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Новини за членове на БДФ 
 

Апаратура за 15 442 лева дариха на Клиниката по неонатология (СНИМКИ) 

www.dariknews.bg | 07.01.2019 | 14:20 
Нова специализирана медицинска апаратура получи Клиниката по неонатология към УМБАЛ “Проф. 
Ст. Киркович” в Стара Загора като своеобразен „подарък“ в навечерието на 8 януари - Ден на 
родилната помощ и професионален празник на акушер-гинеколозите. Деца даряват два кувьоза за 
бебета в УМБАЛ-Стара Загора Дарението на обща стойност 15 442 лева включва интензивен инкубатор 
за новородени и воден дестилатор, и е част от програмата за социални инвестиции „Енергия за живот“ 
на „КонтурГлобал Марица Изток 3“. С новия инкубатор Isolette C2000 лекарите ще могат 
едновременно да регулират температурата, кислорода и влажността, за да осигурят необходимата 
специална среда за развитие на недоносеното новородено, за което се грижат. Дестилаторът пък е 
нужен за осигуряване на вода с определени показатели, която се използва за специализираната 
апаратура в отделението.   „Благодарим за подадената ръка! За нас всяка помощ е безценна, защото 
ние се борим ежедневно за човешки живот, а в тази борба наличието на подходяща апаратура е 
жизнено необходима“, сподели началникът на клиниката - доц. Христо Мумджиев. „За нас е особено 
важно да подкрепяме подобни проекти и с удоволствие ще продължим да го правим и занапред, 
защото децата са нашето бъдеще и няма нищо по-значимо от тяхното здраве“, коментира Алесандро 
Морето, директор на  ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, който официално предаде дарението и 
пожела на екипа на клиниката да продължи все така всеотдайно да се грижи за своите малки 
пациенти.Клиниката по неонатология към УМБАЛ “Проф. Ст. Киркович” в Стара Загора, е една от 
осемте клиники по неонатология трето ниво у нас и има утвърдено място като основен лечебен и 
консултативен център по неонатология за Югоизточна България. Обемът дейност на клиниката 
(лечебна, консултативна, учебно-методична, и др.) обхваща областите Стара Загора, Ямбол и Сливен 
с общо (734 000 жители и около 5 000 новородени деца годишно) и частично Бургас. Годишно през 
интензивния сектор на Клиниката по неонатология преминават повече от 400 болни новородени и 
недоносени деца, около 80 от които са от други родилни заведения в упоменатите области. 

"КонтурГлобал МИ3" дари медицинско оборудване на старозагорската болница 

www.3e-news.net | 07.01.2019 | 14:48 
Нова специализирана медицинска апаратура получи Клиниката по неонатология към УМБАЛ “Проф. 
Ст. Киркович” в Стара Загора като своеобразен „подарък“ в навечерието на 8 януари – Ден на 
родилната помощ и професионален празник на акушер-гинеколозите.  Дарението на обща стойност 
15 442 лева включва интензивен инкубатор за новородени и воден дестилатор, и е част от програмата 
за социални инвестиции „Енергия за живот“ на „КонтурГлобал Марица Изток 3“. С новия инкубатор 
Isolette C2000 лекарите ще могат едновременно да регулират температурата, кислорода и влажността, 
за да осигурят необходимата специална среда за развитие на недоносеното новородено, за което се 
грижат. Дестилаторът пък е нужен за осигуряване на вода с определени показатели, която се използва 
за специализираната апаратура в отделението. „Благодарим за подадената ръка! За нас всяка помощ 
е безценна, защото ние се борим ежедневно за човешки живот, а в тази борба наличието на 
подходяща апаратура е жизнено необходима“, сподели началникът на клиниката - доц. Мумджиев. 
„За нас е особено важно да подкрепяме подобни проекти и с удоволствие ще продължим да го правим 
и занапред, защото децата са нашето бъдеще и няма нищо по-значимо от тяхното здраве“ – коментира 
Алесандро Морето, директор на  ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, който официално предаде 
дарението и пожела на екипа на клиниката да продължи все така всеотдайно да се грижи за своите 
малки пациенти. Клиниката по неонатология към УМБАЛ “Проф. Ст. Киркович”, гр. Стара Загора, е една 
от осемте клиники по неонатология трето ниво у нас и има утвърдено място като основен лечебен и 
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консултативен център по неонатология за Югоизточна България. Обемът дейност на клиниката 
(лечебна, консултативна, учебно-методична, и др.) обхваща областите Стара Загора, Ямбол и Сливен 
с общо (734 000 жители и около 5 000 новородени деца годишно) и частично Бургас. Годишно през 
интензивния сектор на Клиниката по неонатология преминават повече от 400 болни новородени и 
недоносени деца, около 80 от които са от други родилни заведения в упоменатите области. "Контур 
Глобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни 
въглища в Югоизточна Европа – ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, която работи в пълно 
съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната 
среда.  Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни 
източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 
1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за 
опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) 
и Националната електрическа компания (27%). 

