Здравеопазване". Ще 
се възползваме от тази възможност, като така ще можем да разгърнем по-голяма дейност във всички 
посоки, които сме си поставили. Това, което ние си поставяме като задача и смятаме да направим с 
помощта на субсидията, е да се организират и проведат безплатни профилактични скрийнинги и 
медицински консулатции на населението в страната. Консултаците ще се направят от водещи 
кардиолози и невролози по проблемите, свързани с хипертонията и предсъдното мъждене, каза 
председателят на Българската лига по хипертония проф. Светла Торбова. БНР е медиен партньор на 
кампанията "Избери, за да помогнеш". Още по темата - чуйте в звуковия файл. 
 

AVON се изправя срещу домашното насилие! 
www.viewsofia.com | 29.11.2017 |  
Avon България дари 50 000лв. за стартиране на телефонна линия в помощ на жертвите на домашно 
насилие. AVON България дари 50 000 лв. на „Алианс за защита от насилие, основано на пола“. 
Средствата ще бъдат използвани за стартирането на денонощна национална телефонна линия, която 
ще предлага професионална помощ за жертвите на домашно насилие у нас. Новата, безплатна 
линия, ще стартира в началото на 2018 година и ще има за цел да окаже подкрепа и незабавна 
помощ на жертвите от домашно насилие. Централата на телефонната линията ще бъде ситуирана в 
град Дупница с възможност за приемане на 4 едновременни обаждания, които да бъдат насочвани 
към 12 мобилни линии, ситуирани в 12 града в страната, където има центрове за консултиране и 
настаняване на жертви на домашно насилие. Телефонната линия ще се обслужва от около 40 
специалисти, които могат да окажат незабавна психологическа и практическа помощ на жертвата и 
да я насочат към конкретна институция или център, където да намери подслон и защита. Домашното 
насилие е проблем, който засяга цялото общество, и никой не трябва да затваря очите си пред 
плашещата действителност. Avon, като компания с мисия да помага на жените да бъдат красиви, 
успешни и здрави, е превърнала битката с домашното насилие в свой глобален ангажимент. Тази 
отговорна задача е сериозно приемана и от хилядите Представители на Avon в България, които не 
спират да говорят открито за проблема и да набират средства чрез поръчката на сини 
благотворителни продукти. 
 

Дънди Прешъс е най-големият корпоративен дарител в Българин за 2017 г. 
в. Нов живот, Кърджали | 30.11.2017  
Най-големият корпоративен дарител в България за 2017 г. е Дънди Прешъс Металс Челопеч. Според 
данни на Българския дарителски форум (БДФ), който за 12-а поредна година връчи наградите "Най-
голям корпоративен дарител", компанията е дарила през 2017 г. 1,337 млн. лв. 
Статуетката "Най-голям обем нефинансови дарения" е за TELUS International Europe (147 970 лв., 
дарени в стоки и материали). Призът "Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите" за 
втора поредна година е за е SAP Labs България - 378 служители имат 11 217 часа реализирана 
доброволческа дейност в работното време и са доброволствали до 15 дни годишно. В категорията 
"Най-щедър дарител" печели TELUS International Europe с дарени 2% от печалбата преди облагане. 
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В категорията "Най-голям обем финансови дарения" печели Дънди Прешъс Металс Челопеч (с 
дарени 1 337 874 лв). Статуетката "Най-голям обем нефинансови дарения" е за TELUS International 
Europe (147 970 лв., дарени в стоки и материали). Призът "Най-голям принос чрез доброволен труд 
на служителите" за втора поредна година е за е SAP Labs България - 378 служители имат 11 217 часа 
реализирана доброволческа дейност в работното време и са доброволствали до 15 дни годишно. В 
категорията "Най-щедър дарител" печели TELUS International Europe с дарени 2% от печалбата преди 
облагане. 
Тази година в конкурса, който отличава компаниите, които устойчиво и прозрачно подкрепят 
значими за обществото инициативи и каузи, участваха 48 номинации в 8 категории. Наградите се 
връчват според финансовите и нефинансови инвестиции на компаниите през изминалата 2016 г. и за 
положен доброволен труд от страна на служителите. А експертно жури определя носителите на 
призове в качествените категории. 
 

TELUS International Europe мести централния си офис на пл. "Македония" 
www.actualno.com | 30.11.2017  
TELUS International Europe, най-големият работодател в аутсорсинг индустрията у нас, мести 
централния си офис в нова сграда на площад „Македония“ в София, построена по най-високи 
стандарти за устойчиво строителство. 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. Проектите на всички зони са вдъхновени от последните 
тенденции в офис дизайна, като съчетават едновременно максимална функционалност, удобство и 
красив интериор. 
„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 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. 
TELUS International Europe е водещ доставчик на услуги в сферата на BPO и ITO, който от 2004 г. насам 
предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията работят повече 
от 5 500 служители на територията на 7 центъра в София, Пловдив (България), Букурещ и Крайова 
(Румъния), Корк и Дъблин (Ирландия), както и Манчестър и Канок (Великобритания). Компанията 
предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят на повече от 35 езика. TELUS International 
Europe е горд член на семейството на TELUS International с близо 28 000 служители в целия свят, 
включително в Канада, Съединените щати, Европа, Централна Америка, Филипините и 
Великобритания. С повече от 200 милиона връзки с клиенти, обслужвани годишно чрез телефон, 
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имейл, чат и социални медии в областта на бързо развиващите се технологии, финансовите услуги, 
индустриите, свързани с онлайн игри, туризъм и здравни услуги. Общественият борд на TELUS 
International съществува във всяка локация, в която компанията оперира и има за цел да постави 
процеса на взимане на решения по обществено значими социални теми в ръцете на водещи 
обществени личности, едни от най-изтъкнатите лидери в сферата, в която работят. Всяка година 
Общественият борд на TELUS International разпределя сумата от $100 000 между социално значими 
проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на 
околната среда. Проектите биват оценявани и финансирани, в зависимост от устойчивостта на 
решението, което предлагат, по актуален обществен проблем. 
 

Общи новини 
 
 

Благотворителна кампания за Пеньо Пенев тече в Горна Оряховица 
www.regnews.net | 25.11.2017  
Благотворителен базар в подкрепа на Пеньо Пенев от вчера отвори врати в Горна Оряховица. 38-
годишният мъж се бори с остра левкемия. Болестта се развива бързо, а средствата, необходими за 
лечението му, са непосилни за семейството. Щандовете на благотворителния базар са два и се 
намират на общинския пазар – в края на алеята за продажба на цветя и на битака. Те ще работят 
всеки петък и който желае да се включи в благотворителната кауза, може да си закупи нещо от тях. 
На базара се предлагат сувенири и картички, изработени от потребителите на социални услуги в 
общината: Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за 
възрастни с увреждания, Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – Драганово. Освен 
сувенирите и картичките, базарът предлага и други стоки, предоставени от съпричастни на добрата 
кауза хора. Дарителници има разположени на входа на Общината, в Центъра за обществена 
подкрепа, както и в много обществени сгради и търговски обекти. В подкрепа на Пеньо Пенев 
предстоят и два благотворителни концерта. Първият е на 18 декември от 18.00 ч. в Зала 1 на 
Общината и се организира от СУ „Вичо Грънчаров“. Вторият концерт е на 20 декември от 18.30 ч. 
отново в Зала 1 на Общината и се организира от НЧ „Братя Грънчарови – 2002“. Средствата, събрани 
и от двата концерта, ще бъдат дарени за лечението на Пеньо Пенев. 38-годишният мъж в момента се 
намира в клиника в Турция, където провежда химиотерапията. От там дойде добрата новина, че 
една от сестрите му – Силвия, ще бъде донор на стволови клетки, тъй като между двамата има 100 % 
съвместимост. „Според професора, който лекува Пеньо, това се случва изключително рядко между 
брат и сестра. Такова съвпадение можело да има при двама братя или при майка и син, но както в 
случая при нас между брат и сестра е голяма рядкост“, коментира Силвия Пенева, която вчера беше 
на благотворителния базар, но скоро предстои да замине за Турция. За набиране на средства за 
лечението на Пеньо Пенев е открита дарителска банкова сметка: BIC: UBBS BGSF IBAN: 
BG71UBBS80021063534140 ОББ АД Пеньо Павлов Пенев Горна Оряховица 
 
Коледен турнир помага на деца с увреждания 
www.kmeta.bg | 25.11.2017  
Първи благотворителен Коледен турнир по мини футбол в зала ще се проведе в Благоевград. Той се 
организира от Българска футболна фентъзи асоциация, с подкрепата на общината.  
Надпреварата ще е на 16 и 17 декември в спортна зала „Скаптопара“, като първите двубои са от 
09,00 часа.  
Със средствата, набрани от турнира, ще бъдат подпомогнати Центровете в община Благоевград за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, където са настанени деца и младежи с 
умствена изостаналост.  
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Всеки желаещ да се включи в благотворителната инициатива може да го направи като участник, 
спонсор, дарител или зрител. Въпроси за услоявията за участие и заявки могат да бъдат подаване на 
електронен адрес inter_1908_1984@abv.bg.  
Каузата обединява бивши и настоящи футболисти, минали през школите на родния футбол, както и 
редица социални отбори от Благоевград, София и региона. 
 
„Каритас“ започна кампания „Защото СМЕ ХОРА!“ в подкрепа на възрастните хора 
www.ruse.utre.bg | 25.11.2017  
„Защото СМЕ ХОРА!“ – това е надсловът на благотворителната кампания в подкрепа на възрастни 
хора, която провежда „Каритас България“. Кампанията в подкрепа на възрастни хора, страдащи от 
здравословни проблеми и имащи нужда от професионални грижи и наблюдение започна на 14 
ноември 2017 г., и ще продължи до края на април 2018 г.   В България има много възрастни хора, 
които, забравени в своя дом, тихо преживяват старините си. До вчера активни, от днес притихнали и 
болни, преживяват скромно с насъщния. Бедността и самотата са сред капаните, в които често 
попадат. Ако към тях прибавим и болестите, които почти задължително ги връхлитат, както и 
отсъствието на близки и роднини около тях, които да са им в подкрепа, картината от нерадостна 
става трагична.   За възрастните хора обаче има алтернатива. За тях „Каритас“ реализира услугата 
„Домашни грижи”, благодарение на която възрастните хора получават професионални (здравни и 
социални) грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и сигурност, че могат да изживеят 
старините си достойно.   Услугата се извършва от мобилни екипи от медицински сестри и социални 
помощници, които посещават възрастния човек в дома му и му помагат в ежедневните грижи за 
здравето, хигиената и социалния му живот.   През годините „Каритас“ създаде 9 центъра за Домашни 
грижи, като мобилните екипи към тях осигуряват професионални домашни грижи на хора от 14 
населени места, от които 6 града (Русе, Белене, Пловдив, Раковски, София и Малко Търново) и 8 села 
(Бърдарски геран, Гостиля, Житница, Дуванлии, Калояново, Стоилово, Звездец, Граматиково).   Освен 
че предоставят професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ се отнасят към възрастния човек с 
разбиране, внимание и с топло отношение и усмивка отнемат болката, разсейват самотата и 
осмислят монотонните и не леки дни на старостта му. Нерядко тe са единствените хора, с които той 
има контакт. И затова са и негови близки – онези, които ще подържат ръката му, ще му разкажат 
нещо и ще изслушат неговите думи.   Благодарение на Домашни грижи на Каритас:   Възрастният 
човек изживява старините си в своя собствен дом. Възрастният човек получава грижи и подкрепа от 
специалисти. Предотвратява се постъпването на възрастния човек в болнични заведения и 
специализирани институции, като старчески домове. Възрастният човек получава грижи, внимание и 
разбиране, а с това и спокойствие, уют и сигурност, от които има най-голяма нужда в своето 
ежедневие. Възрастният човек живее достойно. Възрастният човек е като детето – той вижда със 
сърцето си, усеща с душата си и се радва на малките неща. Пътят, който е изминал досега, е достоен 
за уважение. Емоциите, които е изживял, са нашият житейски урок. Неговата лична история е 
историята на нашето съзряване. Затова поискайте да я научите. И я чуйте със сърцето си.   Бъдете 
част от нашата кауза! Нека помогнем на възрастните хора да изживеят старините си достойно. В 
грижа и обич.   Защото СМЕ ХОРА!   Може да изразите подкрепата си, като:   Дарите по банков път, с 
основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“:   РайфайзенБанк IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 
1693 15 BIC: RZBBBGSF Основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“ Титуляр на сметката: 
„Каритас България“   Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17777 на цена 1 лв. за всички мобилни 
оператори.   Станете постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на 
номер 17 777 (за всички мобилни оператори).   Дарите онлайн: www.homecare-support.caritas.bg   
Благодарим ви, че помагаме заедно на възрастните хора в желанието им да изживеят старините си 
достойно! 
 
Седми благотворителен коледен бал „Всички сме едно семейство“ в Бургас 
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www.news.bnt.bg | 25.11.2017  
ОУ „Васил Априлов“ е едно от училищата, които миналата година получиха оборудване на кабинета 
по Първа долекарска помощ. Днес децата вече се обучават как да оказват първа помощ на 
пострадали. Такова оборудване е необходимо във всички училища, защото помага за създаване на 
устойчиви знания и навици за оказване на първа помощ на ученици. Много от училищата обаче не 
могат да го закупят, защото е скъпо. Мариана Стефанова, директор на ОУ „Васил Априлов“: Това 
изключително много помага в обучението на децата в Първа до лекарска помощ. На практическа 
основа да се усвоят знанията и те да бъдат по- лесно прилагани. Действително това което получихме 
като дарение е на сериозна стойност, която за жалост в училище не винаги имаме възможност 
финансова, за да закупим.През годините събраната сума от баловете е над 20 хиляди лева. Тя е 
дарена на БЧК-Бургас и се използва за хуманни каузи в подкрепа на децата на града. Тодор Йосифов, 
председател на Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“: Нашият Благотворителен Коледен бал се провежда 
традиционно всяка година, като идеята ни е да обединим обществото, младите хора , хората които 
знаят какво значи да постигнеш успеха, но работят с доброто, хората с добри сърца.И тази вечер на 
Коледния благотворителен в бал в Бургас се очакват да дойдат много хора, които ще помогнат за 
каузата на младежите от сдружението. 
 
Продължава кампанията на УМБАЛ-Русе АД за обзавеждане на занималнята в педиатрията 
www.ruse.utre.bg | 25.11.2017  
„Капачки за играчки“ е кампания на УМБАЛ-Русе АД за обзавеждане на занималнята в новото 
отделение по Педиатрия.   Както знаете ремонтът на новото отделение по Педиатрия в УМБАЛ-Русе 
завърши окончателно, благодарение на нашия дарител г-н Игнат Канев и неговото семейство. 
Следващата стъпка е то да бъде оборудвано с необходимата апаратура и да бъде обзаведено така, 
че нашите най-малки пациенти и техните родители да се чувстват максимално комфортно, 
припомнят ат болницата. Едно от помещенията, които е предвидено в отделението, е занималня. 
Там децата и техните родители, които няма да имат възможност да излязат в топлите месеци на 
детската площадка в двора, ще намерят с какво да се занимават и да се отвличат от дните, в които се 
лекуват. За тази цел ние решихме да станем част от една Зелена благотворителна инициатива за 
събиране на пластмасови капачки. Всички събрани капачки ние ще предадем за рециклиране. Със 
събраните средства от кампанията „Капачки за играчки“ ние ще закупим всички необходими 
материали за обзавеждането на занималнята в новото ни детско отделение, за да може децата да 
имат приятно място, където да се почувстват по-щастливи, по-усмихнати и заобиколени с грижа и да 
преборят по-бързо болестта. Освен събирането на средства за обзавеждането на занималнята, с 
участието си в тази инициатива ние стоим и зад идеята да възпитаме нашите деца да опазват 
околната среда, като един от начините за това е разделното събиране на отпадъци. Ако искате да 
станете част от кампанията „Капачки за играчки“, можете да донесете събраните от Вас капачки на 
регистратурата на АГ-комплекса на болницата. При по-голямо количество предварително се обадете 
на 0887/029596 – Биляна Рекинова. Благодарим Ви за участието от името на нашите малки пациенти!   
Първо издаване – 19.05.2017 – 480 кг, 72 лв Второ издаване – 15.06.2017 – 550 кг, 82,50 лв Трето 
издаване – 30.08.2017 – 500 кг, 75 лв Четвърто издаване – 08.11.2017 – 420 кг, 63 лв   Средства от 
дарения за кампанията – 150 лв   Общо събрани до момента – 442,50 лв 
 
Деца от детските градини в Пазарджик се включват в благотворителна проява 
www.alfarss.net | 25.11.2017  
По повод 180-тата годишнина от изграждането на храм-паметника "Света Богородица“ в Пазарджик, 
децата от детските градини в града се включват в благотворителна проява  за събиране на средства 
за възстановяването и поддръжката на историческата църква. Първи са децата от детска градина 
"Валентина Терешкова“. На 8-ми декември те ще изнесат концерт в зала "Маестро Георги Атанасов“. 
Възпитаниците на детското заведение сами са изработили поканите за благотворителната проява. 
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Църквата "Света Богородица“ е прочута със своя дървен иконостас, изработен и резбован с високо 
художествена  ажурна дърворезба, дело на дебърските майстори. Иконостасът е изработван 10 
години под ръководството на майстор Фръчковски, чийто гроб е зад олтара на храма.  Иконостасът е 
под закрилата на ЮНЕСКО. В историческата църква се намира и чудотворната икона на Богородица. 
 
Дядо Коледа събира пари за операция на Валя  
www.marica.bg | Приятели на десетокласницката от гимназиято по строителство отвориха щанд на 
Главната, помагат на семейството да събере 40 000 лева | 25.11.2017 | 15:51 
Дядо Коледа пристигна днес в Пловдив и първата мисия, с която се зае, е да помогне на 16-
годишната Валентина Тонева от ПГАГ „Арх. Камен Петков”. Десетокласничката се нуждае от 
операция на гръбначния стълб, а приятелите й се опитват да съберат необходимата сума от близо 40 
000 лева. Студентът по горско стопанство от Лесотехническия университет в София облече тази заран 
кожуха на Добрия старец, а Аля Хаджиева от Френската гимназия взе сватбена рокля от познати, за 
да се премени като Снежанка. Заедно с ученици от гимназията по строителство и архитектура, 
Художествената и Професионалната гимназия по електроника и електротехника те подредиха 
чинове на буква Г пред Централна поща. На щанда има плюшени играчки, ръчно правени украшения 
за елхата от шишарки, свещи, сувенири с техниката декупаж. Учители също се включили в акцията на 
младежите, като донесли книги от домовете си. Тийнейджърите предлагат и снимка с Дядо Коледа и 
Снежанка. Всички ние сме от тайфата на Валентина, разказаха близнаците от ПГЕЕ Мирослав и 
Даниел Балеви. Девойката е от село Караджалово и проблемите с гръбначния стълб се появили още 
в детските й години. Състоянието й е поддържано дълго време с лечебна физкултура до момента, 
когато за няколко месеца се стигнало до неимоверно влошаване. Сега единствената надежда, която 
лекарите дават, е да се поставят имплати на всеки прешлен по цялата дължина на гръбнака. 
Операцията е безплатна, но всеки от имплантите струва около 2000 лева. Цялата необходима сума е 
към 40 000 лева. От сутринта на щанда на приятелите на момичето непрекъснато има хора. Мнозина 
оставят дарение в картонетата кутия, дори без да вземат предмет от сергийката им. Младежите са 
пред Централна поща само днес. На 3 декември ще бъде организиран специален благотворителен 
рок концерт в Капана. Ако не успеете да отидете, а искате да помогнете на Валентина Тонева, 
дарителската сметка, която са разкрили родителите й, е: ЦКБ АД Клон Пловдив BIC: CECBBGSF IBAN 
BG88CECB979010D9601902 
 
Коледната благотворителна капания в Кубрат продължава 
www.bnr.bg | 25.11.2017  
Коледната капания за деца в неравностойно положение, която се организира за втора поредна 
година в Кубрат, вече е успяла да събере средства за 66 деца от  Центъра за Специална 
Образователна Подкрепа в Кубрат. Това съобщи за Радио Шумен Мерлин Мехмедова, организатор 
на инициативата в Лудогорския град. „Вече е попълнен целият списък с желаещи да помогнат на 
децата. Много хора се отзоваха в подкрепа на малчуганите, за което им благодаря! За децата вече са 
купени зимни дрехи, обувки, спортни екипи, играчки и всичко останало, което са си пожелали в 
писмата до Дядо Коледа,“ каза Мехмедова.  Всеки, който желае да помогне допълнително, може да 
го направи финансово или като купи лакомства. Крайният срок е до 15 декември, когато за 
малчуганите ще бъде организирано и тържество. Подаръците за децата трябва да са нови и 
опаковани, уточни Мерлин Мехмедова. 
 
Организират дарителска кампания за набиране на средства за изграждане на паметник на Дико 
Илиев 
www.bnr.bg | 25.11.2017 | 14:11 
Фондация "Дико Илиев“ организира дарителска кампания за набиране на средства за изграждане на 
паметник на композитора в Борисовата градина в София. Той е авторът на известното "Дунавско 
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хоро" и създател на музикалния жанр хоро за духов оркестър. С решение на Столичния общински 
съвет в Борисовата градина е определено място за паметник на Дико Илиев. Основателят на 
фондацията Цветан Цеков е осигурил необходимите документи за изграждането му. Създаден е и 
Граждански комитет. Изтъкнатият композитор е роден в луковитското село Карлуково. Създател е на 
нов музикален жанр – хоро за духов оркестър. Дико Илиев е композирал 52 хорà и 22 марша, както и 
много валсове, танга, румби, китки и рапсодии за духов и симфоничен оркестър. 
 
Млади перничанки с изключително благородна кауза 
www.mirogled.com | 26.11.2017  
Две млади перничанки се обединиха около изключително благородна кауза. Катрин Богданова и 
Венцислава Данаилова събират благотворително средства в помощ на  АГ отделението, 
Неонатология и Детско отделение в болницата в Перник. „Това е кампания за всички, които искат да 
благодарят на лекарите, които с почти никакви условия се грижат за нас, за нашите деца, за нашето 
бъдеще. Знаем и сме наясно, че има и недоволни, които напълно подкрепяме и разбираме. Всеки е 
преживял своята лична история, но нека тук се включат, тези които го почувстват любов“, споделя 
Катрин. Двете дами вече са се срещнали с шефа на генекологичното отделение д-р Лазов, който е 
обяснил от какво имат нужда най-малките.Това са фетален монитор, който струва около 3000-4000 
лв.,нови еднакви костюмчета за неонатологията - 10 бр за момиченца и 10 броя за момченца и ЛСД 
телевизор на детското отделение. Освен това са нужни и играчки, с които малчуганите да играят, 
като те не е задължително да са нови. Нужни са и инхалатори за многократна употреба, чиято цена е 
около 100 лв. броя. „Всеки, който иска да помогне може да преведе пари на от касите на Easy Pay. 
Може да бъде до името на Катрин Емилова Богданова /тел. 0899878895 / или на име Венцислава 
Огнянова Данаилова /тел. 0896322207/ Като в платежното упоменавате името на кампанията- 
"Коледна кампания за набиране на средства за помощ на родилно отделение, неонатология и 
детско отделение град Перник" . На всеки 5 дни ние се задължаваме да качваме най-подробна 
информация, относно постъпилите дарения. Срокът е до 20. 12 2017 включително. На края на 
кампанията ще се извадят протоколи с постъпилите дарения“, каза още Катрин.  Организаторките на 
благотворителната кауза са поставили кутии за дарения и в няколко детсик магазина. Това са 
„Малчугани“ и този при лавките на ГУМ. „Има много желаещи да помогнат, но са ни нужни пунктове, 
където да събираме играчките. Ще сме благодарни на всеки, който може да ни съдейства“, допълва 
Катрин. 
 
В берковското село Комарево получиха дарения за читалищна библиотека 
www.bnr.bg | 26.11.2017  
Стотици книги са събрани вече за берковското село Комарево, чийто кметският наместник Цвета 
Йорданова преди седмица в „Неделник“ обяви, че искат да си върнат читалището и библиотеката 
към него. За да заработи читалищната библиотека трябват поне 3500 тома, каза кметският 
наместник: „По Закона за обществените библиотеки, за да имаме библиотека, регистрирана, трябва 
да имаме най-малко 3 500 тома. Другото, което трябва да се направи, е да се абонамент за 
периодични вестници, списания." Трябва също и достъп до интернет: „Нещо, което е доста трудно за 
нас, защото, понеже сме малко населено място, се оказа, че няма кабелен оператор, който да желае 
да ни окабели.“ За възобновяването на читалището Цвета Йорданова срещнала подкрепа не само от 
жителите на селото. Благодари също и на екипа на Радио Видин. Вече са избрали и име: „Идеята ни 
е да носи името на Николай Фол, един доста позабравен, местен, роден в Берковица човек.“ 
Местните жители се надяват, когато читалището заработи, да се върнат и внуците им на село, поне 
през ваканциите: „Искаме тука да се възобнови читалището, да идват децата ни.“ „Да се види, че 
има живот, че има нещо, някакви мечти и за това селце.“ Някога в селото заедно посрещали 
празниците и казват, че когато отворят читалището, отново ще е така. 
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БЧК - Ахтопол: Дарете шал, шапка и ръкавици за децата от Дома във Велики Преслав 
www.bnr.bg | 26.11.2017  
Дарителска акция за деца в неравностойно положение провеждат от БЧК Ахтопол. От 
червенокръстката организация са отправил призив в социалната мрежа да бъдат дарени шапки, 
шалове и ръкавици за децата от Дома за деца останали без родителски грижи в град Велики 
Преслав. Домът съществува вече 30 години и в него живеят деца и младежи от 10 до 18 години, 
повечето от които момчета. От БЧК - Ахтопол апелират в подаръка за децата да бъде поставено и 
някакво лакомство. Даренията се събират в ДГ „Делфинче“ до 15 декември. 
 
Благотворителен базар в подкрепа на Пеньо Пенев е разположен на общинския пазар в Горна 
Оряховица 
www.dariknews.bg | 26.11.2017  
Благотворителен базар в подкрепа на Пеньо Пенев от днес отвори врати в Горна Оряховица. 38-
годишният мъж, страда от остра левкемия. Болестта се развива бързо, а средствата, необходими за 
лечението му са непосилни за семейството. 
Щандовете на благотворителния базар са два и се намират на общинския пазар – в края на алеята за 
продажба на цветя и на битака. Те ще работят всеки петък и, който желае да се включи в 
благотворителната кауза, може да си закупи нещо от тях. На базара се предлагат сувенири и 
картички изработени от потребителите на социални услуги в общината: Център за обществена 
подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания, Дом за 
възрастни хора с умствена изостаналост – Драганово. Освен сувенирите и картичките, базарът 
предлага и други стоки, предоставени от съпричастни на добрата кауза хора. 
Дарителници има разположени на входа на Общината, в Центъра за обществена подкрепа, както и в 
много обществени сгради и търговски обекти. В подкрепа на Пеньо Пенев предстоят и два 
благотворителни концерта. Първият е на 18 декември от 18.00 ч. в Зала 1 на Общината и се 
организира от СУ „Вичо Грънчаров“. Вторият концерт е на 20 ноември от 18.30 ч. отново в Зала 1 на 
Общината и се организира от НЧ „Братя Грънчарови – 2002“. Средствата, събрани и от двата 
концерта ще бъдат дарени за лечението на Пеньо Пенев. 
38-годишният мъж в момента се намира в клиника в Турция, където провежда химиотерапията. Днес 
от там дойде добрата новина, че една от сестрите му - Силвия ще бъде донор на стволови клетки, 
тъй като между двамата има 100 % съвместимост. „Според професора, който лекува Пеньо, това се 
случва изключително рядко между брат и сестра. Такова съвпадение можело да има при двама 
братя или при майка и син, но както в случая при нас между брат и сестра е голяма рядкост“, 
коментира Силвия Пенева, която днес беше на благотворителния базар, но скоро предстои да 
замине в Турция. 
За набиране на средства за лечението на Пеньо Пенев е открита дарителска банкова сметка: BIC: 
UBBS BGSF IBAN: BG71UBBS80021063534140 ОББ АД Пеньо Павлов Пенев Горна Оряховица 
 
Третокласници дариха джобните си пари за болно момиче 
www.glas.bg | 26.11.2017  
Децата от трети клас на г-жа Галя Кирилова в Трето училище „Д-р Петър Берон“- Монтана дариха 
джобните си пари за болно момиче. Те събраха 100 лева преди Коледа за Моника Цветанова.24-
годишната Моника Цветанова е болна от сколиоза (изкривяване на гръбначния стълб) и се нуждае от 
скъпо лечение.Момичето се ражда с болестта, която постепенно прогресира, установена е и 
диастематомиелия. Тя претърпява четири операции в България, но ефектът е недостатъчен и търси 
варианти за лечение в чужбина."Имам 6 операции за момента. Първата беше направена, когато бях 
на 9 и беше за премахване на костни прегради на 7 прешлена. При втората операция ми поставиха 2 
импланта, за да се спре прогресивното изкривяване на гръбнака, което корсетите нито спираха,нито 
забавяха. След това израснах и се наложи да се удължат имплантите, за да мога да раста на 
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височина, доколкото е възможно. След известно време започнах да чувствам болки при шията и 
когато отидох на преглед, се оказа че трябва единият имплант да се премахне. И така до януари тази 
година, когато започнаха болките в левия ми крак. В болницата в Панагюрище ме отвориха два пъти 
за 1 седмица и въпреки това болките почти не са спирали и до този момент“, разказва Моника.За 
лечението си получава оферта от Анадолу клиник на стойност 75 000 евро. Оставащата сума, която 
към момента й е нужда, за да замине на лечение, е 85 000 лева.За да й помогнат да събере 
средствата, монтанчани организираха благотворителен коледен базар. Такива ще има и във Варна и 
в столицата. Очаква се в кампанията по набиране на средства за операцията на Мони да се включат и 
от Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата“ в Монтана.Може да помогнете на Мони също и 
чрез превод по дарителска сметка: Моника Борисова Цветанова BG34STSA93000022556925 BIC: 
STSABGSF ДСК DMS MONIKA на номер 17 777 
 
Пускат благотворителни картички за центъра за деца с множество увреждания във Варна 
www.petel.bg | 26.11.2017 
Коледни картички ще бъдат пуснати за продажба във варненски магазини с благотворителна цел - 
набране на средства за възпитаниците на Дневния център за деца с множество увреждания "Свети 
Йоан Златоуст" във Варна, научи Moreto.net. 
Инициативата е дело на младежката организация "Делфините" и фондация "Деца на Балканите". 
Средствата от ръчно изработените коледни картички ще отидат за закупуване на микробус, с който 
децата ще стигат до Центъра бедпроблемно, а освен това ще посеващат различни културни събития. 
Като подкауза "Делфините" са избрали Дневен център за възрастни хора с увреждания "Слънчевата 
къща". Ще се закупят материали и компоненти, които ще служат за прилагане на трудови умения, 
както и пациентски лифтер за вдигане в изправено положение, и обратно, на хората с увреждания. 
По този начин ще се облекчи персонала, който се грижи за хората с проблеми. Картичките ще се 
продават между 16 и 23 декември в Кауфланд, CBA, МЕТРО, Grand Mal, Mr. Bricolage, The Social 
Teahouse и НаБлизо (Чаталджа). 
  Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от 
Света, България и Варна! Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния 
редактор! За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html 
 
Стартира масова кампания за ДОБРОВОЛНО кръводаряване! 
www.bnews.bg | BNews.bg | 26.11.2017  
От Областната организация на БЧК – Варна организираха кръгла маса за проблемите с 
кръводаряването и имат конкретни предложения как да се поощри безвъзмездното донорство у нас. 
Един от начините са опрощаване на здравноосигурителни вноски за редовните кръводарители, 
данъчни облекчения, както и няколко дни допълнително към годишния отпуск. С какви проблеми се 
срещат медиците и какво мислят работодателите по въпроса? Медицинските екипи на Кръвния 
център във Варна излизат все по-рядко за организирани кръводарителски кампании във фирми и 
предприятия. Често наличното количество от кръв и кръвни продукти е на критичния минимум. 
Много хора, които влизат в болници за операции, са принудени да молят близки и приятели да дарят 
кръв за тях. Други обаче, които нямат кого да помолят, остават без избор и се налага да ползват 
услугите на кръводарители на черно. Липсата на достатъчно кръводарители и безизходицата, в която 
попадат мнозина, води до процъфтяване на черния пазар с кръв. Цената на банка кръв у нас варира 
между 60 и 500 лева. Всички знаят кои са търговците, но никой не може да ги спре, а и те винаги 
имат готови отговори. Неправителствени организации излязоха с предложения към държавата как 
да поощри доброволното донорство. Сред тях са данъчни облекчения, опрощаване на здравни 
вноски за 6 месеца или няколко дни платен отпуск допълнително. В бизнеса имат свои виждания как 
да се стимулира безвъзмездното кръводаряване. Ако от всяко семейство поне един човек дарява 
кръв редовно през годините, няма да има недостиг на кръвни продукти, казват медиците. 
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Предложенията на БЧК във Варна, както и на много медици, ще бъдат разгледани в 
Парламентарната комисия по здравеопазване. Най-добрите предложения ще бъдат обединени, за 
да се изготви подходяща нормативна уредба. 
 
В Гоце Делчев събраха над 18 000 лева в помощ на онкоболните жени 
www.blagoevgrad.utre.bg | 26.11.2017  
Над 18 000 лв. събраха по време на благотворителната инициатива на Сдружение „Хроника срещу 
рака” в Гоце Делчев. Кампанията е в помощ на онкоболните жени и за профилактика на коварната 
болест. На благотворителна вечер на международната кухня „Приготвено с обич и добро сърце“, 
организирана от сдружението, бяха събрани 18 100 лв. от организирания базар, от кулинарния търг и 
даренията в кутиите. Всичко - предложените ястия и арт изделията за търга, беше изработено от 
доброволци и съмишленици. Събраните средства са предназначени за подпомагане на материално 
затруднени жени, които се борят с различни онкологични заболявания. 
 
Над 6300 лв. събра благотворителен концерт в помощ на Валя 
www.parvomai.net | 26.11.2017  
Над 6300 лева бяха събрани на благотворителен концерт в подкрепа на 16-годишната Валентина 
Тонева, която се бори с диагнозата сколиоза. Събитието се проведе в салона на читалище „Св.св. 
Кирил и Методий“ в Първомай. В него взеха участие, ТК „Евридика“, Росица Пейчева, Здравко 
Мандаджиев, Ваня Вълкова, Атанаска Тенева, ученици от ДТС при СУ „Златаров“ и „Меджик степ“ – 
Чирпан, обединени от Илияна Маджева - близка на семейство Тоневи. Сред зрители бяха не само 
първомайци, но и много гости от  Южна България Концертът беше предхождан от благотворителна 
изложба на местни творци. Продадени са картини на стойност 500 лева, но начинанието продължава 
и във фейсбук. Всяка стотинка, дошла от благотворителност ще бъде използвана за операцията и 
рехабилитацията на Валя, а  ако средствата надхвърлят необходимите за лечението к, ще бъдат 
дарени на дете в нужда, споделиха нейни близки. С много вълнение майката на Валя приема 
съпричастността, проявена от общността. Чувствам се обнадеждена, сподели тя, а покрай 
заболяването на дъщеря ми се запознах с много добри хора. Операцията на Валя вече е насрочена 
за 8 януари и всички се надяват, че след това тя ще живее без болка. Теодора Кирякова 
 
Центровете за деца и младежи с увреждания и за възрастни се нуждаят от доброволци 
www.alfarss.net | 26.11.2017  
Центровете за деца и младежи с увреждания и за възрастни се нуждаят от доброволци. Те могат да 
помагат на специалистите от четирите социални услуги в града. Доброволци, които да придружават 
възрастните хора по време на пазаруване, да помагат при обучението на децата търси Центърът в 
Габрово. Те трябва да са готови да се ангажират без да очакват възнаграждение. Могат да се 
включат, като участват в различни занимания - от четене на приказки и преса, до провеждане на 
ателиета по готварство, градинарство и др. 
 
5 грешки при формулирането на благотворителни каузи 
www.momichetataotgrada.com | 27.11.2017  
Във Фейсбук преди известно време попаднах на покана за благотворителна разпродажба на картини 
в подкрепа на добра кауза. Когато попитах каква е тя, за моя голяма изненада отговорът беше, че е 
реална, наистина важна, но хората, които ще бъдат подкрепени, искат да не се разкрива проблемът. 
Тъй като познавам лично източника на информацията и знам колко е сериозен, не се съмнявам в 
истинността на инициативата и значимостта на каузата. Но се замислих колко често хората са 
склонни да допускат грешки при формулирането на каузите си. Както и при анонсирането им в 
публичното пространство. 
Ето някои от най-често срещаните грешки, които можем да направим. 
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1. Не успяваме ясно да обясним каква е каузата ни 
Когато сме силно ентусиазирани от една идея, сме склонни да си мислим, че всички „горят” като нас. 
И че не е необходимо да обясняваме защо проблемът е важен и трябва да бъде решен. Така има 
опасност да не съумеем ясно да формулираме каузата си. Това най-често се случва, когато сме 
навлезли дълбоко в проблема, изчели сме много статии по темата, срещнали сме се с различни 
специалисти и просто не успяваме да отсеем ключовите неща, с които най-вълнуващо да обясним 
какво искаме да постигнем. 
Но всъщност представянето на каузата е като представянето на всяка друга идея – било то в работата 
ни, когато убеждаваме шефа и колегите си, че предложението ни е важно и е от полза за бизнеса, 
или вкъщи, когато трябва да убедим другите членове на семейството, че точно тази ваканция е 
мечтаната от всички почивка. Затова спрете за момент и се опитайте да формулирате в 3-4 изречения 
каква е същността на вашата кауза. Нека това бъдат фрази и аргументи, с които да „докоснете” 
сърцата на хората и да ги „запалите” да ви последват. 
2. Не успяваме правилно да определим кой би подкрепил кауза като нашата 
Много често си мислим, че някой ще подкрепи каузата ни. Обръщаме се към него, но той отказва 
или най-малкото любезно отклонява. И ние се обезсърчаваме. Причината може да е че този човек 
или организация имат други интереси и приоритети, за които да даряват. Или просто че сме ги 
потърсили в неподходящ момент. В този случай могат да ни помогнат изградените дълготрайни 
партньорства с хора или компании, които се интересуват от проблеми като нашия. Както и умението 
ни да създаваме нови контакти. Някои мислят, че е достатъчно да ангажират медия или да 
разпространяват информация в социалните мрежи. Разбира се, много е важно да се говори широко 
за каузата. Но това не гарантира, че ще достигнем до хората, които биха я подкрепили и биха се 
включили в нея. 
Тук от полза може да е ангажирането на известна личност или организация. Но внимавайте каузата 
да не започне да се асоциира с определена партия или да изглежда като чист корпоративен PR или 
реклама. Изберете личност или компания, които са известни с добрия си морал и наистина се 
интересуват от проблема. За да не се окаже, че вие работите за техния имидж, а не те – за вашия. 
 