Старозагорската неонатологична клиника получи дарение от енергийна компания 

www.mediapool.bg | 07.01.2019 | 15:20 
Нова специализирана медицинска апаратура получи Клиниката по неонатология към болницата 
“Проф. Ст. Киркович” в Стара Загора в навечерието на 8 януари – Ден на родилната помощ и 
професионален празник на акушер-гинеколозите.  По програмата "Енергия за живот" на 
"КонтурГлобал Марица Изтак 3" на здравното заведение бе предоставен интензивен инкубатор за 
новородени и воден дестилатор, чиято стойност надхвърля 15 хил. лв. С новия инкубатор лекарите ще 
могат едновременно да регулират температурата, кислорода и влажността, за да осигурят 
необходимата специална среда за развитие на недоносеното новородено, за което се грижат. 
Дестилаторът пък е нужен за осигуряване на вода с определени показатели, която се използва за 
специализираната апаратура в отделението. "За нас всяка помощ е безценна, защото ние се борим 
ежедневно за човешки живот, а в тази борба наличието на подходяща апаратура е жизнено 
необходима“, посочи началникът на клиниката по неонатология доц. Христо Мумджиев. "За нас е 
особено важно да подкрепяме подобни проекти и с удоволствие ще продължим да го правим и 
занапред, защото децата са нашето бъдеще и няма нищо по-значимо от тяхното здраве“, каза на свой 
ред Алесандро Морето, директор на електроцентралата" при предаването на дарението в 
понеделник. Клиниката по неонатология към УМБАЛ “Проф. Ст. Киркович”, Стара Загора, е една от 
осемте клиники по неонатология трето ниво у нас и има утвърдено място като основен лечебен и 
консултативен център по неонатология за Югоизточна България. Клиниката обслужва областите Стара 
Загора, Ямбол и Сливен, където годишно се раждат около 5 хил. деца, както и частично Бургас. 
Годишно през интензивния сектор на Клиниката по неонатология преминават повече от 400 болни 
новородени и недоносени деца, около 80 от които са от други родилни заведения в съседните 
области. "Контур Глобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа 
централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа "Марица Изток 3“, която произвежда 10% от 
електроенергията в България, използвайки местни въглища. Акционери са американската енергийна 
компания "КонтурГлобал" (ContourGlobal) – със 73%, а останалият дял е на "Националната 
електрическа компания". 

Базар събра 6000 лв. за инвитро 

в. Марица, Пловдив | Анжелина ЯНЕВА | 08.01.2019 | 00:01 
Благотворителната инициатива на губернатора се проведе за втора година, семействата ще бъдат 
определени чрез жребий 
5890, 70 лв. са събрани на коледния базар и коктейла на областния управител на Хасково Станислав 
Дечев. Средствата са за инвитро процедури, а бъдещите родители ще бъдат изтеглени с жребий. 
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Благотворителната инициатива на губернатора се проведе за втора година съвместно с фондация 
"Искам бебе". Миналата година две двойки бяха изтеглени с жребий. Траяна и Христо Къналиеви от 
Любимец вече се радват на своите две деца. 
През февруари ще бъде съобщено какви документи трябва да подават семействата за кандидатстване, 
а след това ще бъде определена и датата за жребия. 
Тази година още не сме решили дали средствата ще бъдат разпределени на едно или две семейства, 
уточни Дечев. 
Той сподели, че искал 2019-а да бъде година на доброто и тя започнала с добро. 
Припомняме, че средствата за финансирането на инвитро процедурите бяха събрани на коледен 
благотворителен базар, в който участваха с ръчно изработени сувенири и лакомства училища от 
региона. Включиха се и други институции и организации. На коледния коктейл на губернатора също 
бе събрана определена сума. 
07.01.2019 
Стр. 13 
 

3500 лв. са събрали през 2018 г. доброволците от Фондация “Искам бебе” във Велико 
Търново 

www.dnesbg.com | 10.01.2019 | 12:36 
3500 лв. са успели да съберат активистите доброволци към регионалната структура на Фондация 
“Искам бебе” през 2018 г. Фондацията е национална неправителствена организация, която вече 11 
години подпомага двойките с репродуктивни проблеми както финансово, така и логистично и 
психологически. Във Велико Търново организацията развива дейността си вече седем години. 
Областен координатор е Вероника Михайлова, чийто син Михаил, заченат по метода “инвитро”, 
озарява живота ѝ вече пет години. Като жена, минала по тежкия и дълъг път към постигането на 
мечтата да се превърне в майка, тя ръководи и създава различни мероприятия и дейности във 
фондацията с изключително много страст и любов. “Чрез продажба на дарени детски дрешки и 
играчки в летни базари в парк “Марно поле” успяхме да съберем средства. Включихме се и в коледния 
базар, където пък продавахме дарени ръчно изработени сувенири”, разказва Вероника. “През есента 
беше сформирана и третата група за емоционална подкрепа. Работата с психолози дава възможност 
на участниците да преодолеят натрупаните в себе си въпроси и да отворят сетивата си за щастието, 
което им предстои. Това е много важна част от пътя към сбъдването на мечтата и е наистина 
ползотворно да получиш подкрепа и да споделиш опит”, сподели още Вероника. Тя припомни, че м.г. 
са участвали още и в ДНК кампанията “Направи го за България”, в изложението “Family days expo”, 
вече се е превърнало в традиция и партньорството им във фестивала “Семе българско” в Севлиево. 
Събраната сума от тези мероприятия през годината е 3500 лв. и ще бъде предоставена на двойки от 
града и региона. “Горди сме също, че през 2018-а година градоначалникът Даниел Панов беше 
удостоен с наградата “Кмет на годината”, която получи в категорията “Ин витро програми”. Това 
показва ангажираността и на властта, и на цялото общество, което много ни радва”, призна Вероника. 
Общинският фонд “Инвитро” започва своята работа през 2011 г. заедно с фондация “Искам бебе”, а 
резултат от седемгодишната съвместна работа са близо 60 бебета, родени в областта. “През цялата 
2018-а продавахме зеленчукови пюрета, дарени за каузата от г-н Ласко Лазаров и баронеса Рени фон 
Бехтолсхайм, продължаваме и сега. Бихме искали да напомним, че разполагаме с 11 стека пюрета за 
8-месечна възраст с краен срок на годност 31.01.2019 г. и 55 стека за 4-месечна възраст с краен срок 
на годност 30.04.2019 г. Желаещите могат да закупят от тях срещу 5 лв. за стек и така да станат част от 
каузата ни в България да се раждат все повече деца, апелира Вероника. Освен това от месец и 
половина издателство “Carrot” организира кампания  и заделя по 1 лв. от всяка продадена кутия с 
образователни карти за фондацията. “Годината беше успешна, надяваме се резултатите да стават само 
по-добри. Бих искала повече хора да отделят от времето си и да ни помагат, всякаква подкрепа е 
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полезна за нас. Ако някой изработва нещо ръчно или смята, че може да отдели от времето си да ни 
помага в организациите на базарите, ще ни е изключително голяма помощ. Правим го за бъдещето, 
за да има повече деца”, споделя координаторката на “Искам бебе”. Александра ДИМОВА  
 