Димитровградчанин се нуждае от подкрепа, за да оздравее 
www.haskovo.net | 27.11.2017 
От подкрепа се нуждае основателят на първия в страната и Димитровград клуб по рокендрол Антон 
Лозев. Преди по-малко от месец става ясно, че страда от Амиотрофична Латерална Склероза (АЛС) 
или болест на Лу Гериг- неврологично заболяване, което води до атрофия на мускулите, постепенна 
парализа и фатален край. Началото на проблемите е преди около година, когато Антон пада от скеле 
на гърба си. Малко след това започва да чувства слабост и изтръпване в дясната ръка, разказва 
съпругата му Живка. Първоначално не обръщат сериозно внимание и той заминава за 3 месеца да 
работи в Англия, тъй като предстои сватба на единствената им дъщеря и семейството се нуждае от 
повече средства. Там болката и изтръпването на дясната ръка прогресира. При завръщането си в 
България вече не е в състояния да носи с нея дори пътната си чанта. Слабост започва да чувства и в 
лявата ръка и семейството търси лекарска помощ. Още при първите консултации в Пловдив 
медиците се съмняват за страшната диагноза. Следват изследвания и в столична болница, от която 
го изписват с епикриза за вероятно АЛС и терапия от витамини. „Къде ли не ходихме и какво ли не 
правихме- консултации със светила в тази област на медицината, специална рехабилитация в 
американски център в София, среща с индийски професор, който каза, че и според него това е 
диагнозата, но има надежда, тъй като е сред малкото случаи, в които болестта започва в ръцете, а не 
от краката, както е по-разпространено“, разказва съпругата на Антон. И все се надяват, че може и да 
е грешка, да не е тази диагноза. През октомври обаче, започват да се чувстват и изменения в говора, 
което налага нови изследвания. Те окончателно потвърждават- Амиотрофична Латерална Склероза. 
Антон Лозев е инженер по образование и танцьор по призвание и душа, разказват приятелите му. 
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Той е човек, който през целия си съзнателен живот не е спирал да танцува, да спортува, да води в 
извънработното си време различни танцови школи. Именно негови възпитаници от школите по 
танци и приятели започват да търсят варианти за спасение. Проучват различни възможности в 
световен мащаб и така се свързват с клиника LIV HOSPITAL в Истанбул, Турция и д-р Ердал Карайоз, 
който се ангажира да се заеме със случая и да проведе лечение със стволови клетки на четири курса, 
което ще струва по 10 000 $ на курс или общо 40 000 $. Съпругата на Антон не крие, че първоначално 
е приела, че такива пари са мисия невъзможна и няма как семейството да се справи. Учениците и 
приятелите на съпруга й са категорични, че ще организират благотворителна кампания. И се ражда 
„Мисия Надежда за Антон“. „В момента Тони е в болнични, у дома. Но това, което правят неговите 
възпитаници и приятели, сякаш му даде сили и наистина надежда, за което съм им изключително 
благодарна. Благодарна съм и на всички, които помагат, които са съпричастни, които отделят време 
и средства, не пести добрите думи съпругата му. А „Мисия Надежда за Антон” започва на 30 
ноември, от 18 ч., в димитровградската спортна зала „Младост“ с благотворителен концерт. В него 
ще участват: Ивана, Валя, Силвия, Сестри Диневи, Формация „Паскалев“, Теос Маг, танцови 
формации от Пловдив, София и Ловеч, момичетата от балет „Джани“- последната денс формация, 
която Антон Лозев ръководи, „Галаксико”, създаден през 1991 г. от него, като рокендрол клуб, който 
в последните години успешно води Тихомир Митев, „Стрийт Дъст“ с хореограф Миглена Бинева, 
както и талантливи деца от Димитровград. Покани могат да бъдат закупени от книжарници „Знание“ 
и касата на театъра. На 1 декември в Клуба на дейците на културата от 20 ч. предстои също 
благотворителен Рок концерт. Каузата в помощ на Антон Лозев подкрепят и димитровградските 
художници. На 5 декември, от 18 ч., в залата на КДК „Асен Крайшников“ ще бъде открита 
благотворителна изложба-базар, също част от кампанията „Мисия Надежда“. Разчитаме на 
добрината и съпричастност от хората, защото Антон е човек, който заслужава да живее и да 
продължи да твори красота, казва Калина Тонева, една от неговите възпитанички, която е сред 
организаторите на кампанията. За нас той беше не просто треньор, но и приятел, родител, човек, на 
който можем да разчитаме, спомня си тя. Сега е моментът да покажем, че сме били добри ученици и 
той може да разчита на нас, казва тя. С кампанията са ангажирани много хора в Димитровград, тъй 
като организацията й не е по силите само на един човек. Благодарим на всеки, който подкрепя 
нашата „Мисия Надежда“, казва Калина. В подкрепа на Антон Лозев има създадена и Фейксбук 
страница! Банковата сметка за набиране на дарения: Юробанк България АД IBAN 
BG52BPBI79261062432301 BIC BPBIBGSF  Антон Игнатов Лозев 
 
БНБ пуска сребърна монета, посветена на моста на Колю Фичето 
www.segabg.com | 27.11.2017 
От днес Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема 
"150 години от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла". Тя ще се продава на касите на 
БНБ за 66 (шестдесет и шест) лева, съобщава БГНЕС. Номиналната стойност на монетата е 10 лв., 
теглото е 23.33 грама, диаметърът - 38.61 мм, тиражът е 3000 броя.Автор на художествения проект е 
Ваня Димитрова - Хаджигаева. Мостът на Колю Фичето край Бяла е паметник възрожденската 
архитектура с национално значение. Последната му реставрация е от 80-те години на миналия век. 
мостът се руши, а общината от миналата година е обявила дарителска сметка за реставрацията му. 
 
Благотворителен коледен бал на младежи събра над 5 500 лв за децата 
www.novini.dir.bg | Burgas24.bg | 27.11.2017  
Благотворителният коледен бал на Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ събра дарения на 
стойност 5 535 лв. Традиционното събитие организирано за VII-ма поредна година под мотото 
“Всички сме едно семейство“ обедини различни бизнес партньори, общественици, депутати, 
общински съветници, държавни администрации, младежи и симпатизанти на идеята. 
Благотворителното събитие беше под патронажа на Областния управител на Област Бургас Вълчо 
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Чолаков и със съдействието на Български Червен Кръст - Бургас. Коледният бал на младите беше 
уважено от специалния им гост заместник министъра на младежта и спорта Ваня Колева. За 10-
годишната история на организацията сдружението подари юбилейни плакети на заместник 
министър Ваня Колева, областния управител на Област Бургас Вълчо Чолаков, общественика Диана 
Йорданова и управителя на лаборатория “ЛИНА“ д-р Васил Костадинов. “Хора с добри сърца има, 
доказахме го на благотворителната вечер. Обединявайки се за една обща кауза, свързана с помощ 
за децата на България е истинският знак в обществото, че трябва да се грижим за бъдещето на 
страната ни - младите хора! Една личност е личност, когато помага и дава пример, подавайки ръка и 
мислейки за следващите поколения в страната си - виждаме, че има много хора с добри сърца, 
разсъждавайки по този начин. Благодаря на всички за подкрепата, тази вечер цялата общественост 
заедно показахме, че в името на доброто можем да постигнем всичко!“ каза Тодор Йосифов - 
национален председател на Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС“. Настроението на вечерта 
започна с фолклорна формация “Тракийче“, при читалище Любен Каравелов гр. Бургас, с ръководил 
г-жа Пенка Петрова. Прекрасният ангел Гергана Берданкова поднесе на гостите усещане за празник с 
коледните песни Let is Snow и Jingle Bell Rock. 
 
Засегнатите от наводнението в общините Бургас и Камено се надяват да не бъдат забравени 
www.bnr.bg | 27.11.2017  
Месец след наводнението в общините Бургас и Камено засегнатите хора там се надяват да не бъдат 
забравени. 318 000 лева е сумата, събрана досега от Националната дарителска кампания на БЧК. 700 
000 лева са нужни за почистването на речните корита и дървета, съобщиха от Областната управа в 
Бургас. Междувременно наблюдаващият делото прокурор Красимира Каталиева отказа коментар по 
случая с мотив, че разследването е на ранен етап. Как сега живеят хората, пострадали от бедствието? 
Тихо и тъжно е в село Ливада, където точно преди месец приливна вълна заля над 50 къщи. Няма ги 
доброволците, няма ги репортерите, дори полицаите, които охраняваха селото, не са там. Хората са 
оставени сами с истината за погрома. Фаталната нощ на 25-ти срещу 26-ти октомври никога няма да 
забрави 63-годишният Генчо, който загуби майка си: Имам и друга къща. Започна да вали към два 
часа. Спря токът. Колата ми беше там. Тръгнах към нея, но долу водата вече беше дошла. От 
звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Даниела Костадинова. 
 
Стартира „Благотворителна Коледа“ 2017 
www.dobrich.utre.bg | 27.11.2017  
В навечерието на светлите коледни празници е особено важно да стъпим на здравите основи на 
морала и ценностите, на духовността и традициите, на грижата за отделния човек. Длъжни сме да 
направим така, че да дадем надежда и поводи за гордост на всички наши съграждани. Да възвърнем 
тяхната вяра, че доброто побеждава, макар и с малки стъпки. Да дадем заявка за достоен живот на 
всеки. За съжаление, днес много семейства, самотни възрастни хора или такива, сполетени от 
бедствия и инциденти, живеят под прага на бедността. Те нямат възможност да посрещнат 
коледните и новогодишни празници в уютна и топла атмосфера, с отрупана трапеза, заобиколени от 
своите близки. „Благотворителна Коледа” 2017 е техният шанс. Шанс да почувстват нашата подкрепа 
и подадена ръка в момент, когато това е най-необходимо. Ако желаете да се включите в 
инициативата, моля, направете това до 15. 12. 2017г. на следната банкова сметка: Община Генерал 
Тошево IBAN BG44CREX92608414708700 Плащане / 445100 Токуда банк – офис Генерал Тошево Всеки 
дарител ще получи отчет за изразходването на предоставените средства/продукти, а резултатите от 
благотворителната кампания ще бъдат оповестени в общинските и областните медии, както и на 
сайта на Община Генерал Тошево. 
 
БЧК ще зарадва с коледни подаръци децата от семействата, засегнати от наводненията в Бургаско 
www.novini.dir.bg | БНР | 27.11.2017  
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Българският червен кръст ще зарадва с коледни подаръци децата от семействата, засегнати от 
скорошните наводнения в Бургаск... Българският червен кръст ще зарадва с коледни подаръци 
децата от семействата, засегнати от скорошните наводнения в Бургаско. Парите ще бъдат осигурени 
чрез благотворителната кампания “Подари Коледа“, провеждана за 12-та поредна година. Месец 
след мащабното наводнение, жителите на село Ливада казват, че все още няма следствени действия 
за това каква е причината за бедствието. Точно преди месец в село Ливада приливна вълна заля над 
50 къщи. Наводнените къщи в село Ливада се възстановяват, но ще мине дълго време докато станат 
отново годни за живот, каза кметът Ангел Радев: Пред завършване са 12-13 къщи. За ремонт остават 
още около 10-тина къщи. От Фонда за бедствия и аварии трябва да осигурят 700 000 лева за 
почистване на речните корита и деретата в наводнения район, каза областният управител Вълчо 
Чолаков и допълни: Отделно по линия на Фонд “Солидарност“ бяха събрани документи за щети и за 
превенция на стойност мисля, че над 80 милиона евро, което беше подадено по съответния ред. 
 
Болни „оздравяват с книга” в УСБАЛО 
www.clinica.bg | 27.11.2017  
„Оздравей с книга" е мотото на дарителската акция, която започва Университетската специализирана 
болница за активно лечение по онкология заедно с интернет базиранта платформата Timeheroes. 
Целта е със събраните книги и развлекателни игри да се оборудва бибилиотека за пациентите в 
лечебното заведение, а престоят и лечението им да бъдат по-леки и приятни.Дарителската акция 
започва на 1 декември с началото на коледния месец, разчитайки на щедростта ни покрай този 
християнски празник. Първите резултати от нея ще бъдат отчетени на 26 декември – първият ден 
след Коледа, но акцията ще продължи и след това. Ако събраните книги се окажат повече от 500, 
УСБАЛО и Timeheroes ще ги предоставят и на други държавни лечебни заведения в София и страната. 
Какво търсим - художествена литература - списания за наука, икономика, култура, здраве и добро 
настроение - игри – шах, табла, карти, „Не се сърди човече“, пъзели, монополи, блокчета за 
рисуване, бои, пастели и моливи за артерапия   Къде да го изпратите УСБАЛО София, ул. 
„Пловдивско шосе“ 6   За кого Кампания –„Оздравей с книга“   За повече информация можете да се 
обърнете към Кремена Иванова на тел. 0887 701 22 
 
Играчка по дизайн на дете от България подкрепя правото на децата по цял свят да играят и да се 
развиват 
www.24chasa.bg | 27.11.2017  
Летящият дакел Мури, нарисуван от десетгодишната Мира oт София, пристигна в България и от днес 
може да бъде закупен в магазините на ИКЕА в цял свят, като 100% от приходите отиват в полза на 
добра кауза Летящият дакел-еднорог Мури, създаден по дизайн на Мира от България, вече може да 
бъде намерен в магазините на ИКЕА по цял свят като част от новата колекция плюшени играчки с 
кауза SAGOSKATT. Всички приходи от продажбата на серията, в която влизат още девет плюшени 
играчки, родени от въобръжението на финалистите в миналогодишния конкурс на ИКЕА за детска 
рисунка, отиват в полза на местни проекти за деца. ИКЕА България ще продължи да подкрепя 
УНИЦЕФ България и ще дари всички приходи от продажбата на играчките SAGOSKATT в полза на 
техни проекти в страната, насърчаващи детското развитие, образование и равно участие. 
„Изключително сме горди, че в конкурса за детска рисунка от миналата година имаме победител от 
България, който ще бъде посланик на инициативи с добра кауза на ИКЕА по цял свят. Това е истински 
пример, че за детското въображение и чудесата няма граници“, споделя Йоана Цонева, маркетинг 
мениджър на ИКЕА България. ИКЕА България провежда подобни кампании ежегодно през 
последните четири години, които набраха над 140 000 лева за проекти на УНИЦЕФ България. Един от 
тях е “Заедно от детската градина“, чиято цел е да осигурява среда, която подкрепя всички деца да 
учат и да играят заедно от най-ранна детска възраст. В резултат от предходните инициативи, вече 
десет български детски градини са обзаведени, за да осигурят възможности за включващо развитие 
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на деца със специфични потребности. Средствата се грижат и за домашния уют в девет центъра за 
работа с деца от най-уязвимите групи, създадени от УНИЦЕФ в осем български града. Това е и 
втората година на глобалната кампания на ИКЕА “Let’s Play for Change” в подкрепа на изконното 
право на всяко дете да играе, защитено и от Конвенцията за правата на детето на ООН. В рамките на 
кампанията, Фондацията на ИКЕА ще дари 45 милиона евро в полза на проекти на Handicap 
International, Save the Children, Special Olympics, Room to Read, УНИЦЕФ и War Child. „Всяко дете има 
право да играе. Играта стимулира когнитивното и емоционално развитие на малчуганите“, 
коментира Пер Хегенес, изпълнителен директор на Фондацията на ИКЕА. „Но за съжаление днес все 
още съществуват места, където по една или друга причина, много деца нямат възможност да играят, 
да се учат и просто да бъдат деца. Целта на кампанията е да създаде условия за игра и развитие в 
някои от най-уязвимите общности по света – но също и да вдъхнови всички, независимо от възрастта 
им, да играят повече.“ За ИКЕА Нашата визия е да създаваме по-добро ежедневие за много хора и 
предлагаме стилно, функционално и достъпно обзавеждане на високо качество, създадено с грижа 
за хората и средата. ИКЕА е най-голямата верига магазини за обзавеждане на дома. Компанията е 
основана в южната част на Швеция през 1943 г. от Ингвар Кампрад. Днес ИКЕА има 403 магазина в 49 
страни. ИКЕА стъпи на българския пазар през 2011 г. с откриване на магазин в София. ИКЕА навлиза 
на българския пазар чрез франчайз договор на House Market S.A, която управлява общо 7 магазина 
на ИКЕА в Гърция, Кипър и България. За УНИЦЕФ 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. За 
Фондация ИКЕА Фондацията на ИКЕА има за цел да подобрява възможностите за деца и младежи в 
развиващите се страни чрез финансиране на холистични, дългосрочни програми, които могат да 
създадат значителна и трайна промяна. Фондацията работи със силни стратегически партньори, като 
прилага иновативни подходи за постигане на мащабни резултати в четири основни области на 
живота на детето: място, наречено дом; здравословен старт в живота; качествено образование; и 
устойчив семеен доход. В момента финансираните програми помагат на 100 милиона деца. Научете 
повече на ikeafoundation.org. 
 
Коледният базар на областния управител - „За повече деца в България“ 
www.parvomai.net | 27.11.2017  
В навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово и дни преди настъпването 
на Новата 2018 г. областният управител на Хасково Станислав Дечев организира Коледен 
благотворителен базар. Традиционната дарителска кампания тази година е посветена на новия 
живот и семейството. Каузата е с мотото „За повече деца в България“. Това е съвместна идея на 
губернатора и фондация „Искам бебе“. „Раждаемостта е социален, икономически, културен и 
национален проблем. Затова всички заедно трябва да обединим усилията си и с много любов да 
подкрепим каузата!“, призоваха от областна адвминистрация. Фондация „Искам бебе“ подкрепя 
семействата, които искат да имат деца и защитава техните интереси. За да изпълнят с щастие и 
детски смях още домове в Хасково и областта, организацията и областният управител на Хасково 
организират тридневен Коледен благотворителен базар. Той ще се проведе на 13, 14 и 15 декември 
2017 година в сградата на Областна администрация Хасково. Всички средства, събрани по време на 
Благотворителния базар, ще бъдат предоставени на двойки с репродуктивни проблеми от Хасковска 
област чрез фондация „Искам бебе“. В Благотворителния базар се очаква да се включат 
представители на всички училища от област Хасково. Както всяка година и сега, ще се предостави 
възможност на децата с любов и много вдъхновение да изработят сувенири и подаръци, които да се 
включат в базара. Освен това фондация „Искам бебе“ ще предостави информационни материали и 
ще покани своите приятели и фирми да подкрепят каузата ни. Областна администрация 
традиционно организира благотворителен базар за Коледа. Миналата година той бе посветен на 7-
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годишната Елена от Свиленград. Благодарение на щедростта и благородството на дарителите от 
Хасково и областта, за един ден бяха събрани над 3 400 лева за Ели. „Вярваме, че тази година ще 
успеем заедно да подарим светли празници и усмивки на семейства от Хасково чрез нашата кауза 
„За повече деца в България“!“, казаха от областна администрация. Haskovo.net 
 
Станислава Пирчева от БНР се нуждае от помощ за лечение 
www.dnes.dir.bg | 27.11.2017  
Журналистката от БНР Станислава Пирчева се нуждаe спешно от финансова помощ за лечение. 
Средствата са необходими за отстраняване на мозъчен тумор (менингеома). Образуванието нараства 
и застрашава зрението. Станислава Пирчева е репортер в Програма Хоризонт на БНР от 1996 г. като 
работи в сферата на образованието, науката, културата, медиите и вероизповеданията. Водещ е на 
културно-информационни предавания - "Нощен хоризонт", прави преки предавания на национални 
и официални празници и събития. Тя е трейнер за България по проект "Мултикултурна Европа в 
медиите" с водеща организация Холандския център "Мира Медия" и центъра за развитие на 
медиите, София, член е на Изпълнителното бюро на Фондация "Еврика". Репортаж на Станислава 
Пирчева бе сред десетте финалисти в конкурса за радиопрограми "Гран при" организиран от 
Международния съюз за радио и телевизия със седалище Париж. Поезията е не само нейно хоби, тя 
е неразделна част от живота й. Наречена от колегите си "Поетеса на националния ефир", Станислава 
Пирчева издаде своя стихосбирка "Живот за събуждане". Поетичният й псевдоним е Ава. Дарителска 
банкова сметка: Raiffeisen BANK, IBAN BG53 RZBB 9155 1008 770 503. 
 
Ти и Lidl: Дивите съседи, за които често забравяме 
www.actualno.com | 27.11.2017  
Проектът „Диви съседи – опазване на редките видове, обитаващи сградите в Стара Загора“ е една от 
общо 31 идеи от цялата страна, които получиха финансиране от най-голямата социално отговорна 
инициатива на Лидл България – „Ти и Lidl за по-добър живот“. Одобрените проекти получават грант в 
размер до 10 000 лв., който да използват за реализирането на своите цели. 
Целта на проекта на Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ е решаването на един от най-
актуалните и сериозни проблеми, свързан с унищожаването на защитени видове в национален 
мащаб, а именно – унищожаването на индивиди и техните местообитания по време на прилагане на 
мерките за енергийна ефективност и санирането на сградите. От Сдружението вярват, че тази тема 
има нужда от повече гласност, която да води след себе си ангажиране на отговорните институции, 
разработване на стратегически документи и преки консервационни мерки. 
„Стара Загора е един от градовете в България, където жилищните сгради се обитават от най-много 
индивиди от защитени видове (бързолети, прилепи, лястовици, други). В момента в града хиляди 
индивиди от защитени видове биват буквално „зазиждани живи“ или прогонвани от убежищата си, 
често по време на уязвимите за тях размножителен или зимен период. Така, освен че се нарушава 
Законът за биологичното разнообразие, се нанасят сериозни щети на националните популации на 
редица видове”, разтревожени са инициаторите от Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“. Ето 
защо те взимат нещата в свои ръце, като започват масирана информационна кампания, включване 
на институциите, монтиране на първите в страната къщички за прилепи/бързолети, поставени на 
сгради, работни срещи, представяне на презентации пред деца и ученици, създаване на дипляни и 
плакати, разработване на методология за обследване на сградите за защитени видове и указания за 
опазване на защитените видове в сгради и др. 
“Проектът има важен мултипликационен ефект. Той включва пилотни за страната дейности, като 
монтиране на първите къщички за бързолети/прилепи на сгради, както и първата по рода си база 
данни за събиране на информация за тези видове, с участието на гражданството. Така създадената 
база данни може да бъде ползвана за всички градове в страната, като ще представлява на практика 
национална база данни, резултатите от която ще могат да се ползват за докладване пред 
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международни споразумения за опазване на прилепите/птиците, пред научни конференции, при 
работа с институциите по проблема. Пилотното монтиране на къщички за прилепи/бързолети ще 
има важен демонстрационен ефект и ще даде пример и на други градове за реализирането на 
аналогична дейност, което ще доведе до мултиплициране на резултатите. Разработената методика и 
насоки, ще бъдат ползвани на национално ниво”, споделят още в своето проектно предложение 
инициаторите. Припомняме, че каузата „Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да подкрепи 
социално значими проекти в цялата страна в следните четири области: образование, култура и 
историческо наследство, околна среда и здравословен начин на живот. Инициативата отразява 
стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората от 
различните региони в цялата страна. Тя се реализира с подкрепата на Фондация "Работилница за 
граждански инициативи" и Български дарителски форум. Размерът на сумата, която бе събрана в 
периода 1 май - 25 юни 2017 г. благодарение на клиентите на веригата, достига 252 741 лв., а общо 
425 проекта от цялата страна кандидатстваха по програмата. 
 
5219 лева са събрани за подпомагане на пострадалите при тежката катастрофа край Ловеч 
перничани 
www.bnr.bg | 27.11.2017  
5219 лева са събрани до пътък по обявената дарителска сметка за подпомагане на пострадалите при 
тежката катастрофа край Ловеч перничани, съобщи председателят на областното ръководство на 
БЧК в Перник Наташа Минева. Набирането на средства продължава.  Парите ще бъдат разпределени 
между пострадалите според индивидуалните им постребности от лечение и рехабилитация. В 
комисията ще има представители на БЧК, Министерството на здравеопазването и община Перник. 
Част от перничани предпочитали да направят и лично дарение, каза Минева. Първи на призива за 
подпомагане са се отзовали пенсионери от клуб „Миньор”, които са предоставили 36 лева.  
Тазгодишната благотворителна акция на БЧК за набирането на средства преди Коледа, също ще 
бъде за пострадалите при касатрофата перничани. Тогава доброволците от Червения кръст ще 
излязат с благотворителните касички пред храмовете в региона. 
 
426 000 лв. е прогнозната стойност на събраните средства от NOVA и УНИЦЕФ 
www.dariknews.bg | 27.11.2017  
Близо 7000 нови БЛАГОДЕТЕЛИ, които всеки месец ще отделят по 5 лева от бюджета си като редовни 
дарители, се включиха по време на благотворителния спектакъл "Бъди част от положителната 
промяна за всяко дете" на NOVA и УНИЦЕФ. Очаква се те да дарят 426 хиляди лева в подкрепа на 
децата в следващата 1 година. Набирането на средства продължава. Желаещите да дарят в подкрепа 
на децата в нужда могат да го направят чрез онлайн дарение на www.unicef.bg или като изпратят 
SMS с цифра 5 на номер 1021 и станат БЛАГОДЕТЕЛИ с месечни дарения през мобилния си телефон*. 
В подкрепа на българските деца застанаха зрителите на NOVA и над 100 от най-популярните 
личности у нас. Спектакълът обедини популярни личности, музиканти, някои от най-известните 
български и световни циркови артисти и лица на NOVA в една обща благотворителна кауза. В 
телетона участваха Маргарита Хранова, Алекс Раева, дует “Авеню”, Михаела Филева, Миро, D2, "Бон-
Бон", Деян Донков, Стефания Колева, Ирина Флорин, Николай Дойнов и други. 
Водещи бяха две от най-обичаните лица от ефира на NOVA – Ники Кънчев и Ани Салич, която е 
дългогодишен посланик на добра воля на УНИЦЕФ. Зрителите имаха удоволствието да видят 
невероятни циркови номера и изпълнения на любими български песни от обичани певци и групи. 
Журналистите на NOVA показаха позитивния пример с истории на хора, на които са помогнали 
кампаниите на УНИЦЕФ. “Събраните средства ще помогнат на децата с увреждания да могат да 
ходят на детска градина, да учат със своите връстници, а на децата, които са жертва на домашно 
насилие – да преживеят тази травма. През годините сме постигнали много благодарение на такива 
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кампании”, заяви водещата на Новините на NOVA и посланик на добра воля на УНИЦЕФ Ани Салич. 
*ДДС и такси не се начисляват за абонатите на всички мобилни оператори.  
 
Известни старозагорци „поднасят“ кауза 
www.kmeta.bg | 27.11.2017  
Нова съвместна дарителска инициатива на Сдружение "Самаряни", Пътуващите книги на Стара 
Загора, кафе-бар Нашето място наречена „Да поднасяш кауза“ стартира в Стара Загора. 
В нея ще се включат познати старозагорски лица, готови за поредното превъплъщение в името на 
значима кауза - адекватна и навременна помощ и подкрепа за жени и деца, пострадали от насилие. 
От 27 ноември до 9  декември т.г., всеки ден от 18 до 21 часа, в „Нашето място” един от известните 
старозагорци, посланици на каузата, ще очаква всеки, готов да помогне на Кризисен център 
“Самарянска къща”, споделяйки любимата си напитка с добри приятели. Наред с топлата, уютна 
атмосфера, сладките приказки и вкусната храна, той ще получи петзвездно поднасяне на кауза и 
възможност да добави към “сметката” своето дарение, което ще помогне за подобряване на 
условията на “Самарянска къща”, където стотици жени и деца намират подслон и опора. 
Инициативата е част от ежегодната информационна кампания на Сдружение “Самаряни”, в рамките 
на световните „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”. 
Кампанията се провежда всяка година традиционно в дните 25 ноември – 10 декември, когато в 
международен план стотици организации, обединяват усилия, за да насочат общественото 
внимание върху проблема с насилието. Фокусът на организираните от Сдружение „Самаряни“ 
инициативи, в рамките на кампанията, са насочени към преодоляването на мълчанието на жертвите 
на домашно насилие и информиране за правата и възможностите, които институциите и службите 
предоставят в помощ на пострадалите. 
Кои известни старозагорци ще спомогнат за разпознаваемостта на каузата и ще популяризират 
достъпността до услугите в подкрепа на хора преживели насилие, предоставяни от Сдружение 
“Самаряни”, предстои да разберат участниците в инициативата. 
 
Благотворителна фотоизложба в подкрепа на децата от "Карин дом" 
www.bnr.bg | 27.11.2017 | 18:18 
Благотворителна изложба „Моето сърце” ще бъде открита на 1 декември, петък, от 19:00 часа в Арт 
салона на Радио Варна. Самостоятелната експозиция "Моето сърце" на Деница Кармен показва 
експериментална фотография. Картините на Деница преоткриват красотата и многообразието на 
цветовете, те са експлозия от положителна енергия и светлина. Деница Кармен е израстнала в дом 
за деца без родители. Съдбата я среща с една удивителна жена, която поема грижите за по-
нататъшния и живот, но не само това. Кармен поема грижите за душата на това диво и измъчено 
дете. И тя успява да извърши чудеса с нея. Днес свръх-сетивната, докосната от Бога Деница ще ни 
въведе в нейния удивителен визуален свят, претворен в дивни картини оформени, чрез 
експерименталната и фотография.  Жива, дишаща енергия, уловена в кадър ще ни потопи в 
завладяващо мистично усещане за нещо повече от форма и цвят. Да бъдем част от доброто на света, 
да отдадем част от сърцата си за едни деца, които се нуждаят от нашата любов... "Моят начин да 
помогна е чрез творчеството си. Самата аз страдам от дислекция и комуникирам трудно. Камерата 
ми дава възможност да разгърна своята същност, да изразя себе си пред другите." Това не е първата 
подобна инициатива на младата авторка. През 2014 година тя представя "Огнено сърце" - 
благотворителна изложба в полза на хора с редки заболявания, повече може да прочетете тук. 
 
НПО-та поискаха МОН да отмени забрана за влизане в училище без разрешението на министъра 
www.offnews.bg | 27.11.2017  
Неправителствени организации се обявиха против решението на образователното министерство за 
забрана на срещи в училища без съгласуване с министерството или началника на съответното 
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регионално управление на образованието.  Досега влизането на представители на НПО-та ставаше 
по преценка на учителите и директора на училището.  Новите правила са обявени в писмо до 
началниците на РУО, подписано от зам.-министъра на образованието Таня Михайлова, като се 
подчертава, че писмото е заради зачестилите посещения на неправителствени организации в 
училищата и цели  "създаване на безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 
емоционалното и физическо развитие на детето".  Неправителствените организации обаче са 
категорични, че с това писмо се ограничава автономността на училищата. Те цитират и Закона за 
училищното и предучилищното образование, според който "училищата чрез директорите и 
учителите имат правото да преценяват своите партньори и са достатъчно компетентни, за да оценят 
съдържат ли предложенията на гражданските организации добавена стойност за учениците". 
"Гражданските организации в продължение на години работят в училищата за въвеждане на 
съвременно и качествено образование, за задържане на деца в училище, за превенция на агресията. 
Повечето политики и програми на Министерство на образованието са въведени след дългогодишна 
работа и усилия на граждански организации, например предучилищното образование, 
целодневното обхващане в училище, механизма за превенция на насилието и др. Неправителствени 
организации от години работят в училища за повишаване на здравната и сексуална култура на 
учениците, превенция на ХИВ, СПИН, ранни бракове и помагат на училищата в запълване на 
пропуските в образователната система", се казва в писмото на организациите до образователния 
министър Красимир Вълчев, като настояват за отмяна на новите правила. Те са категорични, че 
основанието, на което се ограничава достъпа на НПО до училищата, свързано със задължението на 
учителите да опазват живота и здравето на децата, цели да урони престижа на гражданските 
организации и да внуши, че работата с тях е опасна. За отмяна на на разпоредбата се обявиха 
фондация "С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи", фондация "Център за 
приобщаващо образование", фондация "Джендър образование, изследвания и технологии", 
фондация "Саворе", Дружеството на ООН в България, фондация "Глобална инициатива в 
психиатрията", Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация по семейно планиране 
и сексуално здраве, СНЦ "Алианс за регионални и граждански инициативи" (АРГИ), фондация "Рома - 
Лом", сдружение "Младежки клуб Рома - Столипиново", Асоциация ЛИДЕР – Благоевград, СНЦ 
"Алтернативи, доброволчество, развитие – Шумен", сдружение "Европейски пространства 21 - Русе", 
WWW България, Българска фондация "Биоразнообразие", "Грийнпийс" - България, фондация 
"БлуЛинк", фондация "Европейски институт", фондация BCause и фондация "ЕкоОбщност". 
 
Благотворителен бал на младежи събра над 5500 лв. за децата  
в. Черноморски фар, Бургас | 28.11.2017 |  
Благотворителният коледен бал на Национално Сдружение "Младежки глас" събра дарения на 
стойност 5535 лв. Традиционното събитие, организирано за седма поредна година под мотото 
"Всички сме едно семейство", обедини различни бизнес партньори, общественици, депутати, 
общински съветници, държавни администрации, младежи и симпатизанти на идеята. 
То бе под патронажа на областния управител на Област Бургас Вълчо Чолаков и със съдействието на 
Български червен кръст - Бургас. Коледният бал бе уважен от заместник-министъра на младежта и 
спорта Ваня Колева. 
За 10-годишната история на организацията сдружението подари юбилейни плакети на заместник-
министър Ваня Колева, областния управител на Област Бургас Вълчо Чолаков, общественика Диана 
Йорданова и управителя на лаборатория "ЛИНА" д-р Васил Костадинов. 
"Хора с добри сърца има, доказахме го на благотворителната вечер. Обединявайки се за една обща 
кауза, свързана с помощ за децата на България е истинският знак в обществото, че трябва да се 
грижим за бъдещето на страната ни - младите хора. Една личност е личност, когато помага и дава 
пример, подавайки ръка и мислейки за следващите поколения в страната си - виждаме, че има 
много хора с добри сърца, разсъждавайки по този начин. Благодаря на всички за подкрепата, тази 
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вечер цялата общественост заедно показахме, че в името на доброто можем да постигнем всичко!" 
каза Тодор Йосифов - национален председател на Национално Сдружение "Младежки глас". 
Настроението на вечерта започна с фолклорна формация "Тракийче", при читалище "Любен 
Каравелов" - Бургас, с ръководил Пенка Петрова. Прекрасният ангел Гергана Берданкова поднесе на 
гостите усещане за празник с коледните песни "Let is Snow" и "Jingle Bell Rock". Талантливите деца от 
Клуб по спортни танци "Порт-Бургас", с треньор Цвета Атанасова изпълниха шоу програмата в 
ритъма на "ча-ча-ча" и "джайф". 
Програмата беше наситена с уникалните изпълнители Вениамин Димитров и Лидия Стаматова, и 
техния дует "Сила Една". Младият талант Станислава Василева допълни събитието с очарование и 
енергия. Лидия, Вениамин и Станислава участват в редица национални състезания и неспирно 
развиват таланта си. Вечерта завърши с изпълнение на младия славей Димира-Мария Тумбева, едва 
на 14 години, но с неповторим глас и силно въздействие. 
В благотворителното събитие беше включен търг на 3 предмета: лимитирана серия на мъжка 
папионка с юбилейното лого на НС "Младежки Глас" от Арт студио "Ros Valenti", художествената 
реплика от Панагюрското съкровище и детска рисунка на Ралица Колева. Към общата сума се 
добавиха средствата по време на коледния базар и късметчета за всеки гост. Събраната сума от 
входа и от цялата вечер се използва на 100% за каузата. 
През 2017 година събраните средства от коледния бал ще бъдат предоставени на Български червен 
кръст - Бургас за оборудване на кабинети по Първа до лекарска помощ в 5 училища от област Бургас. 
Средствата за образователната кауза се насочват към закупуване на манекени за сърдечен масаж и 
обдишване; ранички, оборудвани с бинтове, марли, триъгълни кърпи и всичко друго, необходимо за 
третиране на пострадал. Във всяко от училищата ще бъде поставено специално изработено табло - 
как се оказва първа помощ с илюстративен материал. 
Тази година ще се направят образователни кабинети в СУ "Никола Вапцаров" в Царево, СУ "Св. св. 
Кирил и Методий" в Карнобат, СУ "Христо Ботев" в Айтос, ОУ "Елин Пелин" и ОУ "П. Р. Славейков" в 
Бургас. 
На края на вечерта Национално сдружение "Младежки ' глас" връчи на директора на Български 
червен кръст - Бургас Виолета Радева символичен чек със сумата от благотворителната вечер. 
 
Фикрет Индже направи дарение на детска градина "Латинка" 
в. Шуменска заря | Пламен ГЕОРГИЕВ | 28.11.2017  
В навечерието на Деня на шуменските дарители - 6 декември, собственикът на "Ал-комет" АД и 
почетен гражданина на Шумен Фикрет Индже прояви поредната си щедрост към най-малките 
жители на града под Илчов баир. Известният бизнесмен направи дарение, с което обнови изцяло 
леглата на малчуганите в детската градина "Латинка". По този повод в детското заведение се състоя 
специално тържество. В присъствието на Фикрет Индже и на Йорданка Димитрова - старши експерт 
предучилищно образование в община Шумен, децата, облечени в народни носии, изнесоха 
музикално-танцова програма. Те поздравиха своите гости и с химна на детска градина "Латинка". 
"Благодаря на фирма "Алкомет" и специално на г-н Фикрет Индже - заяви директорът на ДГ 
"Латинка" Яна Жечева. - Днес ние всички сме щастливи да имаме по-красива среда, да живеем в по-
здравословна и по-модерна обстановка!" 
"Между тези прекрасни деца съм много развълнуван - сподели и Фикрет Индже, като уточни, че за 
първи път посещава детска градина "Латинка". - Децата са много красиви в тези носии с прекрасни 
български мотиви. Нека да имат шанса да живеят в една по-добра страна!" 
Фикрет Индже и Яна Жечева символично прерязаха трикольорната лентичка към новите легла на 
децата от група "Шарена дъга". Присъстваха още родители и близки на малчуганите. 
Водещ на тържеството беше Живко Жечев. 
През тази учебна година се навършват 65 години от обявяването на детска градина "Латинка". 
Сградата, където се помещава тя, е дарение от шуменския благодетел Жечко Попов. Не случайно 
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адресът на градината в Шумен се намира на улиците "Жечко Попов" и "Любен Каравелов". Някога 
тук е била Първа мъжка гимназия, а по-късно помещенията се ползвали от училището за 
медицински сестри. От 1953 г. сградата е обявена за детска градина с две групи, а първият директор 
на "Латинка" е била Просвета Бончева. Сега в ДГ "Латинка" се възпитават 120 деца на възраст 4-5 
години, разделени в пет групи. 
 
Леглата, които бяха обновени с дарението на Фикрет Индже, преди са били много стари, двуетажни 
и са били почти на възрастта на самата детска градина. 
4505 лв. събра благотворителна винена вечер във Велико Търново 
в. Борба, Велико Търново | Г. ГЕОРГИЕВА | 28.11.2017 | Стр. 5 
Над 150 почитатели на виното от старата столица се включиха в традиционната годишна 
благотворителна дегустация на напитката на боговете. Инициативата е по идея на фирма "Винари 
трейд" в партньорство с Лайънс клуб "Велико Търново" и се провежда за втора поредна година. 
Мероприятието премина при голям интерес и събра 4505 лв. "Сумата ще бъде разделена на две - за 
търновките Никол Георгиева и Миглена Нечева, които се борят с онкологични заболявания", заяви 
бизнесменът Димитър Хинов, председател на Лайънс клуб "Велико Търново". Той припомни, че 
резултат от миналогодишната винена вечер е закупеният и действащ днес скенер за 
диагностициране на зрителни заболявания на деца в старата столица. Гостите подпомогнаха 
момичетата чрез куверта за вечерта, томбола и търг на отбрани вина. Присъстващите вкусиха едни 
от най-добрите вина от избите "Катаржина", "Меди Валей" и "Кор 
тен". Дегустацията бе придружена с тристепенно гур-ме меню. 
Хинов сподели, че следваща мисия на Лайънс клуб "Велико Търново" е направата на лъвова чешма 
на кооперативния пазар във Велико Търново. Той прогнозира, че тя ще стане факт най-късно до март 
2018 г. 
 