 
Общи новини  
 

18 тона подаръци получиха хората в Крушовене и Брегаре 

www.zetramedia.com | 04.01.2019 | 13:06 
Всички жители на две села в Община Долна Митрополия – Крушовене и Брегаре – получиха 
предновогодишни подаръци от Германия. Това съобщи за „Зетра” кметът на Крушовене Ваньо 
Транков. За всяко семейство в двете населени места е имало пакет с хранителни продукти и стоки за 
ежедневието. Брегаре и Крушовене бяха избрани за място на дарителската кампания благодарение 
на семейството на Анита Шойн, лекар в Германия, чийто баща е родом от Крушовене. Подаръците са 
осигурени от голяма дарителска организация в Германия – Johanniter Unfall-Hilfe. В навечерието на 
Нова година оттам са изпратили 44 тира с подаръци в различни държави. Единствената дестинация за 
България са били двете плевенски села. Кметът на Крушовене Ваньо Транков е организирал 
приемането на подаръците и доставянето им до всяко семейство в двете села. Това не е първото 
дарение, пристигнало в Крушовене благодарение на семейство Шойн. Миналата година на децата от 
детската градина и училището в селото, както и на техните братчета и сестрички, бяха разпределени 
дрехи, обувки и играчки, осигурени от дарители в Германия. Транспортът бе поет от семейство Шойн. 

Полицията в Плевен с апел във връзка с разследване за набиране на дарения 

www.novini.bg | 05.01.2019 | 11:55 
Областната дирекция на МВР в Плевен се обърна с апел във връзка със случай на набирането на 
дарения за болен младеж, съобщиха от полицията. Във връзка с водено разследване по досъдебно 
производство, образувано в началото на януари т.г. е отправено искане към всички управители на 
търговски обекти, в които са разположени кутии за набиране на дарения за Антонио Антонов, да 
уведомят областната дирекция на МВР в Плевен. Посочени са контакти за връзка с полицията на 
Интернет страницата на МВР - Плевен /"Новини"/ - телефон или е-mail адрес - с цел получаване на 
указания за по-нататъшни действия. 

За 12-та поредна година в Ловеч започна акцията "Жълти стотинки - деца помагат на деца" 

www.novini.bg | 05.01.2019 | 14:53 
За 12-та поредна година в Ловеч започна националната акция "Жълти стотинки - деца помагат на 
деца", съобщи координаторът за Ловешка област Ирина Митева. По думите ѝ първите дарения за 2019 
г. са били направени още на 3 януари. През миналата година в региона са били дарени близо 4500 
лева от жълти стотинки. Те се събират в 126 специално поставени касички в училища, библиотеки, 
читалища и на други обществени места. До момента в цялата страна са събрани и вложени над 315 
хиляди лева за закупуване на апаратура, болнично обзавеждане, детски играчи, книги и други пособия 
в неонатологични и педиатрични отделения в болници в София, Добрич, Пловдив, Бургас, Варна, 
Сливен, Велико Търново, Видин, Благоевград, Смолян, Карлово, Ловеч и Стара Загора. Дарените през 
2019-та година стотинки ще бъдат използвани за закупуване на апаратура за детските отделения на 
болниците в Кърджали и Хасково. 

Стряскащо разточителство на българите по празниците, тонове храни на боклука 

www.cross.bg | 05.01.2019 | 23:26 
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/КРОСС/ Огромни количества храна са отишли на боклука след празниците. Всекидневно у нас се 
изхвърлят около 1800 тона храни, като през празничните дни количеството набъбва с между 20 и 30 
на сто, се посочва в репортаж на Нова телевизия. Това става на фона на многото хора, които са 
принудени да разчитат на дарения, за да преживяват.  Много потребители признават, че е трябвало 
да бъдат по-ограничени в покупките. "Прекалено много се впуснахме за Коледа и за Нова година и 
останаха много неща, които вече трябваше да изхвърлим. На тия години, както всичко е толкова скъпо, 
е грехота да изхвърлиш храна, но като се развали какво ще я правиш", сподели Людмила Андонова. С 
разточителството не могат да се справят и хотелиерите и ресторантьорите. "По-голямата част от 
гостите взимат доста повече отколкото могат да изядат, тази храна се изхвърля, тя няма вариант да се 
преработи след като е била в чиниите, за съжаление тя просто се губи, разхищава се", ядосват се 
хотелиери. Големи количества изхвърлят не само магазините и ресторантите. Оказва се, 
че домакинствата са тези, които разхищават най-много храна - особено по празници. "Битува 
схващането у българина, че е по-добре да остане вместо да не стигнеи наистина пазаруваме много 
повече, отколкото е нужно. Купуваме много повече от друг обикновен ден и в края на тази верига се 
оказва много разпиляна храна", обясни изпълнителният директор на Българската хранителна банка 
Цанка Миланова. А вместо да бъде похабена, храната може да отиде при хора, които имат нужда от 
нея. "Разчитаме на тази храна, тя ни спасява, няма откъде иначе. Много ни помага и сме много 
благодарни за проявената човечност", казва нуждаещата се Стефка. 