Дарителска кампания на пернишки майки 
Тя е за подпомагане на АГ и Детското отделение в болницата 
в. Съперник, Перник | Светла ЙОРДАНОВА | 28.11.2017 |  
Млади майки от Перник стартираха една по-различна коледна кампания, която има за цел да 
подпомогне пернишкото АГ отделение, Неонатология и Детско отделение град Перник, болница 
"Рахила Ангелова". 
"Това е кампания за всички, които искат да благодарят на лекарите, които с почти никакви условия се 
грижат за нас, за нашите деца, за нашето бъдеще. Знаем и сме наясно, че има и недоволни, които 
напълно подкрепяме и разбираме. Всеки е преживял своята лична история, но нека тук се включат, 
тези които го почувстват" написа във фейсбук една от дамите- Катрин Богданова. 
Преди два дни организаторите на инициативата са провели среща с шефа на АГ отделението д-р 
Лазов и шефа на детско отделение. Те са споделили от какво се нуждаят двете отделения , а именно: 
За АГ отделението е нужно : 
1. Фетален монитор- около 3000,4000 лв 
2. Нови еднакви кос-тюмчета за Неонатлогията (10 бр за момиченца и 10 броя за момченца) 
Детско отделение: 
1. Телевизор ЛСД, за детския кът, в който имаше само един самотен диван. 
2. Детски играчки, с които дечицата, които са в отделението да могат да играят. Нямат изисквания да 
са бъдат нови, просто да бъдат запазени 
:) 
З.Инхалатори за многократна употреба- около 100 лв е броя 
Благодарим на всички , вярват в добротата, съпричастността и благодарността 
Как можете да дарявате паричките в помощ на тази идея? Става с 
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Ето какво поясняват организаторите на кампанията за начините, по които ще се събират средствата 
за кампанията: 
Това ще става с превод от касите на Easy Pay. Може да бъде до името на Катрин Емилова Богданова 
/тел. 0899878895 / или на име Венцислава Огнянова Данаилова / тел. 0896322207/ Като в 
платежното упоменавате името на кампанията- "Коледна кампания за набиране на средства за 
помощ на родилно отделение, неонатология и детско отделение град Перник" . На всеки 5 дни ние 
се задължаваме да качваме най-подробна информация, относно постъпилите дарения. Срокът е до 
20. 12 2017 включително. На края на кампанията ще се извадят протоколи с постъпилите дарения/ в 
тях ще скрием личните ви данни, разбира се / По ваше желание може да публикувате платежните си 
тук, като така ще сме напълно спокойни,че имаме обратна връзка с вас.Приемаме пари и на ръка, 
които са от наши близки, поз-нати,които просто са съпричастни и за тях така е по-лесно. Тях ще 
записваме в тетрадка, която ще снимаме при всяко дарение. Ние оставаме 
на разположение за всякакви запитвания. Искаме всичко да е максимално прозрачно и достъпно. 
Ще се радваме, ако наистина можем да сбъднем тяхното писмо до Дядо Коледа. Има отделна група, 
в която ще бъде най-удобно да обсъждаме всичко, което ни вълнува около тази инициатива. 
Ще публикуваме линка към нея като коментар. Благодарим на всички големи детски магазини, които 
откликнаха на този зов. Вече имаме поставена кутия в магазин "Малчугани" и детския магазин при 
лавките на ГУМ / зад хот-дог лавката/ Ще разположим и на други места кутии за дарения, за да бъде 
удобно на повечето ни съграждани да се включат. Всяка новост ще бъде споделяна с вас". 
 
Благотворителен бал събра над 150 благодетели с големи сърца 
www.novini.dir.bg | Burgas24.bg | 28.11.2017 | 09:00 
Традиционният благотворителен бал на Зонта клуб Бургас събра над 150 благодетели с големи 
сърца, които застанаха зад каузата на клуба. “ДА ПОДКРЕПИМ ТАЛАНТА“ е инициатива, която 
подпомага развитието на талантливи млади хора и дава възможност чрез дарители, благодетели и 
съмишленици да се съберат средства за тяхното израстване. Тази година събраната сума е малко над 
29 000 лв. в името на децата таланти. Зонта клуб Бургас отличи 10 индивидуални стипендии по 1000 
лв. и една групова за хорова формация “Фортисимо“. Както всяка година, отличията на 
стипендиантите са разнородни в областта на изкуствата, спорта, математика, литературата, шахът. 
Официални гости на вечерта бяха Вълчо Чолаков - Областен управител на град Бургас, чиито думи на 
признателност, докоснаха сърцето на всяка една дама от клуба; Йорданка Ананиева - зам.-кмет по 
“Култура и образование“ към Община Бургас, която винаги е подкрепяла Зонта Бургас и дъщерята на 
големия писател Николай Хайтов - Елена Хайтова. Събитието обедини в едно дами - представители 
на няколко други Зонта клубове от София, Варна, Велико Търново и Стара Загора. Сред гостите на 
вечерта бяха и част от ръководството на Бургаски свободен университет. Празникът създаде 
атмосфера на съпричастност. Гостите с готовност се включиха в различните инициативи. 
 
Кампанията "Българската Коледа" тръгна от Пловдив 
www.bnr.bg | 01.12.2017  
В Университетската болница "Св. Георги" в Пловдив президентът Румен Радев обяви началото на 
петнайсетото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" за 2017/2018 година.  
Тя се прави от 2003 г. по инициатива на президентската институция. На събитието днес присъстваха 
министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, областният управител на Пловдив Здравко 
Димитров, кметът на града Иван Тотев, представители на РЗИ и РЗИОК, деца, подпомогнати от 
"Българската Коледа".  Избрах да го направим тук, защото УБ "Св. Георги" в Пловдив е едно от 
водещите лечебни заведения в страната с над вековна история, каза в приветствието си държавният 
глава. Тази болница се гордее със своите водещи специалисти в различните области на 
здравеопазването и мисля, че точно тук, където годишно се полагат грижи за хиляди български деца, 
нашият призив ще бъде по-силен и по-истински, допълни президентът Радев.  По думите му 

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”  

31 

 

"Българската Коледа" не е просто дарителска кампания, а нещо по-голямо - "дава ни вярата и 
усещането, че живеем в цивилизовано общество, което се крепи на хуманни ценности и споява 
различни социални слоеве". Кампанията, допълни Радев, инвестира в нашия най-голям капитал - 
здравето на децата и е израз на надежда за бъдещото ни като нация и като държава. "Българската 
Коледа", допълни държавният глава, "успява да обедини хора с различни професии, социално 
положение, образование около една обществено значима кауза.  Зад нея, допълни той, стоят хиляди 
българи, но успехът на една дарителска инициатива и най-вече доверието в нея зависят основно от 
хората, което са в края на процеса, а това сте вие - лекарите, каза още президентът. От името на 
всички учредители и дарители и най-вече от името на децата и техните родители той благодари на 
лекарите и медицинскитеработници, които работят с инициативата, за спасените детски животи, за 
грижите, които полагат за децата и за надеждата, която носят. Президентът обяви, че през миналия 
сезон кампанията е разполагала с 2 650 000 лева. 747 деца са получили подкрепа на обща стойност 
700 000 лева, които са усвоени за диагностика, лечение и последваща рехабилитация. 30 лечебни 
заведения в страната са получили техника и апаратура вразмер общо на 1 800 000 лева, с която по 
думите на Радев могат да прилагат съвременните методи за лечение. Президентът изрази увереност, 
че 15-то издание на "Българската Коледа" ще привлече отново хиляди българи, които ще застанат 
зад тази нея с идеята да помогнат на децата.  Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев 
определи инициатива като едно благородно дело и допълни, че тази година е посветена на 
спасяването на детския живот с последвалите лечение и рехабилитация. Той подчерта, че затова в 
НЗОК ще наблегнат на тази дейност и специално ще се обърне внимание на клиничните пътеки за 
детското и майчиното здравеопазване. Всички трябва да обединим усилия и да подкрепим 
инициативата, тъй като най-големият ни капитал - това е здравето на децата, каза още Ананиев.  За 
последните 13 години УМБАЛ "Св. Георги" е получила 1 600 000 лева от кампанията под формата на 
апаратура за детските клиники, каза в приветствието си изпълнителният директор на болницата 
проф. д-р Карен Джамбазов. Само в тази година, допълни той, в процес на доставка е апаратура за 
над 160 000 лева. 
 
Близо 2000 деца, родители и учители посетиха Детския базар на професиите тази година 
www.az-deteto.bg | 28.11.2017  
Третото издание на „Детския базар на професиите“, организиран от Българската мрежа на 
Глобалния договор на ООН, привлече рекорден брой посетители. В двата дни на събитието 
присъстваха близо 800 ученици и учители от 27 училища и още над 1100 деца и родители, които се 
запознаха с професии от много сфери на икономиката.   „Тази инициатива е изключително ценна за 
обществото. Ранното запознаване с професиите на учениците и младежите им дава възможност не 
просто да направят своя съзнателен избор за житейски път, но и да разберат, че обществото ни 
функционира и се развива благодарение на труда и усилията на различни специалисти, както и че 
всеки човек е необходим и изключително полезен за обществото, независимо каква професия 
упражнява”, казва в поздравителния си адрес до организаторите и гостите Деница Сачева, 
заместник-министър на образованието и науката.   На базара, който се проведе на 24 и 25 ноември в 
Детски научен център “Музейко”, децата разгледаха 15 щанда с различни професии, сред които 
геолог, металург, енергетик, химик-лаборант, фармацевт, еколог, готвач, човешки ресурси, 
програмист, 3D артист, инженер, телевизионен журналист, социален работник. Проведоха се и 35 
лекции за двата дни, които предизвикаха голям интерес. Те потопиха по-големите деца в света на 
радиоводещия, архитекта, актьора, 3D артиста, еколога, акушерката, ветеринарния лекар, PR 
специалиста и много други.     „Резултатите от Детския базар на професиите всяка година са 
изключително вдъхновяващи. Всички тези компании и професионалисти отделят от времето си, 
защото вярват, че нашето бъдеще са децата. А изборът на професия е съществено важен за щастието 
на хората през целия им живот.”, каза Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на 
Глобалния договор на ООН и изпълнителен директор на ТехноЛогика ЕАД.   Всички деца, родители и 
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учители бяха силно заинтригувани от различните възможности за развитие, разглеждаха щандовете, 
включваха се с интерес в интерактивните игри, слушаха лекции, и задаваха въпроси на усмихнатите 
специалисти, които с готовност им отговаряха.   „Има една мисъл, че няма мое или твое дете – 
всички са наши и ние сме отговорни за мечтите им. Вярваме тези думи и затова сме много щастливи, 
че се включихме в събитието.“, споделиха от компания Хаус Груп, които участват в базара за първа 
година.   „Детският базар на професиите“ е част от проекта “Гордея се с труда на моите родители”, 
който се провежда за 5-та поредна година. Организаторите вече започнаха подготовка за 
следващото издание на проекта, който остава отворен за всички компании и доброволци, които 
вярват в идеята.   Az-deteto.bg и телевия Bulgaria ON AIR са медиен партньор на проекта! 
 
Станислава Пирчева от БНР се нуждае от помощ за лечение 
 
www.standartnews.com | 28.11.2017  
Журналистката от БНР Станислава Пирчева се нуждаe спешно от финансова помощ за лечение. 
Средствата са необходими за отстраняване на мозъчен тумор (менингеома). Образуванието нараства 
и застрашава зрението. Станислава Пирчева е репортер в Програма Хоризонт на БНР от 1996 г. като 
работи в сферата на образованието, науката, културата, медиите и вероизповеданията. Водещ е на 
културно-информационни предавания - "Нощен хоризонт", прави преки предавания на национални 
и официални празници и събития. Тя е трейнер за България по проект "Мултикултурна Европа в 
медиите" с водеща организация Холандския център "Мира Медия" и центъра за развитие на 
медиите, София, член е на Изпълнителното бюро на Фондация "Еврика". Репортаж на Станислава 
Пирчева бе сред десетте финалисти в конкурса за радиопрограми "Гран при" организиран от 
Международния съюз за радио и телевизия със седалище Париж. Поезията е не само нейно хоби, тя 
е неразделна част от живота й. Наречена от колегите си "Поетеса на националния ефир", Станислава 
Пирчева издаде своя стихосбирка "Живот за събуждане". Поетичният й псевдоним е Ава. Дарителска 
банкова сметка: Raiffeisen BANK, IBAN BG53 RZBB 9155 1008 770 503 
 
Благотворителността ще бъде акцент на коледния базар във Велико Търново 
www.bta.bg | 28.11.2017 |  
Благотворителността ще бъде акцент на коледния базар във Велико Търново Велико Търново, 28 
ноември /Марина Петрова, БТА/ Благотворителността ще бъде акцент на коледния базар във Велико 
Търново, съобщиха от общинската агенция по туризъм "Царевград Търнов". Коледният базар, 
организиран от община Велико Търново, ще отвори врати на 1 декември в парка "Марно поле". В 
него сред пъстра украса и естествена зеленина са монтирани 25 павилиона, в които ще се предлагат 
ръчно изработени сувенири, подаръци, местни вина и деликатеси. Предвидени са и детски 
атракциони, коледна поща и празничен календар, който ще отмята дните до Рождество Христово. В 
една от къщичките ще е благотворителната коледна изложба-базар "Ние можем" за ръкоделия, 
сувенири, картички и рисунки, изработени от потребителите на социални услуги от общината. На 11, 
12 и 13 декември младежките структури "Ротаракт" и "Интеракт" ще организират инициативи в 
подкрепа на децата на старата столица и за превенция на сърдечно-съдовите заболявания. Своя 
кампания, със съдействието на община Велико Търново, на 10 и 11 декември ще има и фондацията 
"Искам бебе". За трета поредна година в подкрепа на бездомните животни своя дарителска акция 
ще организира и сдружението "Приятели на животните ВТ". В тяхната къщичка ще се събират 
парични средства, храна, одеяла, постелки и играчки за бездомните животни. На открита сцена ще 
има празнични детски концерти, а за по-големите - хоротеки, коледни партита и тематични 
роквечери. /ПП/ 
 
Студът и снегът започнаха да пълнят приюта "Добрият самарянин" 
БЧК започна да набира средства за кризисната трапезария за бедни и бездомни хора 
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в. Утро, Русе | Виктория ИВАНОВА | 29.11.2017 
Заради снега и студеното време приютът "Добрият самарянин" започна да се пълни. 63 бездомници 
живеят вече там, приготвени са и допълнителни легла. Още пет души чакат да получат заповеди за 
настаняване. Капацитетът на приюта в квартал "Тракцията" е 60 места, но оттам няма как да оставят 
скитниците на студа и всяка зима се разпъват още легла в коридорите. От приюта разчитат на 
дарения, особено на хранителни продукти, за да могат да продължават да осигуряват за всички 
настанени крайно нуждаещи се русенци закуска, обяд и вечеря. В "Добрият самарянин" засега има 
дрехи, но има нужда от топли зимни обувки. 
Очаква се и кризисната трапезария на улица "Гурко" 10 да отвори врати от средата на декември. За 
шеста поредна година тя ще спасява от студа и глада несретниците и ще ги изхранва. 40 души ще 
могат да хапнат топла супа, сандвич и чай, както и да се изкъпят в чиста баня. За безпроблемното 
функциониране от БЧК-Русе продължават да набират средства, тъй като дневната издръжка на 
заведението е около 250 лева. Освен храна и баня в трапезарията бездомниците получават здравни 
и психологически консултации, като се провеждат и различни мероприятия и тренинги. 
А иначе след първия сняг вчера за почистването и опесъчаването на пътищата в Русенска област 
работеха 19 машини. Край моста на Писанец по пътя Русе-Разград за кратко сутринта движението се 
осъществяваше в едната лента заради пътен инцидент. В община Русе 36 машини почистваха 
пътищата и осоляваха срещу заледяване. 
 
Монтана: Дарители осигуриха ново осветление на спортната зала в Берковица 
www.focus-news.net | 29.11.2017  
Берковица. Дарители осигуриха ново осветление на спортната зала в Берковица, съобщиха за Радио 
„Фокус“ – Видин от ръководството на спортната зала. Осветлението е с нови LED осветителни тела и е 
на стойност 1200 лв. 13 са дарителите и всички те играят в аматьорския отбор „Светците“ на 
Берковица, като тренират в местната спортна зала. Освен, че са закупили осветлението, дарителите 
са помогнали и в неговото монтиране. Отборът участва в среща от 13-то издание на любителската 
волейболна лига и игра с отбора на София „Тигрите“, като ги победи с 3:1 гейма. „Светците“ 
продължават напред с пълен актив от победи, без нито една допусната загуба в любителската 
волейболна лига. Анна ЛОЗАНОВА 
 
Областната болница осигурява лечение на хора от целия Северозапад 
Модерната апаратура води до значително повишаван! качеството на предлаганите от лечебното 
заведение услуги 
в. Монт прес, Монтана | Янка АПОСТОЛОВА | 30.11.2017  
Нова техника за ортопедичното отделение на областната болница "д-р Стамен Илиев" осигури 
община Монтана. Бяха доставени мобилен цифров графичен рентгенов апарат и специална 
хирургична маса. Стойността им е 65 000 лева. Парите бяха отпуснати с решение на местния 
парламент. 
Модерната апаратура води до значително повишаване качеството на предлаганите от лечебното 
заведение услуги на пациентите от целия Северозапад. На хирургичната маса ще бъдат правени и 
най-тежките операции в травматологията, каза началникът на отделението д-р Павел Цочев. 
Годишно по около 1500 пациенти преминават през него, приблизително толкова са и интервенциите, 
които се извършват. Само през миналата 2016 г. тежките са били 265, добави той. 
"Общината никога не е загърбвала ангажиментите си спрямо болницата, независимо дали е била 
мажоритарен, както беше през 1999 г. или миноритарен, както е сега, собственик. Винаги сме 
подпомагали дейността с ясното съзнание, че правим това за хората на Монтана", каза кметът Златко 
Живков. Тази година е особено добра за болницата, която е една от малкото в страната без 
задължения. Освен апаратурата за ортопедията, е осигурена и медицинска техника по проект на 
Програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия за родилно и неонатологично отделение, 
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уточни той. Живков подчерта, че настоящото управление на болница "д-р Стамен Илиев" е едно от 
най-ефективните за последните 18 години. Тя е една от трите в страната без задължения. От 
изключително голяма полза е и мобилният рентгенов апарат. Качеството на образите от него не 
може да бъде сравнявано с правените от старите. Освен това го използваме ежедневно за графии на 
място в много отделения, поясни д-р Йордан Йорданов. 
Новата апаратура позволява предлаганото тук лечение на хора от целия Северозапад да е на 
изключително равнище, категоричен бе директорът на болницата д-р Тони Тодоров. През годините 
със средства, осигурени от общината, бе закупено много необходимо оборудване, включително 
биохимичен анализатор. Подобрени бяха битовите условия в приемния офис и достъпа на 
гражданите, допълни той. 
Председателят на Общинския съвет Иво Иванов дари икона на Иисус Христос, за да закриля екипа на 
отделението и пациентите. Лекарите и целия медицински персонал ежедневно правят чудеса от 
храброст и ние трябва да ги подпомагаме, каза той. 
 