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА ПОД ЗАПОР: Защо онкоболен беше даден на съдебен изпълнител? 

www.nova.bg | 06.01.2019 | 09:16 
Млад мъж се оказа с 4000 лв. данък. 30-годишният Георги страда от рядка форма на рак на меките 
тъкани. Без въобще да подозира, частен съдебен изпълнител описва вещите му и запорира 
дарителската му сметка.  „2016 година ми откриха заболяване на меките тъкани, което се нарича 
светлоклетъчен сарком. Бях на работа, заболя ме черния дроб. Отидох в спешното. Горе-долу около 
година търсихме какво ми има и никой не можеше да каже”, разказа Георги Атанасов. Откраднаха 
дарения за онкоболно момче В черния дроб на Георги откриват метастази. Но не намират първичното 
огнище. Изпращат проби в Германия и Франция. Рядкото заболяване обаче ги отвежда на лечение в 
Турция. Болестта е агресивна. Месец по-късно Георги е вече на легло. За да разполага със средства за 
терапията и пътуванията, на Георги помагат добри хора. Откриват се две дарителски сметки. Всяка 
събира по няколко хиляди лева. До лятото, когато сметките се оказват... под запор. „Получил покана 
за доброволно изпълнение от частен съдебен изпълнител във връзка с два автомобила, които той е 
продал преди години. Купувачите не са си изпълнили задължението тези автомобила да бъдат 
прехвърлени в КАТ и да бъдат отписани от отдел „Местни данъци и такси” в община Русе”, заяви 
адвокатскит сътрудник Георги Георгиев. „Той е ходил в общината, представил е нотариално заверени 
договори. Тези автомобили са били отписани от служителката и той е бил абсолютно спокоен за това. 
Но в последствие получава тази покана и вижда, че има образувано изпълнително дело. В нашата 
кантора е имало няколко такива случая”, допълни Георги Георгиев. Георгиев работи за кантората 
поела случая. Обяснява, че автомобилите, за които общината поискала над 4000 лв. данък, всъщност 
били повече, тъй като, преди да се разболее, Георги се занимавал с покупко-продажба на коли. Оказва 
се, че на негово име са записани и други автомобили, твърдят от общината. Цветанов: Никога не сме 
казвали, че няма да се лекуват онкоболни За да не попадат и други в такава ситуация, от една година 
при покупка на автомобил, поправка в закона прехвърля автоматично информацията за новия 
собственик  от нотариуса към Пътна полиция. Така, частният съдебен изпълнител направил опис на 
имуществото в общинското жилище на Георги и майка му. Освен с болестта двамата водят и битка със 
съдбата. Те обаче ще се борят и с двете докрай. „Иститната е, че нашата система не е направена да 
мисли за хората, тя е направена да мисли за системата. Ние си даваме взаимно сила, понеже сме си 
само двамата”, сподели още майката на Георги. Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте 
ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК. 
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Близо 1700 тома са даренията, които Регионалната народна библиотека „П.Р. Славейков“ 
във Велико Търново,  е получила през 2018 година 

www.focus-radio.net | 06.01.2019 | 15:48 
Велико Търново. Близо 1700 тома са даренията, които Регионалната народна библиотека „П.Р. 
Славейков“,  е получила през 2018 година. Това обобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново зам. –
директорката Калина Иванова. Тя уточни, че всички 1 697 книги са от фирми, издателства и читатели. 
Най-голямото дарение е направила компания за реставрация и строителни ремонти, която е дала 
3 000 тома литература.  Изданията продължават да се обработват, а част от тях са предоставени на 
други библиотеките от региона. „Друго голямо дарение бе получено на скоро от „Зонта клуб“ – Велико 
Търново, които ни дадоха 113 тома научна литература, по проекта „Радичкови даряват различни 
книги“. Също така новата инфо точка на София – модерната градска читалня предостави 175 тома 
художествена литература- нови издания, нови заглавия. Сдружение  „Детски книги“ в лицето на г-н 
Георги Марков дари 131 книги, преди всичко детски. Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски“, чрез директора си проф.  Валери Стефанов, ни дари 51 тома академична литература“, 
допълни още Калина Иванова. Сред читателите – дарители тя открои имената на Валентин Миновски, 
който е подарил изключително богата частна колекция, свързана с области от изкуството. „Тук мога да 
спомена и  Дешка и Милка Деневи  също ни дариха личната си библиотека от литературоведски и 
изкуствоведски издания. Атанас Чафаров дари 295 книги, предимно с историческа тематика, Людмил 
Иванов ни дари 175 тома езиковедски и исторически издания“, разказа още Калина Иванова и поясни, 
че има още десетки имена в този списък. Тя благодари на всички, които са дали приноса си за развитие 
на местната библиотека. Луиза ТРАНЧЕВА 