БЧК и „Кауфланд” с топъл обяд за малки деца в нужда 
www.haskovo.net | 30.11.2017  
Днес  30 ноември 2017 г. стартира традиционната съвместна благотворителна Коледна кампания на 
„Кауфланд България” и БЧК за осигуряване на безплатен обяд в училище за уязвими български деца 
от социалнослаби семейства. В периода 30.11.2017 г. - 08.01.2018 г. клиентите на компанията ще 
имат възможност да направят своето дарение в благотворителните кутии на БЧК, разположени във 
всички магазини от веригата на територията на цялата страна. „Кауфланд България” ще подкрепи 
програма „Топъл обяд” на Партньорска мрежа за благотворителност на Българския Червен кръст за 
осма поредна година. Поетапно от 1 ноември 2017 г. стартира програма „Топъл обяд“ за  учебната 
2017/2018 г. 1 650 нуждаещи се деца ще получават всеки учебен ден безплатна топла храна в 
училищена територията на 26 области в страната. Програмата, която се реализира вече 14 години, до 
момента е осигурила безплатен обяд на 14 500 деца. Предоставени са близо 1 000 
000безплатниобяда  на обща стойност около 2 000 000 лв.  Кърджали бг вести 
 
Откриват зала за терапевтична работа с деца за справяне с насилието 
www.dariknews.bg | 30.11.2017  
Всяка година, Сдружение „Самаряни“ провежда информационна кампания, в рамките на световната 
инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към 
различните форми на насилие срещу жени. Тя започна на 25 ноември – Международният ден за 
премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден 
за правата на човека.   Днес от 11:00 часа се открива зала за терапевтична работа с деца за справяне 
с насилие. Помещението е реконструирано и обзаведено, благодарение на финансовата подкрепа 
на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД по Програма „Закрила и подкрепа на жертви на насилие“ на 
Сдружение „Самаряни“, в партньорство с Община Стара Загора. Информационната кампания ще 
популяризира активно и консултативната телефонна линия в помощ на пострадалите от насилие - 
042 64 11 11, на която от началото на годината са консултирани над 60 души, както и другите услуги в 
региона, които се предлагат на пострадалите от насилие - основно Кризисен център „Самарянска 
къща” и действащата към него „Приемната за подкрепа”.                Сдружение „Самаряни“ стартира и 
дарителска инициатива – “Известни старозагорци "поднасят" КАУЗА”. “Да поднасяш кауза” е 
инициатива, която ще се проведе в партньорство със СНЦ “Пътуващите книги на Стара Загора”, кафе-
бар “Нашето място” и редица познати старозагорски лица, готови за поредното превъплащение в 
името на значима кауза - адекватна и навременна помощ и подкрепа за жени и деца, пострадали от 
насилие.                  До 9 декември, всеки ден от 18:00 до 21:00 часа, “Нашето място” и един от 
известните старозагорци, посланици на каузата, ще очакват всеки, готов да помогне на Кризисен 
център “Самарянска къща”, споделяйки любимата си напитка с добри приятели. Наред с топлата, 
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уютна атмосфера, сладките приказки и вкусната храна, той ще получи петзвездно “поднасяне на 
кауза” и възможност да добави към “сметката” своето дарение, което ще помогне за подобряване 
на условията на “Самарянска къща”, където стотици жени и деца намират подслон и опора.    По 
време на кампанията, всеки дарител ще има възможността да участва и в томбола, която ще бъде 
изтеглена на 09.12., в 21:00 часа, като печелившият ще получи комплимент от “Нашето място”. 
 
Владислав Николов подкрепи инициативата „Коледа за всяко дете“ 
източник 
www.dariknews.bg | 30.11.2017  
Народния представител от ГЕРБ Владислав Николов се отзова на молбата на Националното 
сдружение на сираците в България да подкрепи националната благотворителна инициатива „Коледа 
за всяко дете“, която стартира на 02.12.2017 г. от град Пордим, където на централния площад в града 
ще се проведе необичайно предколедно и новогодишно шоу с участието на певицата Деси Добрева, 
DJ Paffi, младият изпълнител Деско, децата от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пордим, които ще 
изпълнят шопско хоро и копаница, а в 11.30 часа на площада в града ще пристигнат Плевенските 
мотористи, преоблечени в костюми на дядо Коледа и ще направят грандиозно шоу. Отделно за над 
500 деца  от социалните институции от село Згалево, село Тотлебен и Пордим, както и за деца от 
семейна среда са предвидени празнични подаръчни торбички, за които помогна и народният 
представител Владислав Николов с лични средства. Огромен Зайо Байо  /аниматор/ по време на 
концертната програма ще разиграе томбола, за която са предвидени много предметни награди. 
Народният представител Владислав Николов не веднъж се включва в благотворителни инициативи в 
полза на деца сираци и в неравностойно положение, сподели председателят на Националното 
сдружение на сираците в България г-н Слави Михайлов, който използва възможността и да 
благодари за подкрепата и помощта на всички. Инициативата за празника е на Националното 
сдружение на сираците в България и с подкрепата на кмета на Община Пордим Детелин Василев. 
 
Кои са победителите в конкурса 'Валя Крушкина – журналистика за хората' 
www.offnews.bg | 01.12.2017  
На официална церемония тази вечер в Дома на Европа в София бяха обявени имената на 
победителите в шестото издание на конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“. Наградите 
отличават журналисти с активна гражданска позиция, отстоявана в името на хората и са част от 
дейността на Фонд „Валя Крушкина“ при Фондация „Работилница за граждански инициативи“. 
Отличените получиха „стъклената круша“ – символ на конкурса, грамота и парична награда, 
осигурена от дарители. Тазгодишният носител на Голямата награда „Валя Крушкина – журналистка 
за хората“ е Тина Ивайлова от Нова телевизия. Тя получи приза за разследване за телефонните 
измамници. Голямата награда връчи изпълнителният директор на Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ – Илияна Николова. Огнян Златев – ръководител на представителството на 
ЕК в България, връчи наградата в категория „Млад журналист“. Тази година стъклената круша отиде 
при Глория Николова. В категория „Печатна медия“ призът получи Диян Божидаров. Наградата 
връчи Силвия Великова, член на журито от създаването на конкурса. В категория „Снимащ 
журналист“ отличието отиде при Росен Илиев. Той получи наградата от Елица Иванова, директор 
„Маркетинг“ на Еврофутбол. Тони Николов получи призът в категория „Онлайн медия“. Неговата 
награда връчи Генка Шикерова, носител на Голямата награда през 2015 г. и член на журито през 
2017 г. Красимира Величкова, изпълнителен директор на Български дарителски форум и член на 
Обществения съвет на Фонд „Валя Крушкина“, връчи наградата в категория „Радио“. Тазгодишният 
победител е Мая Щърбанова. Росен Цветков, носител на Голямата наградата през 2013 г. и член на 
Обществения съвет на Фонд „Валя Крушкина“, връчи наградата в категория „Телевизия“ на Цвета 
Младенова. За втора поредна година с грамоти бяха отличени и журналистите, номинирани в 
челната тройка. В категория „Печатна медия“ грамота получиха Зорница Стоилова и Емил Спахийски. 
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В „Радио“ бяха отличени Ива Антонова и Румен Стоичков. Мария Ванкова и Тина Ивайлова получиха 
грамота за номинация в челната тройка в категория „Телевизия“. В категория „Онлайн медия“ бяха 
отличени Калоян Константинов от OFFNews.bg и Мариета Димитрова. В категория „Снимащ 
журналист“ бяха отличени Росен Илиев и Любен Кацаров. Ивомира Пехливанова и Петър Георгиев 
получиха грамоти в категория „Млад журналист“. Носителите на наградата в шестото издание на 
конкурса са избрани след оценка на 13-членно жури. Журито оцени получените 66 номинации със 
133 различни материала. 
 
Стартира дарителска кампания за създаване на национална система за уведомяване при бедствия и 
аварии 
www.radiovelikotarnovo.com | 01.12.2017  
Гражданска система за уведомяване при бедствия, катастрофи, долекарска помощ и извънредни 
ситуации искат да създадат от Съюза на българските спасители /СБС/. Те дори стартираха кампания 
за набиране на средства за създаване на мобилното приложение, която ще работи на територията на 
цялата страна. 
Председателят на СБС – Костадин Карамитов от години работи за създаването на доброволческа 
мрежа в цяла България, която да помага на изпаднали в беда хора. Последният му сблъсък с 
природно бедствие бе при големия пожар край село Мечкул, край Кресненското дефиле. 
„Правилният начин за оказване на помощ може да спаси много хора. Системата, която искаме да 
създадем ще помага на хората, ще ги организира и уведомява за приближаващи опасности. Ако 
пътувате с автомобил и пред очите ви се образува свлачище, паднат скали или дървета, които са 
затворили пътния участък, ще може навреме да се предприемат действия за осигуряване на 
безопасност на останали участници, да се изберат обходни маршрути или да се помогне, за да бъде 
обезопасен района“ – споделя Карамитов. 
Сумата, която е необходима за стартиране е 15 000 лева. 
Нека заедно реализираме една иновация в спасяването на човешки животи!, призовават от СБС. 
Може да подкрепите кампанията със SMS с текст DMS SBS на 17 777. Цена за еднократно дарение за 
абонати е 1 лв. Цена за потребители на предплатени услуги за 1 SMS  е 1, 20 лв. 
Може да дарите и на: 
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА ЮЛ 
Вид валута: BGN 
IBAN: BG79UNCR70001523096431  
BIC: UNCRBGSF  
Титуляр: Сдружение Съюз на българските спасители 176181216 
 
EVN България дари дигитална дъска на учениците от ОУ „Братя Миладинови“ 
източник 
www.faragency.bg | 02.12.2017  
EVN България награди учениците от ОУ „Братя Миладинови“ Бургас с дигитална учебна дъска. 
Наградата, спечелена от учениците от IV Ж кл. на училището като победители в конкурса на EVN 
България от учебната 2016/17 година, е за изработване на макет, посветен на тема „Екологичен 
град“. Макетът представи идеите на учениците за екологичен град, в който потреблението на 
енергия е енергийно ефективно, разумно и екологично. Конкурсът е част от дългосрочната 
инициатива на дружеството „Часът на Иви и Енчо. Занимателни обучения за енергия и екология.“ С 
първото място учениците от ОУ „Братя Миладинови“ получиха и голямата награда, осигурена от EVN 
България. На церемонията по символичното връчване на наградата присъстваха г-жа Калина 
Трифонова, зам.-председател на Управителния съвет на EVN България, г-н Владимир Крумов, зам.-
областен управител на област Бургас и г-жа Татяна Тонева, експерт образование в общ. Бургас. От 
страна на училището наградата беше приета от г-н Бочко Бочев, директор на училището. 
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Мултимедийната дъска с интерактивен touch дисплей и специализиран образователен софтуер има 
интегриран компютър, който позволява на учителя да използва всички електронни ресурси под 
формата на електронни уроци или web базирани интерактивни приложения за нуждите на учебния 
процес. Дъската може да бъде свързана към наличните в класната стая електронни устройства 
/лаптопи, таблети или смартфони/, с които да работи в една обща система. Web базираната 
образователна платформа позволява на учителите да разширят своя учебен инструментариум с 
използването на разнообразни илюстрации, анимации и презентационни възможности. Учителите 
могат да създават свои собствени презентации или да превърнат електронни учебници в 
интерактивни, само с няколко щраквания на мишката. Повече от 100 тематични приложения 
предоставят уникален начин за преглед и задълбочаване на придобитите знания. Инициативата на 
EVN България за обучение на ученици в разумно използване на енергийните ресурси и опазване на 
природата се реализира за 9-а поредна година. През 2017/18 г. програмата включва обучения за 
общо над 12 000 ученици от 545 паралелки от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас в общо 57 училища. До края на 
учебната 2017/18 г. общо над 28 100 ученици ще са преминали обучения за разумно използване на 
природните ресурси. 
 
Дари капачка – спаси живот 
www.novini.dir.bg | Dnes.bg | 02.12.2017  
Кампании набират средства за апаратура Преди много години хората у нас събираха станиоловите 
листчета от кутиите за цигари, с парите от които осигуряваха инвалидни колички за нуждаещи се. 
Тогава много пушачи направиха добро благодарение на вредния си навик. Сега са модерни 
кампаниите за събиране на капачки. Но колкото и да се говори за рециклирането за социални каузи, 
не всеки знае за какво иде реч. Дори и да не си го признаваме, по-голяма част от нас не изхвърлят 
боклука си разделно, да не говорим, че сме скептични към дейностите за благородни цели.   
Събирането на пластмасови капачки през отминаващата 2017 г. се превърна в нещо много повече от 
рециклиране. 
Депутатът Владислав Николов даде старт на инициативата "Коледа за всяко дете“ 
www.pleven.utre.bg | 02.12.2017  
Народния представител от ГЕРБ Владислав Николов даде старт на благотворителна инициатива 
"Коледа за всяко дете" на Националното сдружение на сираците в България в град Пордим. "Всяко 
дете заслужава своята мечтана Коледа, затова от години подкрепям инициативите на Националното 
сдружение на сираците в България. Всяко дете заслужава да получи коледен празник и подарък, 
затова днес ние стартираме националната инициативата „Коледа за всяко дете“ с увереността, че 
всяко дете ще е щастливо и добро.“, каза при откриването народният представител Владислав 
Николов. Предколедното и новогодишно шоу подкрепиха певицата Деси Добрева, DJ Paffi, младият 
изпълнител Деско, децата от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пордим, които изпълниха шопско хоро 
и копаница, а в 11.30 часа на площада в града пристигнаха Плевенските мотористи, преоблечени в 
костюми на дядо Коледа. За над 500 деца  от социалните институции от село Згалево, село Тотлебен 
и Пордим, както и за деца от семейна среда бяха предвидени празнични подаръчни торбички, за 
които помогна и народният представител Владислав Николов с лични средства. Огромен Зайо Байо 
по време на концертната програма разигра томбола, за която са предвидени много предметни 
награди. Народният представител Владислав Николов не веднъж се включва в благотворителни 
инициативи в полза на деца сираци и в неравностойно положение, сподели председателят на 
Националното сдружение на сираците в България г-н Слави Михайлов, който използва възможността 
и да благодари за подкрепата и помощта на всички. Инициативата за празника е на Националното 
сдружение на сираците в България и с подкрепата на кмета на Община Пордим Детелин Василев. 
 
23-ти благотворителен базар на Международен женски клуб – София  
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 02.12.2017  
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Най-мащабното събитие на Международен женски клуб – София – ежегодният Благотворителен 
базар – ще се проведе на 3 декември от 10:00 до 19:00 ч. в Интер Експо Център. Най-мащабното 
събитие на Международен женски клуб – София – ежегодният Благотворителен базар – ще се 
проведе на 3 декември 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, съобщиха организаторите. Билети можете 
да закупите от мрежата на Ticket Portal.  
Базарът обединява усилията на повече от 50 държави и техните култури, чиято цел е набирането на 
средстваза множество български каузи – здравни, образователни, 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 представителина 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.  
 
Шумен: Дневният център в село Васил Друмев организира тържество по повод Международния ден 
на хората с увреждания 
www.focus-news.net | 02.12.2017 | 23:03 
Шумен. Дневният център в село Васил Друмев организира тържество на 5 декември по повод 
Международния ден на хората с увреждания. Това съобщиха от пресцентъра на Община Шумен. 
Празникът ще започне от 10.00 часа в сградата на Центъра. В него ще участват деца от социалното 
заведение, както и изпълнители от формацията “Иджишки напеви” към НЧ “Добри Люцканов” в 
селото, танцова група от СУ „Сава Доброплодни” в Шумен и самодеен състав към Дома за стари хора 
„Д-р Ст. Смядовски”. Покани за празника са изпратени до дарители, партньори и приятели. От май 
2015 г. със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане са разкрити 
25 места към „Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа” в сградата на закрития Дом 
„Калинка” в село Васил Друмев. Центърът предоставя социални услуги на деца с увреждания без 
откъсване от обичайната домашна среда. Всички деца от Дневния център са обхванати от 
образователната система и учат в VI ОУ „Еньо Марковски”, СУ „Васил Левски”, ПГОХХТ „Проф. Асен 
Златаров”, II ОУ „Д-р Петър Берон”, ЦСОП гр. Шумен, ДГ „Братя Грим”. Партньори са НЧ „Добри 
Люцканов”, с. В. Друмев, ОУ „Княз Борис I”, СУ „С. Доброплодни”, НЧ „Напредък”, „Т. Петков”, „Д. 
Войников-1856”, ЦПЛР – ОДК, РБ „Стилиян Чилингиров”, къща-музей „Д. Войников”, и др. 
 
Връчиха годишните награди за предприемачество в Асеновград 
www.asenovgradnews.com | 03.12.2017  
На тържествена  церемония в ресторант  „Станимака”  за  двадесет и  четвърти пореден път бяха 
връчени годишните награди за предприемачество в Асеновград. Традиционната награда на община 
Асеновград „Произведено в Асеновград” тази година бе присъдена на „Джи отто ливинг софа” ЕООД 
с управител Фабио Бонин, която бе връчена от зам.-кмета инж. Петър Бояджиев. След направено 
проучване на годишните отчети на фирмите от сдружението и оценяване по специална формула от 
името на Съюза на предприемачите – Асеновград, бяха връчени грамота и плакет в следните 
категории: – „Предприемач на годината” – Георги Запрянов, управител на „Запрянови-03”. – 
„Инвеститор на годината” – Васил Пиронков, управител на „Комексмаш” ЕООД. – „За принос в 
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развитието на съвременната архитектура и иновативен дизайн на Асеновград” – арх. Веселин 
Отонов, управител на „Ай-ди инвест” ООД. – „За активен принос към Съюза на предприемачите – 
Асеновград” – Ангел Ангелов, собственик на ресторант „Станимака”, и Асен Бойков, управител на „А-
М” ЕООД. – „За популяризиране на дейността на Съюза на предприемачите – Асеновград” – „Гръндж 
медия” ЕООД с управител Марин Маринов и ТВ САТ КОМ с програмен директор Ели Шопова. 
Поздравление към предприемачите и гостите поднесоха партньорите на Съюза на предприемачите – 
Асеновград, от Конфедерацията на работодателите „Тракия” – Сдружението на частните 
предприемачи и работодатели – Пазарджик, Клуба на работодателя – Стара Загора, и Сдружението 
на предприемачите – Панагюрище. Организиран бе благотворителен търг за финансово 
подпомагане на талантливи деца и тежко болни хора, на който присъстващите наддаваха за картини 
на асеновградските художници Аспарух Сърбов, Димитър Ненкин, Ангел Тулев, Атанас Москов и 
Тихомир Панайотов, табуретка и фотьойл, изработени от „Джи отто ливинг софа” ЕООД, и знаме 
„Свобода или смъртъ”, изработено от „Бендида-66” ЕООД. Приходите от търга възлязоха на 5750 лв. 
Зам.-командирът на 4-ти  артилерийски полк подполковник Антон Ангелов връчи грамота на 
председателя на Съюза на предприемачите – Асеновград, Васил Пиронков за седмото място на 
отбора на сдружението в общоградския турнир по стрелба с 9 мм пистолет „Макаров” и специални 
награди за добре представилите се Валентин Кичуков, управител на „Самас”, и Борислав Ангелов, 
управител на „Любекс” ЕООД. По време на коледния благотворителен бал на Съюза на 
предприемачите – Асеновград, за доброто настроение на присъстващите се погрижиха певците 
Невена Момнева и Николай Титиряков, три танцови двойки от КСТ „Асеновец” на Дойка Апостолова 
и Танцовият клуб „Ади” при НЧ „Родолюбие-1873”. 
 
Дари подарък - изпълни коледно желание на дете в нужда 
източник 
www.news.bnt.bg | 03.12.2017 |  
Кампанията "Операция - плюшено мече" дарява нови, персонални подаръци на всяко дете в нужда, 
изпратило писмо до Дядо Коледа. Мария Нончева - регионален отговорник за София към "Операция 
плюшено мече": "Те пишат писмо за подарък до Дядо Коледа и той им донася това, което те са 
искали, как децата да вярват в добро, ако не им се случва добро и чудеса?"В кампанията може да се 
включи всеки. Достатъчно е да се регистрираме в сайта на организацията. До 8-ми декември да 
изберем детето, което искаме да зарадваме и да изпратим подаръка на точен адрес. Така е 
направила и 11-годишната Дарина. Дарина Маркова - дарява подарък - 11 г.: "Аз мисля, че няма по-
хубаво от това да се зарадва детето, аз знам колко се радвам, когато видя подаръците сутринта, на 
Коледа, под елхата и реших да помогна и някое друго дете така да се радва."Когато всички желания 
вече са изпълнени, идва моментът на раздаването на подаръците. В него можем да се включим и 
ние: в последните две седмици на декември "Операция плюшено мече" организира посещения при 
децата, за които сме купили коледен подарък. Мария Нончева - регионален отговорник за София 
към "Операция плюшено мече": "Толкова се радват, искат да ги посещаваме повече, искат 
внимание, искат любов."От четири години насам в кампанията се включват и български артисти: 
Ралица Ковачева- Бежан - актриса: "Много е важно да осъзнаем, че от всеки от нас зависи нещо". 
Лазара Златарева - кака Лара - актриса: "Защото, когато сме заедно, чудото вече е факт". Днес 
артистите и деца записват песен, която да подарят на децата в нужда. Боян Уруков - изпълнител на 
песен: "Подари ми небе, подари ми усмивка, подари ми любов, нищо друго не искам". Лазара 
Златарева - кака Лара - актриса: "Радвам се, че тази песен е песен, която може да вдъхне радост и 
надежда, че чудесата се случват не само по Коледа". Дарина Маркова- дарява подарък- 11г.: "Моето 
желание е да има повече добрата и любов по света." 
 