С благотворителна кауза във Варна на Богоявление 

www.tvevropa.com | 06.01.2019 | 16:20 
За първи път тази година Богоявленският ритуал във Варна беше обвързан с благотворителна кауза. 
Идеята тръгна от Емил Атанасов – младият мъж, който миналата година извади кръста от морето. Емил 
Атанасов – инициатор: „Малкият Младенчо е парализиран вследствие на ваксина и днес събирайки 
се тук, за да изкараме кръста, желаем да направим благотворително – да отидем до другата буна с 
кръста и да плуваме до тази, за да привлечем внимание. Всеки, който има желание да му помогне, да 
му помогне“. Детето ще посрещне 5-тия си рожден ден в будна кома, приковано на легло. Младен 
Алексиев – баща на детето: „Пробвахме какво ли не, продължаваме. Намерихме така до го кажем – 
лека светлина в тунела. Сега ни предстоят стволови клетки. Едната инжекция струва 2760 лв. Ние ще 
правим четири приема, от които един прием е по 12 инжекции. Благодарение на такива хора като 
Емил успяваме да събираме средства и да продължаваме напред“. Зад каузата застанаха десетки 
варненци. Близо 80 души скочиха тази година за кръста във Варна. Най-малкият – на 15 години, а най-
възрастният на 79. Пръв до светинята стигна ученикът Александър Матев. 

Стипендии за медици от дарител-милионер 

Зала ще носи името на починалия в САЩ д-р Андрей Георгиев 
в. Труд | 07.01.2019 | 00:01 
Стипендии на четиримата пълни отличници ще бъдат отпуснати за първи път на церемонията по 
връчване на дипломите на Випуск 2018 на Медицинския факултет към МУ-София. Това ще стане на 24 
януари в НДК, а средствата са осигурени от наследството на българския лекар от САЩ доктор Андрей 
Георгиев. Той завеща 1 037 413 долара на Медицинския университет София. 
Д-р Георгиев е роден в София през 1921 година. В началото на 50-те години на миналия век емигрира 
в Америка. С труда си, постепенно натрупва капитал, голяма част от който завещава на град Лом и 
гимназията "Найден Геров", която завършил, на общината и на Медицински университет - София. Д-р 
Георгиев е известен и уважаван семеен лекар с над 50-годишен опит. Бил е изключително скромен и 
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през целия си живот е подпомагал млади хора да се обучават и развиват професионално. Той умира 
на 93 години, на 22 април 2014 година, в дома си в град 
Улмингтън, щата Делауеър. 
С решение на Академичното ръководство на Медицинския университет е определен награден фонд 
от 20 000 лева годишно за завършилите с пълно отличие студенти. Сумите са разпределени на всички 
факултети, Филиал - Враца и Медицинския колеж. 
Абсолвентите на Медицинския факултет към МУ -София тази година са 435. От тях 243 българи и 192 
чужденци. Пълните отличници, които ще получат наградата "Златният Хипократ", са четири дами, сред 
тях и абсолвентка от Египет. За първи път с пълно шест завършва чуждестранен студент. 
Академичният съвет е взел решение още по 1000 лв. да се дават и на студенти, получили награди за 
научни постижения на високи форуми, проведени в чужбина или отличени от международни 
организации. 
Част от наследството, в размер на 180 000 лева, ще бъде разпределено като награден фонд за първите 
три места в конкурса за идеен проект за новата Учебно-административната сграда на Ректората. Една 
от аудиториите в нея ще носи името на завещателя д-р Андрей Георгиев. 
Стр. 6 

Трябваше ли ла има "Българската Коледа", ако имахме и държава? 

Втора младост | 07.01.2019 | 01:11 
Безспорно прекрасна инициатива да събират пари за болни деца. Но изглежда странно на фона на 
случващото се в държавата. Защо след 28 години се налага с СМС-и и дарения да събираме пари за 
лечение на деца? Само на мен ли ми изглежда и жалко, и странно? Гледах по телевизията за едно 
младо талантливо момче, на което му трябват спешно 42 000 евро за животоспасяваща операция. И 
от училището му събрали 10 000 лв. Учениците! А В същото време депутатите си раздават по 6000 лв. 
бонуси! Не е станало известно някой от тях да е дарил парите за нещо, понеже в такъв случай новините 
цяла седмица с това щяха да ни занимават. Че то какво дарение е, ако не си направиш жесток ПР от 
него! 
Как позволяваме за ремонт на една улица да се дават 25 млн. лв., а държавата да не намери 42 000 
евро за живота на един млад човек? Как може да се отделят 254 милиона за ТОЛ системата и средства 
за издръжка на 680 поредни държавни чиновници, а да няма пари за по една здравна служба във 
всяко село? 
Преди няколко дни написах публикация за 15-те депутати, които от началото на мандата не са се 
изказали. Тоест - не са свършили нищо, просто стоят на държавната хранилка за 1 400 000 лв. на година 
за всичките. Пари има, само дето те ги прибират всичките. Хора, влезли в политиката с един окъсан 
шлифер, сега са милионери и се правят на потомствени аристократи. И смирено ни обясняват, че пари 
за здравеопазването нямало, защото не сме си били плащали осигуровките! Верно ли бе? Срам нямате 
ли? Плащахме осигуровки, родителите ни плащаха осигуровки, вие опукахте пенсионния фонд. 
И днес от сърце пожелавам на всички българи за следващата "Българска Коледа" да събираме пари 
не защото се налага да спасяваме живота и здравето на децата, а да ги зарадваме с някой подарък, а 
държавата да си влезе в ролята и парите вместо в джобовете на алчните политици, да се насочат към 
хората! 
Защото ние сме данъкоплатците, това са нашите пари, а те просто са крадци! 
Стр. 3 

670 000 тона храна отива на боклука заради промяна в закона 

www.flagman.bg | 07.01.2019 | 07:53 
Българската хранителна банка е спасила около 150 000 тона храна през изминалата година, съобщи 
Цанка Миланова 670 000 тона храна отива на боклука заради промяна в закона. Това съобщи в 
студиото на сутрешния блок на БНТ изпълнителният директор на Българската хранителна банка Цанка 
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Миланова. Тя обясни, че причината за отливът на дарители е свързана с промяната в закона за 
храните. Новите изисквания за маркиране на даряваните храни създават множество трудности на 
производителите и в ги отказват от това да дават храна за нуждаещите се, а в България има над 
половин милион бедни хора, които трябва да бъдат подпомагани. Българската хранителна банка е 
спасила около 150 000 тона храна през изминалата година, съобщи Миланова. Специалната 
маркировка, която отблъсква дарителите, трябва да бъде поставена на всеки отделен продукт. Това 
увеличава разходите на производителите. „Има компании продължават да са дарители и да плащат 
ДДС, въпреки че законът предвижда облекчение. Това се случва заради маркировка по опаковките, 
които възпрепятстват споделянето на излишната храна за хората в нужда“, обясни шефката на 
Българската хранителна банка. Много обаче преустановиха даренията, именно заради спънките. 80-
90 компании годишно даряват храна, уточни Миланова. „Една голяма партида, етикетирана, тази 
стока понякога не може да стигне до обичайното си местонахождение. Алтернативите са две - 
изхвърляне на боклука, по-доброто решение е в присъствието на хранителната банка, която 
разпределя храната буквално до часове до нуждаещите се“, каза още тя.  

Раздават храна на 300 000 бедни българи 

www.nova.bg | 07.01.2019 | 13:20 
300 000 от най-нуждаещите се българи ще бъдат подпомогнати с пакети от хранителни продукти. В 
над 300 пункта на Червения кръст ще предоставят хранителните пакети. Програмата вече е започнала 
в 16 областни центъра, а от този понеделник стартира и в останалите 12. Хранителните помощи са по 
европейската програма за подпомагане на хора от социално уязвимите групи. Пакетите съдържат по 
16 вида хранителни продукти, които са опаковани и ще бъдат разпределяни от структурите на 
Българският червен кръст по места. Омбудсманът и златните момичета дариха топла храна на бедни 
хора Всички, които ще получат хранителните продукти, са одобрени от Агенцията за социално 
подпомагане. „Това  са хора, подпомогнати с енергийна помощ за сезон 2016-2017-та. Друга целева 
група,която е включена в правоимащите бенефициенти, това са майките, които са получили 
еднократна помощ за отглеждане на дете до 1 година към период юни  месец 2018 година", 
каза Виолета Радева-секр БЧК-Бургас. ДОБРИ СЪРЦА: Хора от цял свят помогат на бедни деца от 
Плевенско Всички одобрени от социалното министерство получават пакети, които съдържат 16 вида 
хранителни продукти-варива, месни консерви, захар. За пръв път в тях са включени по 3 литра олио. 
Раздаването на продуктите ще продължи до 28 февруари. Репортер: Цеца Алексова Новините на 
NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook 
ТУК.  

"Щастлив хладилник" заработи в Хасково 

в. Монитор | Божидар СЪБЕВ | 08.01.2019 | 00:01 
Хладилна витрина с продукти в помощ на бедни заработи пред един от магазините в Хасково. 
Благородната идея предвижда хора с по-добро материално положение да поставят в него храна и 
напитки, които съгражданите им в нужда не могат да си позволят. Инициатор е най-младият общински 
съветник в Хасково Митко Петров (ГЕРБ). 
Той осигурил витрината със собствени средства и я поставил пред магазина със съгласието и 
съдействието на собственика. За да даде пример на другите Петров я зареди с храна и напитки. 
"Щастливият хладилник", както вече го наричат хасковлии е пред магазин на бул. "Освобождение". 
От търговския обект ще поемат разходите за ток, охраната и зареждането по волята на дарители. 
"Много хора вече проявяват интерес към идеята. Надявам се доброто да продължи и да бъде подето 
и от други хора с възможности. Вярвам, че подобни хранителни витрини за нуждаещи се ще се появят 
и в други хасковски квартали, за да може максимален брой хора да се възползват оттях", каза Митко 
Петров. Идеята срещала подкрепа и от други собственици на магазини в Хасково. 
Стр. 3 
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ПОДАРЪЦИ ЗА 9040 ЛВ. БЯХА РАЗДАДЕНИ В КАМПАНИЯТА "ПОДАРИ НА НЕПОЗНАТ 2018" 