Шапка и шал за нуждаещите се деца 
www.news.bnt.bg | 03.12.2017  
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Топли шапка, шал, ръкавички и чорапки ще получат 150 деца, от Варна и региона, които живеят в 
крайна бедност и рядко получават подаръци. Галина Палабуюк: Всяко дете се радва на подарък и 
това за тях е подарък и е хубаво да го получат, всъщност те се усмихват, радват се. Галина е социален 
работник в Община Варна и доброволец в сдружението. Казва, че мисията к е да помага на децата. 
Всъщност те самите са дали идеята за благородната инициатива, а тя само им помага да я 
осъществят. Сега децата, с които работи Галина, имат още една мечта, нарекли са я "Ангелска елха". 
Галина Палабуюк: Идеята е да украсим междублоковите пространства, за да възвърнем коледния 
дух на хората и да бъдат по-усмихнати на Коледа. Дни преди коледните празници доброволците от 
сдружението ще посетят домовете на децата, за да ги зарадват с подаръци. А Галина както всяка 
година ще се обади лично на всеки дарител, за му благодари. 
 
Лудогорец събра и дари 6000 лева на "Св. Иван Рилски" - Разград 
www.news.data.bg | 03.12.2017  
Футболистите от Лудогорец утроиха събраната снощи по време на церемонията за „Футболист на 
годината в Лудогорец сума за подпомагане на детско отделение на разградската болница.  
Това стана ясно днес по време на украсяването на коледната елха на Тренировъчната база на 
шампионите. Коледните играчки бяха изработени от над 400 деца от цялата Разградска област, те ги 
поставиха на елхата заедно с футболистите.  
Както подобава на събитието имаше и Дядо Коледа, а футболистите влязоха в ролята на джуджета, 
поставяйки необходимите за това шапки със звънчета.  
За малчуганите имаше и програма – фокуси и оригинални танци от клуб Фламинго - Русе. А след 
тържеството всяко дете си тръгна с подарък – шалче на Лудогорец и меденка с форма на сърце и 
емблемата на любимия отбор. 
Подарък – торта – имаше и за днешния рожденик в Лудогорец. Над 400 малки фенове на отбора 
честитиха 33-ия рожден ден на Козмин Моци. От всичките му съотборници на Моци бе най-трудно 
да премине десетината метра от входа на базата до административната сграда, тъй като всяко дете и 
родител искаха да се снимат с него. 
По време на празничната церемония за украсяване на елхата бе съобщено, че обявената снощи на 
"Футболист на годината в Лудогорец сума, събрана от билети и благотворителен базар и търг, вече е 
три пъти по-висока.  
Към 2033-те лева от снощи футболистите от Лудогорец са добавили още 4000 лева и общата сума от 
6033 лева е дарена за нуждите на детско отделение на МБАЛ “Св. Иван Рилски“ - Разград. 
 
Отбелязваме Световния ден на доброволеца 
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 03.12.2017  
На 5 декември - Световен ден на доброволеца БЧК организира демонстрация на спасителни 
действия при инцидент с пропукване на язовирна стена. На 5 декември - Световен ден на 
доброволеца БЧК организира демонстрация на спасителни действия при инцидент с пропукване на 
язовирна стена. 
От 11.00 ч. в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен ще бъде направена уникална 
демонстрация на спасителни действия при инцидент с пропукване на язовирна стена и последваща 
приливна вълна с височина 5 м., която залива селото. 
Повечето сгради са наводнени или полуразрушени, описват предстоящото събитие от пресцентъра 
на БЧК. Близо 60 души в селото са вбедствено положение. Някои от тях са ранени, други – уплашени, 
трети трябва да бъдат евакуирани незабавно поради ниските температури и възможността от втора 
вълна. 
Вследствие на възникналата ситуация екип доброволци на БЧК, намиращ се в близост до селото, е 
активиран и изпратен да подпомогне бедстващите. Включват се ДЕРБАК-София, НЕРБАК и 
Доброволният спасителен екип на Столична община. 
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Доброволните екипи започват съвместни действия по евакуиране на пострадали и бедстващи, 
оказване на първа долекраска помощ, както и психосоциална подкрепа на всички засегнати. НЕРБАК 
извършва евакуацията на пострадал, заклещен на високо, докато ДЕРБАК и доброволният столичен 
екип навлизат в наводнените сгради, за да изведат намиращите се вътре хора. Останалите 
доброволци организират евакуационен център в местното училище. /БГНЕС 
 
1 690 лв. набра благотворителен футболен турнир в Димитровград 
www.parvomai.net | 03.12.2017  
1 690 лв. е сумата, набрана в благотворителния футболен турнир, който се проведе на 2 и 3 
декември в Димитровград. Той бе в подкрепа на двете деца - Габи и Радост, които се нуждаят от 
средства за лечение. Шест отбора мериха сили в спортната надпревара, провела се на игрището с 
изкуствена трева на комплекс "Раковски".  Победител стана "Кing games" , който на финала се 
наложи над "Бригада" с 4:1. На трето място се класира "Ти Би Ай", който победи с дузпи 
футболистите от "ДГ". Мачът за 5/6 място между "Кво да ви кажа" и "Септември" завърши 4:3. Във 
финалните срещи днес заради ангажименти не успя да се включи отбора на "Red zone Dimitrovgrad". 
Той бе достойно заместен от футболистите от "Септември", който също така допринесоха с дарения в 
благотворителната кауза. Организаторите и близките на двете деца благодарят на всички за 
подкрепата и съпричастността. 
 
Проф. Иван Гаврилов – лечител на хора, но и на българската вяра 
www.btvnovinite.bg | 03.12.2017 | 18:28 
Професор Иван Гаврилов, освен да лекува болни с онкологични заболявания, се е заел да лекува 
българската памет и да вдъхва живот на останки от разрушени светини. С него ни среща Леда 
Цветкова. Лечител на хора, но и на българската вяра, това е онкологът проф. Иван Гаврилов. Въпреки 
че е началник на клиника в болницата за активно лечение на онкологични заболявания, не спасява 
само човешки животи, а и потъналите в забрава храмове, паметници и български светини. 
„Не знам защо аз се виждах така в друга светлина, моята любов и до ден днешен са историята и 
археологията, но сигурно историята и археологията не са изгубили кой знае колко, не зная дали и 
медицината е спечелила кой знае колко”, казва той. Хирургът, професор Гаврилов, работи в 
Онкологията вече 35 години. Наследява любовта към медицината от своята майка – учителка, която 
много харесвала лекарската професия.  – Как направихте този избор, тук не попадат случайно хора и 
няма леки случаи? – Как да кажа, имам стари сметки с Онкологията, моят дядо по майчина линия 
почива от злокачествено заболяване на 53 години. Около 350-400 са операциите на година и 
умножавам по 35, това прави една сериозна цифра, но не зная дали съм помогнал на всички. Старал 
съм се обаче. – И от спасяването на човешки животи как се стигна до там да спасявате българското 
наследство? – За мен добрият човек е добър човек, той не може да бъде добър в определена част от 
деня или в определена част от годината. Поради тази причина да си добър човек, не означава само 
добре да си си свършил работата. В нашия край в Северозападна България, има нещо... старите хора 
в знак на благодарност, че си свършил нещо за тях или роднините ти, ти пожелаваха да хилядиш... 
практически разбира се това е невъзможно, но когато на един човек се споменава и след 100 години 
името му, значи има шансове да хилядиш, вземете Хан Аспарух например, вземете нашите 
възрожденци истински български управници... И ще ви стане ясно, че не бива да се делят добрите 
дела на професионални и непрофесионални. 
Делото му по спасяване на паметници и храмове е продължение на семейната му история – 
неговият прадядо Марко е бил участник в няколко войни и е загинал на Дойранския фронт. 
„На мен се падна честта да пазя родовата къща и родното място. От баба ми и от дядо ми знаех, за 
смъртта на този герой и едно портретче, което остана от него. За мен този човек винаги е бил 
пример, нещо недосегаемо и винаги съм искал да бъда близо до него, но най-добре може би го е 
казал Краси Узунов в книгата " Каймакчалан" – всяка вечер на Каймакалан се строяват нашите 
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войници, оставили костите си там и офицери и бдят цяла нощ с взор на север към България. До ден 
днешен те стоят на своя пост”. 
Първоначално започва да спасява оцелелите реликви в родното си село Василовци, а днес 
благодарение на него е изградена старата черква, училището и всички паметници. И така от години 
добрите му дела доставят истински празник. 
„Това село е живо и до ден днешен и е запазено и училището, макар със сетни сили... Това село има 
много добри театрални традиции, дълги години е било републикански първенец на самодейните 
театри. И аз съм им обещал, тази година, живот и здраве, ако направим третия параклис, с черква, 
което прави единственото село с 3 действащи черкви, да гостува софийски театър на тази сцена, 
театърът е реновиран и всички тези тържества представляват празник”, допълни проф. Гаврилов. 
Добротворецът в бяла престилка не обича да се хвали с направеното, но трудно крие емоциите си, 
когато става въпрос за възкресяване на историята.  
„Васил Вълчев, 70 годишен дядо, продаде крава и теле, за да възстанови паметна плоча в центъра на 
селото на загиналите от Балканската война. Как да не му целунеш ръка, та нима в неговото село или 
което и да е няма местна власт, която да възстанови една паметна плоча?”.  Освен че спасява 
домовете на вярата, дарява икони и реставрира рушащи се паметници, хирургът дава и стипендии с 
имена на герои на ученици от различни краища на страната, а стипендиантите на професор Гаврилов 
често да му пишат. „Отричате себе си и родното в името на велики "мечти" на реализация по света… 
губим се изчезваме, няма ни, днес отчаяно се нуждаем от един Паисий, който да ни спаси от 
унищожителния път, по който сме поели. Аз няма какво повече да кажа освен да апелирам 
властимащите, не само да погледнат какво пише над Народното събрание, но и да погледнат в 
душите на тези деца и тогава може би ще се получи”, каза проф. Гаврилов. 
 
Зонта клуб-Стара Загора връчи 10 стипендии по 1000 лв. на млади таланти 
в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | Радослава РАШЕВА | 04.12.2017 | Стр. 5 
10 стипендии по 1000 лв. на талантливи деца от Стара Загора и региона бяха връчени на тържествена 
вечер на Зонта клуб-Стара Загора. Събитието се проведе в РБ "Захарий Княжески" и на него дамите 
от клуба представиха основните проекти, по които работят през 2017 г. Наградени бяха и 
старозагорските училища, отличени по проекта на Зонта клуб-Стара Загора "Аз и ти срещу 
насилието". 
Специални гости на тържествената вечер бяха зам.-областният управител Петя Чакърова, народният 
представител Маноил Манев, Делян Иванов - секретар на Община Стара Загора, директорът на РУО-
Стара Загора Татяна Димитрова, Диян Димитров, член на УС на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД, и др. 
След организирания от Зонта клуб-Стара Загора пролетен благотворителен концерт "С любов към 
бъдещето на България" със специалното участие на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени", 
проведен със съдействието на Община Стара Загора и благодарение на колективните усилия и 
подкрепата на дамите от клуба, дарители, "Мини Марица Изток", ТЕЦ 2 ЕАД, на всички приятели, 
съмишленици и присъстващи, бяха събрани средства за 10 стипендии за учебната 2017/2018 г. за 
деца с дарби от семейства с ниски финансови възможности, припомни Надежда Чакърова-Николова, 
президент на Зонта клуб-Стара Загора. Работата на комисиите да отличим десет сред многото будни 
и талантливи деца, вдъхновяващи и трогващи с техните постижения, беше трудна, а кандидатурите в 
годините стават все повече и достойни. Ние вярваме в стипендиантската програма, защото от 3 
години, откакто е създаден фондът "С любов към бъдещето" в клуба под президентството на г-жа 
Ваня Михайлова, вече сме свидетели на девойки и младежи, на които и с наша помощ животът им 
обърна посока в добра мотивация и надежда в собствените възможности и таланти. Човек трябва да 
има корени, но понякога е нужно малко, за да повярва в крилете. Щастливи сме да бъдем част от 
това и да помагаме, допълни президентът на клуба. Стипендиантите за тази учебна година са: Тома 
Томов, Стара Загора, ученик НГПИД "Акад. Дечко Узунов"-Казанлък, за постижения в областта на 
графичния дизайн; Денис Канев, П П М Г "Гео М ил ев"-Стара Загора, за спортни постижения; 
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Адриана Райкова, ГПЧЕ "Ромен Ролан", за постижения в областта на информатиката; Иван филев, 
ГПЧЕ "Ромен Ролан", с доказани постижения в различни области; Станислав Кръстев, с. Зетьово, общ. 
Чирпан, за постижения в областта на изкуството (изработва декупажи, всяка година ги дарява на 
коледните базари на неговото училище); Кадрие Аден от Павел баня, ОУ "Христо Ботев", за високи 
постижения в областта на математиката; Малина Иванова, НГПИД "Акад. Дечко Узунов"-Казанлък, с 
множество награди в изобразителното изкуство; Йоан Петров Иванов, 7 клас, от 
ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий"-Казанлък, за постижения в областта на творческото писане и 
литературата; Магдалена Вълчева, 7 клас, от ПГ "Св. Иван Рилски" в Раднево; Пенчо Атанасов Вълев, 
10 клас, ПГ "Св. Иван Рилски" в Радневопостижения математика. 
Отличени бяха и училищата, които се включиха по проекта "Аз и ти срещу насилието" - конкурс за 
организиране и провеждане на най-оригинален училищен спортен празник. Инициативата е 
поредният проект, с който Зонта клуб подкрепя каузата "Не на насилието". Проектът се осъществява 
с подкрепата на Община Стара Загора. На първо място бе класиран мащабният проект на ГПЧЕ 
"Ромен Ролан". Наградата бе връчена на директора научилището Теодора Николова от г-жа Татяна 
Димитрова. Второ място зае проектът на II ОУ "П. Р.Славейков", третото място бе отредено за XIII ОУ 
"Св. Паисий Хилендарски". Зонта клуб-Стара Загора осигури и две допълнителни награди - за V ОУ 
"Митьо Станев" и за IV ОУ "Кирил Христов". Убедени сме, че предстоят изключителни спортни 
празници в тези училища. Ние ще сме с вас и ще продължаваме да апелираме за нулева 
толерантност към агресията, допълни Надежда ЧакъроваНиколова. 
През 2017 г. работихме в няколко основни посоки, свързани предимно с младите хора. Специално 
бих обърнала внимание на проекта за професионална реализация, проведен съвместно с Бюро по 
труда и насочен към зрелостници от Стара Загора. След проведените от нас фокус групи завършили 
образованието си ученици успешно си намериха работа, други младежи се включиха в 
квалификационни курсове. Смятаме и занапред да провеждаме подобни фокус групи с приоритет 
към младите хора, поясни Надежда Николова. За 8 март - Деня на жълтата роза на организацията ни, 
Зонта клуб отправи покана към всички членове на Зонта, приятелки на клуба и заинтересовани от 
членство дами на приятелска среща и церемония по връчване ежегодна награда "Жълта роза" за 
цялостна подкрепа за дейността ни. С удоволствие, респект и уважение връчихме приза на г-жа 
Иванка Сотирова, зам.-кмет, за приноса и съпричастността й. Успешно приключихме и отворената в 
началото на 2017 г. дарителска кампания за набиране на средства за подобряване на материалната 
база и престоя на пациентите в Центъра за психично здраве в Стара Загора. Дарената сума беше в 
размер 3500 лв. на християнския празник Света Богородица, заедно с красива икона. Тази кауза 
нямаше да бъде възможна, без целевите дарения на всички наши съмишленици, а трите деца на 
наш член -зонтианка Румяна Бончева, изготвиха коледни подаръци и зарадваха пациентите в 
Центъра, разказа Надежда Чакърова-Николова. 
Активно участваме и в инициативите на приятелските клубове в града ни, удовлетворени сме, че 
всички наши проекти, по които работим, се приемат изключително позитивно. Оставаме с 
надеждата, че ще бъдат ползотворни за хората във времето, в което живеем. Най-важното е, че 
успехът име резултат от голямата енергия, труд и всеотдайност на всички дами от клуба. За мен е 
чест, че бях ваш президент, силата ни е в заедността, така успяваме да служим на добрите идеи, 
заяви Надежда Николова. Тя отправи специални благодарности и към всички дарители и партньори, 
които се довериха и помогнаха каузите да се превърнат в реални добрини. 
*** 
На 5 декември, като част от световните 16 дни на активност срещу насилието, Зонта клуб-Стара 
Загора ще представи импровизиран съдебен процес, с участието на младежите от новоучредения 
през 2017 г. Z клуб. Събитието ще се състои от 18 часа в Залата на Езикова гимназия.Ще кажем 
отново заедно "Не на насилието", подготвени са интересни теми с фокус превенция и съвременното 
му проявление в различни форми - реално и виртуално- в онлайн пространството.Възпитанието да се 
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общува в интернет безопасно, киберкултурата трябва да се изгражда,технологиите трябва да се 
използват разумно, за да се предотврати насилие и в мрежата. 
 
БЧК с дарение за хора с увреждания в Троян 
в. Ловеч Прес | 04.12.2017  
Във връзка с 3 декември -Международния ден на хората с увреждания, общинският съвет на БЧК - 
Ловеч, направи дарение на клуба на хора с увреждания в Троян. "Предизвикателството на днешния 
ден е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да 
слагат ударението върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху 
увреждането му. Това е европейският модел на политики към и за хората с увреждания, който и 
България трябва да следва. За съжаление днес хората с увреждания се сблъскват с най-много 
трудности, когато се опитват да реализират правата си", посочи директорът на БЧК Цветомира 
Георгиева. 
 
Включете се в „Операция – плюшено мече“. Да изпълним коледно желание на дете в нужда 
www.zarata.info | 04.12.2017  
И тази година „Операция – плюшено мече“ ще достигне за Коледа до децата, лишени от родителска 
грижа, до тези в риск и до децата с увреждания в цялата страната. От 10 години доброволците на 
организацията посещават хилядите деца от специализираните институции в страната и до момента 
са раздали над 17 000 подаръци. До 8-ми декември всеки, който желае, може да дари своя подарък. 
Кампанията „Операция – плюшено мече“ дарява нови, персонални подаръци на всяко дете в нужда, 
изпратило писмо до Дядо Коледа. 
Мария Нончева – регионален отговорник за София към „Операция плюшено мече“: „Те пишат писмо 
за подарък до Дядо Коледа и той им донася това, което те са искали, как децата да вярват в добро, 
ако не им се случва добро и чудеса?“ 
Промоция на деня 
В кампанията може да се включи всеки. Достатъчно е да се регистрираме в сайта на организацията. 
До 8-ми декември да изберем детето, което искаме да зарадваме и да изпратим подаръка на точен 
адрес. Така е направила и 11-годишната Дарина. 
Дарина Маркова – дарява подарък – 11 г.: „Аз мисля, че няма по-хубаво от това да се зарадва детето, 
аз знам колко се радвам, когато видя подаръците сутринта, на Коледа, под елхата и реших да 
помогна и някое друго дете така да се радва.“ 
Когато всички желания вече са изпълнени, идва моментът на раздаването на подаръците. В него 
можем да се включим и ние: в последните две седмици на декември „Операция плюшено мече“ 
организира посещения при децата, за които сме купили коледен подарък. 
Мария Нончева – регионален отговорник за София към „Операция плюшено мече“: „Толкова се 
радват, искат да ги посещаваме повече, искат внимание, искат любов.“ 
От четири години насам в кампанията се включват и български артисти./ БНТ 
 
Ученици помагат на ученик в Бургас с ремонт след наводненията 
www.news.bg | 04.12.2017  
Съученици на десетокласник от ПГСАГ, чието семейство е сред пострадалите от наводнението през 
ноември, стартираха благотворителна кампания, за да му помогнат да ремонтира стаята си след 
бедствието. Йоан Палов от 10А клас живее в Равнец - едно от селата с най-големи щети. Стаята на 
Йоан е напълно унищожена от водата. В събирането на средства се включват ученици от други 
класове и учители. Те са събрали 544, 85 лв., с които ще бъдат купени строителни материали, 
съобщава инж. Даниела Симеонова, директор ПГСАГ "Кольо Фичето" в Бургас. Съучениците на Йоан, 
чиято специалност е "Строителство и архитектура", обещават да помогнат и с доброволен труд.  
Припомняме, при бедствието в област Бургас най-тежко беше положението в община Камено, 
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където беше обявено и бедствено положение. При наводненията загинаха общо 5 души. Много хора 
бяха евакуирани от домовете си, като част от тях бяха приютени в общински сгради. В прокуратурата 
бяха образувани четири производства за жертвите от наводнението в Бургас. При проливните 
дъждове в нощта на 23 срещу 24 октомври 2017 г. се се излели около 200л/кв.м. дъжд. Инспекторите 
на ДАМТН установиха 7 броя язовира със скъсани стени. 
 