Подаръци пристигаха в Община Троян дори след коледните и новогодишните празници; към 3 януари 
бяха раздадени на всички, включени в дарителския списък 
Троян 21 век | Станислава ВАЧЕВА, PR на Община Троян | 09.01.2019 | 00:01 
В ТАЗГОДИШНОТО, трето по ред, издание на коледната инициатива на Община Троян и лично на кмета 
Донка Михайлова "Подари на непознат" отново се включиха десетки троянци и приятели на Троян. 
Подаръци пристигаха в Община Троян дори след коледните и новогодишните празници. Към 3 януари 
бяха раздадени подаръци на всички нуждаещи се, включени в дарителския списък, а стойността на 
подаръците възлиза на 9040 лв. В заведение "фамозо" е поставена кутия за набиране на средства за 
лечение на дете от Троян, което беше също част от кампанията, но средствата от кутията все още не 
са преброени. 
ОБЩИНА ТРОЯН изказва сърдечни благодарности от свое име и от името на хората, които получиха 
своите коледни изненади към всички, включили се в инициативата, сред които: Николина и Кънчо 
Къневи, Габриела Добрева, Наталия Минкова, Боряна и Симеон Спасови, Анжелика и Мариян 
Огнянови, Михаела Стоева, Валентин Шошков, ЕЗ "Елпром Троян", Георги Георгиев (Шумен), Борислав 
(София), Стела Илиева, Анелия Коларова, Мариела Пидева (Испания), Мария Димова, Стоянка Гето-
ва, Антон Атанасов, Мариела Миртева, Вяра Данчева, Боби (София), "Транслоджистикс", Мая Йонкова 
и Емил Панков, СУ "Св. Климент Охридски" (Троян), ученици от начален курс на СУ "Васил Левски" 
(Троян), Маргарита Чонова и Стела Маринова, Невяна Балевска, Анелия и Калин Стоеви, Цанко Хитров, 
Иванка Иванова, Елеонора Пандурска, Мария Ковачева, Светла Георгиева, Иванка Джабраилова, 
Борис Бояджиев, Марияна Николова, Анелия Коларова, Пламена Димитрова, Иванка Николова, 
Поликсения Кинтова, Валентина Даскалова, Деньо Памуков и Полина Павлова, Ивелина Черешарова, 
Силвия Дацин, Галя Белевска, Марияна Н. Николова, Снежина Табакова, сем. Дакови, сем. Кара-
дочеви, Стела Илиева, Иван Георгиев (София), Иван Николов (София), Диана Янкова и 1.в клас от НУ 
"Св. св. Кирил и Методий" (Троян), Пенка Пет-канска (магазин "Визия"), Катя Пенчева, Верка Добрева 
и Преслав Съботинов, Милена Петрова, Митко Василев (София), Районен съд Троян, Каролина 
Павлова, Радостина Цветкова и Симеон Атанасов, Юлия Иванова (София), Даниела Мирева, Анита 
Маринова, Гинка Атанасова, Калина Горненска, Маргарита Иванова, Мичо Генков, Катя Кукенска, 
Радослав Анев, Пепа Хаджийска, Румяна Маркова, Валентина Захариева, танцово студио "Бордо". 
В КАМПАНИЯТА се включиха и много анонимни дарители, към които общинската администрация също 
изказва благодарности. Кметът Донка Михайлова подари лично своите подаръци и си поговори с 
някои от хората преди Коледните празници. 
08.01.2019 г. 
Стр. 2 

Отнеха с измама заведение на българин в Лондон, предлагащо безплатно кафе на 
бездомници 

www.flagman.bg | Източник: Десант | 08.01.2019 | 16:18 
Той смята да открие и у нас подобно бистро със социална кауза Преди време българинът Илиян 
Кузманов отваря в Лондон EZO Bistro. Заведението е необикновено - то е със социална кауза. В 
помещението на гарата на квартал Баркинг в английската столица Кузманов разполага библиотека, 
картинна галерия и кафене. Постижението му е оценено с първо място в класацията за най-добро 
кафене от сайта londonist.com. Книгите в библиотеката са на български, руски, френски и английски. 
Но по-важното е, че в бистрото на българина, хората, които нямат възможност, може да си сипят 
безплатно кафе, чай, както и да си хапнат бисквитки. Посетителите имат възможност и да поиграят 
шах, защото част от масите са декорирани като дъски за древната персийска игра. По стената са 
наредени картини, които се продават. Но те не са рисувани от известни майстори на четката, а от 
бездомни художници. На тях Илиян Кузманов се натъква чрез връзка с неправителствена организация, 
която събира средства за препитанието им. Водата, която се предлага в кафето също е част от кауза. 
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От цената на всяка чаша се отделят средства, които постъпват във фонд, набиращ пари за създаването 
на водопроводи в Африка. Освен това, пред вратата на заведението винаги има оставена и храна за 
домашни любимци, тъй като повечето от бездомниците идват в кафенето с куче, което споделя 
нерадостната им съдба. Всичко върви добре, докато преди година и половина се появяват хора, които 
искат да купят бизнеса на нашенеца. В същото време му се налага да пътува. Когато се връща в Лондон, 
в навечерието на новогодишните празници, заварва една компания, която междувременно е 
сключила договор с човека, който Кузманов оставя да менажира кафенето. Всичко това става чрез 
процесуален хаос, който по думите на българина, е възможен, тъй като очевидно англичаните смятат 
чужденците за втора ръка граждани, които трябва да са послушни и да си затварят устата, независимо 
какво им се случва. В момента се води дело, провеждат се и срещи с посланика в Англия. Във 
"Фейсбук" е създадена и група "Аз подкрепям едно от най-добрите кафената в Лондон". Ученикът от 
пазарджишката математическа гимназия Кирил Балдев, за чиято благотворителна дейност сме писали 
неведнъж, замисля заедно с Илиян Кузманов да отворят подобно кафене със социална кауза и в 
нашата страна, като най-вероятно това ще стане в Пазарджик. Това е добрата новина. Остава да 
проследим и дали ще успее българинът да си върне и заведението в британската столица, та добрите 
новини да са повече.  

Приютът за бездомни в Русе е препълнен и се нуждае от хранителни продукти 

www.topnovini.bg | 09.01.2019 | 13:03 
Приютът за бездомни "Добрият самарянин" в Русе е препълнен с хора. Това съобщи за БТА 
управителят на социалното заведение Камен Кънчев.  Той обясни, че в приюта са настанени 89 
бездомни, при капацитет от 60 места. Те получават закуска, обяд и вечеря. Кънчев каза, че приютът 
има нужда от хранителни продукти - като боб, леща, захар, олио, както и от топли обувки за 
нуждаещите се. По думите му всяко дарение е добре дошло. 

Даряват 16 000 лева от Коледната благотворителна кампания за детското отделение в 
Кърджали 

www.novjivot.info | 10.01.2019 | 14:05 
Областният управител Никола Чанев връчи приемно-предавателния протокол за средствата на 
директора на болницата проф. д-р Тодор Черкезов В благотворителната кампания на областния 
управител „Да подарим надежда за Коледа”  са събрани 16 142 лева, обяви на пресконференция 
областният управител на Кърджали Никола Чанев. Средствата са за оборудване на интензивния сектор 
на детското отделение в кърджалийската болница. Никола Чанев изрази специални благодарности на 
30-те училища в областта, на всички ученици, жители и гости на Кърджали, които са се включили в 
кампанията. Най-големият дарител е Езиковата гимназия „Христо Ботев”  – близо 7000 лева. 
Партньори на благотворителна кампания  на областния управител са били Регионалният инспекторат 
по образование, Народно читалище „Обединение 1913” и „Социално подпомагане“. Никола Чанев 
връчи официално приемно-предавателния протокол за средствата на директора на Многопрофилната 
болница за активна лечение „Д-р Атанас Дафовски” проф. д-р Тодор Черкезов, дм. Проф. д-р Тодор 
Черкезов благодари от името на ръководството на лечебното заведение и лично от негово  име  на 
областния управител за тази благородна инициатива. Тази инициатива показва, че ние сме едно 
солидарно общество. Всяко дете е една надежда. Това е казал нобеловият лауреат Пабло Неруда. И 
действително, детето е надежда както за своето семейство, така и за обществото. Нашите деца са 
нашата надежда. Изключително ми е приятно, че в тази кампания  деца и ученици помагат на деца. 
Това означава, че доброто е влязло в сърцата и душите на младите хора, изтъкна  д-р Тодор Черкезов. 
В условията, в които живеем, всяко дарение е добре дошло за болницата. Детското отделение в 
болницата в Кърджали е единствено на територията на област Кърджали. Всяка година през него 
преминават и се лекуват около 1000 деца,  подчерта проф. д-р Тодор Черкезов, дм. Средствата от 
благотворителната кампания ще се използват за закупуване на  пациентен монитор, един детски 
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електрокардиограф, два апарата за интензивна терапия   и два инхалатора за деца, които се нуждаят 
от белодробни инхалации.  Новото оборудване ще бъде разположено в интензивния сектор на 
детското отделение. Болницата ще проведе съответните процедури за възлагане на обществена 
поръчка за доставката на оборудването. След около месец – месец и половина то вече ще бъде в 
отделението. Валери КОВАЧЕВ Снимки: Денис ДЕЛЕВ 

Стара Загора сред областите с най-много безвъзмездни кръводарители 

Предприятия и военни поделения се включват в инициативи по кръводаряване през януари 
в. Старозагорски Новини | Стела АЛЕКСИЕВА | 11.01.2019 | 02:53 
Стара Загора е сред областите с най-голям процент безвъзмездни кръводарители. 7943 души са дали 
кръв през изминалата година, което е с 50 повече от предходната. От тях 3000 са безвъзмездните. 
Останалите са били в полза на близки и родственици, съобщи за медията ни Надежда Сачанова от 
РЦТХ. 111 посещения на подвижни екипи са реализирали в предприятия и учебни заведения през 2018 
г. от кръвния център, а безвъзмездните кръводарявания на място в РЦТХ са около две или три на ден. 
Инициативите през януари започнаха с организираното от Болница "Тракия" на Ивновден доброволно 
кръводаряване, при което са се отзовали десетки граждани, но заради регистриран прием на 
лекарствени средства кръв е била приета от 14 човека, което също е висок резултат, коментират от 
РЦТХ. Предстоящите инициативи в първия месец на годината включват, организираното от БЧК и 
Община Казанлък кръводаряване на 16 януари в зала на третия етаж в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" 
от 8:30 до 11:30 часа. На 24 януари кръв ще дарят работещите от старозагорската фирма "Стандарт 
Профил", а на следващия ден от 10 часа до 12:30 часа мобилен екип ще бъде в МОЛ - Галерия, Стара 
Загора. 
"Искаме да прекратим порочната практика да се наемат кръводарители срещу заплащане. Законът, 
касаещ кръводаряването, е категоричен, че това е незаконно. Идеята е да има колкото се може повече 
доброволци, за да не дават хората пари за кръв, така че да помагаме на хората и да не е необходимо 
да плащат за това", коментира за медията ни организаторът на инициативите в кръвния център в Стара 
Загора Надежда Сачанова. 
Подвижните екипи на РЦТХ при заявка работят и на територията на други области. С решение на 
Министерството на отбраната на 28 януари те ще бъдат в поделение 22280, село Корен, Хасковско, а 
дарената кръв от военнослужещите там ще е за нуждите на старозагорския център. 
10.01.2018 
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