Весела Христофорова: „Българската Коледа“ спасява детски животи и помага на родители в 
безизходица  
www.focus-news.net | 04.12.2017  
София. „Българската Коледа“ спасява детски животи и помага на родители в безизходица. Това каза 
за Агенция „Фокус“ Весела Христофорова от София – майка на 10-годишно дете с диагноза ТИД-
диференциална илеостомия, подпомогнато от кампанията „Българската Коледа“. „За първи път 
участваме в инициативата. Моето дете се храни със специална храна, която е много скъпа – близо 80 
лв. струва една кутия, която изразходваме за ден. „Българската Коледа“ ни подпомогна финансово 
за 6 месеца и закупи с тези пари млякото за половин година напред“, разказа Христофорова и 
посочи, че дъщеря й няма уточнена диагноза. „С 5 коремни операции е – две в България и три в 
Брюксел. Все още не знаем защо се е стигнало до това положение. Не може да храносмила добре 
детето. Има разширяване на червата и там перисталтика почти няма. Затова трябва да се храни с 
много ниско разградено мляко, което всъщност е закупеното от „Българската Коледа“, обясни 
майката. Тя определи „Българската Коледа“ като прекрасно нещо, което помага на много родители в 
положение, в което те нямат изход. „За съжаление обаче това нещо би трябвало държавата по 
някакъв начин да го реши. Все пак това е благотворителна инициатива и за такива деца трябва да 
има сигурност. Към „Българската Коледа“ ни насочиха лекари, които виждаха, че вече не смогваме с 
покупката на млякото“, добави Христофорова. Според нея тази инициатива е нещо, което помага в 
безизходица на много хора. „В крайна сметка децата са най-важното за всеки. Мисля, че тази 
инициатива спасява детски животи. Те ни помогнаха в много труден за нас момент. Надявам се още 
много повече хора да подкрепят и да даряват средства, за да може да има повече за деца в нужда“, 
каза още Весела Христофорова. Люба АЛЕКСИЕВА  
 
В деня на доброволеца: Дарете час за реновиране на Дом "Рада Киркович" 
www.plovdivlive.com | 04.12.2017  
Фондация „Пловдив 2019“ и Национален алианц за работа с доброволци (НАРД) организират 
съвместна кампания за Международния ден на доброволеца – 5 декември. Кампанията „Дарете час“ 
ще се състои от 14.30 до 16.00 часа в Дом „Рада Киркович“. Поканата е към всички пловдивчани, 
готови да отделят час от времето си за реновиране на сградата.  Доброволците ще се включат в 
дейности по почистване и боядисване, ще участват и в залесителна акция. Заедно с децата от дома 
те ще засадят нови дървета в двора. Сборният пункт за желаещите да се включат в акцията е ул. 
„Димитър Цончев” 11 (до Четвъртък пазара, на гърба на Прокуратурата) в 14.30 часа. Съвместната 
кампания е част от каузата в подкрепа на Първото пловдивско сиропиталище, чиято сграда е 
паметник на културата. Сиропиталището е построено след Освобождението с дарителска кампания, 
организирана от Олга Скобелева. По - късно заведението е кръстено на учителката от Копривщица 
Рада Гугова-Киркович. Към момента в сградата се предоставят няколко социални услуги на Център за 
деца с девиантно поведение, Център за социална интеграция и рехабилитация и Наблюдавано 
жилище на близо 50 деца и младежи. Предвижда  се възстановяване на автентичната сграда и 
изграждането на Център за деца аутисти, което ще се случи през пролетта на следващата година. 
Амбициите са до края на 2018 в сградата да се помещават също Център за деца с увреждания, 
Център за деца с множествени увреждания, както и Център за обществена подкрепа за деца и 
семейства. Събитието се осъществява и с подкрепата на Община Пловдив. 
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Фондация „Пловдив 2019” търси доброволци за обновяването на дома за сираци „Рада Киркович” 
www.trud.bg | 04.12.2017  
Фондация „Пловдив 2019” и Националният алианц за работа с доброволци (НАРД) организират 
съвместна кампания „Дарете час” за обновяването на дома за деца, лишени от родителски грижи 
„Рада Киркович” в града под тепетата. Благородната акция ще се проведе навръх Международния 
ден на доброволеца – 5 декември, в социалния дом от 14.30 до 16.30 часа. Поканата е към всички 
пловдивчани, готови да отделят час от времето си за реновиране на сградата, която се намира край 
Четвъртък пазара. Доброволците ще се включат в дейности по почистване и боядисване, ще участват 
и в залесителна акция. Заедно с децата от дома те ще засадят нови дървета в двора. Съвместната 
кампания е част от каузата в подкрепа на Първото пловдивско сиропиталище, чиято сграда е 
паметник на културата. Сиропиталището е построено след Освобождението с дарителска кампания, 
организирана от майката на руския генерал Скобелев – Олга Скобелева. По-късно заведението е 
кръстено на учителката от Копривщица Рада Гугова-Киркович. Към момента в сградата се 
предоставят няколко социални услуги на Център за деца с девиантно поведение, Център за социална 
интеграция и рехабилитация и Наблюдавано жилище на близо 50 деца и младежи. Предвижда се 
възстановяване на автентичната сграда и изграждането на Център за деца аутисти, което ще се случи 
през пролетта на 2018 г. Амбициите са до края на следващата година в сградата да се помещават 
също Център за деца с увреждания, Център за деца с множествени увреждания, както и Център за 
обществена подкрепа за деца и семейства. 
 
Хасковски организации номинирани за Националната доброволческа награда 
www.haskovo.net | 04.12.2017  
Две хасковски организации са сред номинирани за Националните награди за доброволчество. 
Читалище „Тракия-2008“ и Тракийско дружество ”Георги Сапунаров” и Сдружение „Шанс и закрила“ 
са в конкуренция 45 местни организации доброволци от цялата страна за призовете. Конкурсът 
„Доброволческа инициатива 2017” е организиран от Фондация “Лале” и Националния алианс за 
работа с доброволци за седма поредна година. На отворен принцип в него участват граждански и 
бизнес организации, училища, читалища, доставчици на социални услуги, културни организации, 
спортни клубове и доброволчески групи, които през настоящата година са организирали 
доброволческа инициатива. Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и 
материална награда, която представлява инвестиция в развитието на доброволците и 
организацията. Призьорите ще бъдат обявени на церемония на 7-ми декември в София, която ще е 
посветена на Международния ден на доброволците -5 декември. Стефан Китанов, директор на 
Международния София Филм Фест и член на Европейската филмова академия, Алексей Лазаров, 
главен редактор на вестник Капитал и Огнян Златев, ръководител на Представителство на 
Европейската комисия в България, които журират инициативите,  ще изберат най-добрите и 
ефективни от тях. Критериите, които ще наклонят везните в предпочитанията на оценяващите са 
постигнатите резултати, значението за хората в общността, броя на участниците, значение на 
инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците. Красимира Славова 
 
Фондация „Подари усмивка“ в Димитровград с поредна кампания за деца в нужда 
www.alfarss.net | 04.12.2017  
За 11-ти път димитровградското подразделение на фондация „Подари усмивка“ организира 
кампания за събиране на коледни кутии. Идеята на организаторите на инициативата е коледните 
кутии да бъдат напълнени с подаръци за децата, чиито семейство не разполагат със средства, за да 
ги зарадват. „Това са деца, с които работим през годините. Всеки желаещ да помогне може да 
предостави и коледна украса, тъй като подаръците отиват в семейства, които не могат да отделят 
средства за такава". Това обясни по повод инициативата в ефира на Радио Стара Загора 
председателят на фондация „Подари усмивка“ в Димитровград Наталия Делчева. От 4 до 8 декември 
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близо 20 доброволци в организацията ще се опитат да намерят голям брой добри хора, които биха 
зарадвали малчуганите. „Ще отдадем нужното внимание и на Международния ден на 
доброволеца“, подчерта Наталия Делчева. 
 
Три каузи ще търсят подкрепа по време на Дарителски кръг в Монтана  
www.bulnews.bg | 04.12.2017  
През месец декември Младежка банка Монтана организира Дарителски кръг, чрез който ще бъдат 
събрани средства за финансирането на първите 3 проекта разработени от младежи от Монтана и 
оценени от техни връстници. Проектите са: -Инициативна група Оротека "Шарена Черга" с 
ръководител проект: Таня Алексова и проект Оротека "Шарена Черга". Темата на проекта ни е 
оротека. Надяваме се да привлечем повече хора, които да поддържат българския дух с помощта на 
българските хора. Надяваме се да вдъхновим повече хора, които да вземат участие в такива 
дейности. И за в бъдеще желаем да видим повече интерес и желание към българския фолклор. -
Инициативна група "Заедно можем"  с ръководител проект: Теодор Асенов и проект "Опознай 
родния си край". Идеята на проект „Опознай родния си край” е да запознае  учениците от I в клас на 
Първо ОУ – гр. Монтана с историята на гр. Чипровци и по-конкретно с изработването на Чипровските 
килими. Да видят и усетят част от българското национално наследство, традиции и художествени 
занаяти. Да обогатят знанията си по Човек и общество. Проектът трябва да бъде осъществен, защото 
чрез него децата ще се докоснат до занаятите на нашите предци. Някои от тях не са ходили никога на 
екскурзии и това е една добра възможност за тях. Чрез проекта ще съчетаят приятното с полезното, а 
именно ще научат за историята на гр. Чипровци и занаятите по неговия край и ще посетят друг град. 
Целта на проекта е да събуди патриотизма в учениците. Да разбуди любов към родното и интерес 
към занаятите от миналото, които са съхранени и до днес. -Инициативна група "Краниакс" с 
ръководител Розалия Маркова и проект "Меркюри". Темата на проекта ни е геймърски турнир. С 
него се надяваме да привлечем млади хора, които се интересуват от Е-спорт или тъй наречените 
електронни игри. "Надяваме се чрез този проект да вдъхнем увереност в младежите и да ги 
мотивираме да взимат участие в създаването на подобни проекти. Също така желаем да видим 
повече интерес към Е-спорта за в бъдеще.  
 
Изложба от последните дарени творби открива утре Художествената галерия в Добрич 
www.dobrudjabg.com | 04.12.2017  
От 5 декември в зала 5 на Художествена галерия – Добрич, се открива изложба с получените пред 
последните няколко години дарения. В изложбата са включени живописни творби и пластики. През 
миналата година галерията получи голямо дарение от 10 творби от семейството на добричкия 
художник Янко Атанасов/1926 – 1999/. В изложбата са представени две от живописните му картини 
на историческа тема. Съпругата на друг добруджански художник – Георги Горчев /1939 - 2016/, дари 
две платна, със сюжети от Балчик, градът, в който той живя и се вдъхновява през годините. Няколко 
платна в голям формат ще привлекат вниманието – макар и различни по изразност, те са 
въздействащи: експресивната „Боженски котки“ на чешкия художник Петър Йедличка, дарена от 
автора и абстрактните „Отражения“ на Красимир Русев – от неговия проект „Неразказана 
абстракция” и „Пурпурна нощ“ на Петър Петров – от ретроспективната му изложба. „Врата“ на Явор 
Цанев/1956 – 2014 /, която бе смислов и композиционен акцент в изложбата на художника с 
ретроспективен характер, е подарена от съпругата. Това е  е творба, която завладява с спокойната 
композиция, благороден колорит и изящен рисунък. Тя ни кара да се замислим за преходното в 
живота, за светлината и битието – тук и отвъд. Един класически портрет на жена, забрадена с кърпа, 
с дата 1942 година, рисуван от художника Иван Йонков/1875 - 1956/, провокира да направим 
проучване както за модела, така и за художника. Картината е подарена от снахата на добруджански 
род, а изобразената жена е от фамилията./две поколения назад/ Иван Йонков е от стар тревненски 
род на зографи и иконописци. Той е завършил Държавното рисувално училище в София/дн. 

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”  

48 

 

Художествена академия/ при проф. Иван Мърквичка и проф. Ярослав Вешин. Той е баща на оперната 
прима Надя Афеян и дядо на Наталия Афеян – също оперна певица, музиковед, изследовател, 
университетски преподавател. Тя ни насочи към спомените на майка й, издадени през 1985 
г./издателство „Музика“/  в книгата „Светлини и сенки“, в които има страници, посветени на 
художника. Експозицията се допълва от картините на Антон Антонов, дарени от художника от 
самостоятелната му изложба в галерията тази година и от акварели на Гинка Димова, дарени от 
Веселин Парушев. 
 
Инициативата "Ботевград – първият уикиград в България" беше представена на дискусионен форум 
www.balkanec.bg | 04.12.2017  
Инициативата Ботевград – първият уикиград в България беше представена на дискусионен форум 
„Добрият пример на запад от София“ 2017, който се организира от регионалния новинарски портал 
Espressonews.bg, под патронажа на българския евродепутат Ева Майдел. Интерес към иновативния 
проект проявиха представители на бизнеса и национални медии. Напомняме, че Ботевград, наред с 
всички други събития и инициативи, ще се превърне и в първия уикиград в България. Иновативният 
проект се разработва от Община Ботевград и инициативна група Уикимедия България и цели да бъде 
създадена свободно достъпна онлайн енциклопедия, в която жители и гости на града да могат да 
намерят информация за всички значими културни и природни обекти, исторически места и 
бележити личности, свързани с Ботевград и селата около него. Инициативата изисква съвместна 
работа на граждани и институции, професионалисти и ентусиасти. Това означава, че много хора, 
както от града и общината, така и от цялата страна, имат възможността да се включат в писане на 
статии в най-голямата електронна енциклопедия Уикипедия за личности и забележителности и да 
участват със снимки от община Ботевград. Тя има конкурсен характер и се провежда в три етапа, като 
първият конукс ще бъде проведен през декември. Накрая ще бъдат поставени табели на всеки обект 
с QR кодове, които след сканиране с мобилно устройство препращат към съответната статия в 
онлайн енциклопедията. Реализацията й е на доброволчески принцип и допринася за насърчаване 
на доброволчеството, общностно мислене и родолюбие. Допълнителните ползи ще бъдат свързани с 
публикуването на достоверана информация, разпознаваемост на града и общината, популяризиране 
и привличане на посетители. По време на първия етап от създаването на WikiBotevgrad са написани 
30 статии свързани с община Ботевград. Има статии за обекти, личности, история и природа. 
Важното е, че освен на Български, бяха преведени и статии на английски и френски език, което ще 
даде възможност тази информация да достигне до повече хора по целия свят. С голямо значение са 
и снимките, които илюстрират съдържанието в Уикипедия. В тази първа част бяха получени над 350 
снимки и аудио файлове от територията на община Ботевград. Общо участниците са над 20 души. 
Повечето от тях пишат в Уикипедия за първи път. Съвсем скоро ще се проведе и награждаването на 
участниците в първият етап. Очаквайте скоро подробности, а до тогава може да продължите с 
разширяване на съдържанието и добавяне на снимки от Ботевград в Уикипедия. Източник: 
balkanec.bg 
 
Кристиян - едно от децата на "Българската Коледа" 
www.bnr.bg | 04.12.2017 |  
В следващите минути ще ви срещнем с Кристиян, едно от децата, на които "Българската Коледа" 
помага от години. Той е на 5 години и страда от една от най-тежките форми на Детска церебрална 
парализа, разказва майка му Николета Василева. Николета вече четири години разчита на 
кампанията "Българската Коледа", за да осигури поне месец от жизнено важните процедури за 
детето си. Благодарение на редовната рехабилитация, Криси вече има своите успехи. За да 
продължи напред обаче, му трябва още подкрепа, каквато съвсем не е трудно да бъде получена. Да 
станеш дарител на "Българската Коледа" пък е още по-лесно. Просто изпрати SMS на номер 1117 за 
М-Тел, Vivacom и Telenor. С всеки SMS дарявате 1 лев на дете в беда. И не забравяте - кампанията 

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”  

49 

 

"Българската Коледа" не завършва с коледните празници. SMS на 1117 можеш да изпратиш през 
цялата календарна година. 
 
Бургас: Показват оригиналното завещание на благодетеля на града – Александър Георгиев 
Коджакафалията 
www.focus-news.net | 04.12.2017  
Бургас. За първи път публично ще бъде показано оригиналното завещание на най-големия дарител и 
благодетел на Бургас - Александър Георгиев Коджакафалията. Безценният документ е акцент в 
изложбата "Завръщане въ стария Бургасъ", която е посветена на празника на града - Никулден. Това 
съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Експозицията ще отвори врати на 6 декември от 09.00 
часа в зала "Александър Георгиев Коджакафалията" на Културен център "Морско казино", а по 
случай градския празник Общината предоставя възможност на бургазлии да я разгледат безплатно. В 
книгата се вижда, че на 20 юли 1911 г. Коджакафалията застава пред нотариус Никола Ц. Шишков, за 
да състави завещанието си, с което прави дарение за над 130 000 златни лева (днешната стойност на 
дарените имоти се оценява от няколко десетки до няколкостотин милиона лева). Той дарява на 
Катедралния храм в Бургас "Св. Св. Кирил и Методий", на българската болница "Евлогий Георгиев" в 
Цариград, на благотворителното дружество "Милосърдие" за построяване на старопиталище и 
сиропиталище, на църквата и училището в родното си село Дюлгерий (днешно село Зидарово) и на 
много други институции и бедни хора. Нивите му, които са били на мястото на днешния ж.к. "Братя 
Миладинови", са разделени на парцели и дарени на безимотните и бедни граждани, за да построят 
свои домове. Общо дарените площи осигуряват дом на над 600 души, а косвените ползи от 
даренията облагодетелстват десетки хиляди хора. В завещанието са включени и неговите дюкяни (на 
бълг. ез. магазини и занаятчийски работилници), като изрично се заръчва те да не се продават, а 
печалбата им всяка година да се раздава на всички, които имат нужда, независимо от тяхната 
народност и вероизповедание. Друг уникален експонат, включен в изложбата, е Нотариалната книга 
с актове, в която са вписани парцелите, дарени от Александър Георгиев на бедни бургаски граждани. 
Книгата е специално обособена - т. е. в нея има само актове за даренията, направени от 
Коджакафалията. Общо в книгата са вписани 274 нотариални акта. В периода от 28 октомври 1911 г. 
до 30 декември 1911 г. той дарява най-много парцели - 263, от 09.06 до 16.06.1912 г. имотите са 9, а 
дни преди кончината му през 1913 г. Коджакафалията дава още два имота. Основната заслуга за 
съхраняването на този безценен документален извор през годините имат нотариус Радойнова и 
съдия Златина Иванова. Със своята дарителска дейност Александър Георгиев Коджакафалиятa оставя 
непреходна следа в развитието на града и заслужено получава името Бащата на Бургас (метафората 
е на историка и археолог проф. д-р Иван Карайотов). Изложбата ще остане в Културен център 
"Морско казино" до 26 януари 2018 г. и може да бъде разгледана от понеделник до събота, между 
10:00 и 18:30 часа. 
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