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Новини за членове на БДФ 
All Stars 2017 на една ръка разстояние само за клиентите на Fibank 

www.hiclub.bg | 14.06.2017 | 17:28  

За няколко дни София ще бъде дом на куп световни футболни величия. Всички те идват в 

столицата ни, за да вземат участие във футболния спектакъл между благотворителните 

фондации на Димитър Бербатов и Луиш Фиго на националния стадион „Васил Левски“. По 

улиците на града вече се разхождат Мичел Салгадо, Предраг Миятович, Роби Кийн, Фил 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1327%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14093821%22
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Невил, Патрис Евра, Неманя Видич, Пол Скоулс, Гари Невил и много други футболисти 

записали със златни букви имената си в историята.  

Ден преди грандиозния благотворителен мач All Stars 2017, генералният спонсор на 

събитието – Fibank (Първа инвестиционна банка), предостави ексклузивната възможност на 

свои елитни клиенти да се срещнат лично с легендарните футболисти. Уникалното събитие 

се състоя в най-престижния клуб в София - The Residence Exclusive Club.  

Както подобава на подобно звездно тържество, гостите преминаха по червения килим и се 

насладиха на лимитирана селекция вина. Освен знаменитите футболисти, на бляскавото 

събитие бяха забелязани и родни звезди като най-добрите ни сноубордисти Александра 

Жекова и Радо Янков. Хитовите изпълнители Любо Киров и Митко Кърнев също се оказаха 

едни от най-запалените футболни фенове. Ути Бъчваров пък бе оставил своята готварска 

престилка у дома и обсъждаше разпалено своите ловни подвизи с Димитър Бербатов.  

Всеки от гостите бе изненадан с оригинална топка от мача на звездите All Stars 2017, на 

която можеше да получи автограф от любимите си футболисти и дори да демонстрира 

своите умения пред тях.  

Димитър Бербатов приветства всички гости и благодари на Fibank за дългогодишното 

сътрудничество и многобройните успешни проекти, които са реализирани заедно с фондация 

„Димитър Бербатов“. Той и неговият „опонент“ Луиш Фиго обещаха на гостите, че ще 

поднесат футболен спектакъл, за който ще се говори дълго.  

 
 

Fibank събра световния футболен елит в София 

www.sportal.bg | 15.06.2017 | 10:35  

Стилно парти по повод мача All stars 2017 Генералният спонсор на зрелищната футболна 

среща между отборите на Димитър Бербатов и Луиш Фиго – Fibank (Първа инвестиционна 

банка) събра световния футболен елит на стилно парти в най-престижния клуб в София - The 

Residence Exclusive Club. На събитието присъстваха звездните футболисти от All stars 2017, 

които участват в благотворителния футболен мач, в подкрепа на талантливите деца от 

Фондация „Димитър Бербатов”. Fibank е организатор на събитието с футболните легенди, на 

което присъстваха дългогодишни клиенти и партньори на банката. Партито започна с 

коктейл, продължи с вечеря и се превърна в приятелска среща, благодарение на приятната 

музика, елегантната атмосфера на клуба и доброто настроение на всички гости. Сред 

известните лица в The Residence Exclusive Club бяха забелязани Луиш Фиго, Мартин Йол, 

Патрис Евра, Сани Жекова, Радослав Янков, Ути Бъчваров и много други. Футболните 

легенди показаха, че се чувстват в свои води в най-модерното заведение в столицата, като 

вечерта им премина в шеги. The Residence Exclusive Club не за първи път е домакин на 

подобно събитие, което събира футболния елит. Само преди година там се проведе и 

благотворителен търг в подкрепа на деца, лишени от родителски грижи, който бе 

организиран отново от Първа инвестиционна банка, по повод бенефиса на Христо Стоичков.  

 

БФЖ удължава набирането на проекти за млади жени и момичета 

www.ngobg.info | 15.06.2017 | 09:53  

Български фонд за жените (БФЖ) удължава срока за изпращане на проектни предложения в 

сферата на женските права и постигането на равнопоставеност на половете, чиито основни 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s73%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14103773%22
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бенефициенти са момичета и млади жени. Новият краен срок за получаване на документите 

е 19 юни 2017 г., до 17 ч. Срокът за обявяване на резултатите се променя на 21 юли, а 

изпълнението на проектите се очаква да се осъществи в периода 1 август – 31 март 2018 г. 

Тематичните приоритети, бюджетът и допустимите дейности се запазват спрямо 

първоначално заложените в конкурса. „Поводът за удължаване на сроковете е, че получихме 

много запитвания относно допустимост на идеите или дейностите. Освен това за първи път 

предлагаме възможност на малки или новорегистрирани организации да кандидатстват за 

финансиране над 1000 лв.“, коментира директорката на Фонда Надежда Дерменджиева. 

„Надяваме се да им дадем възможност да разработят по-добре своите проектни 

предложения, да намерят подходящи партньори, при нужда, както и да се включат повече 

организации.“ Екипът на БФЖ благодари на всички, изпратили своите проекти. Повече за 

конкурса Настоящият конкурс е възможен, благодарение на финансовата подкрепа на Global 

Fund for Women. Набирането на проектните предложения с основни бенефициенти момичета 

и млади жени ще се осъществи до 17 ч. на 19 юни 2017 г., а общата сума на финансирането е 

в размер на 30000 лв. Тематичните приоритети са следните: преодоляване на стереотипите, 

основани на пола,политическо и икономическо овластяване на жени и момичета,овластяване 

на момичета и млади жени, подложени на множествена дискриминация и/или 

маргинализация. Конкурсът е в подкрепа на мисията на Фонда – изграждане на устойчива 

среда без дискриминация, в която момичетата и жените имат възможност да разгърнат 

напълно своя потенциал и да постигнат пълноценна реализация, и в изпълнение на 

стратегическите цели на организацията – овластяване на жените, развитие на силно женско 

движение и на социална филантропия за женски каузи в България. Защо? През 2016 година 

България беше последната страна в ЕС, която прие Закон за равнопоставеност на жените и 

мъжете. Макар че тази формална стъпка е в правилната посока, жените у нас все още са 

изправени пред множество дискриминативни практики и проблеми от икономическо и 

социално естество. Официалните статистики сочат, че над 90% от 400-те хиляди самотни 

родители в България – една от най-рисковите социални групи, са жени, а държавата ни е на 

първо място в Европа, заедно с Русия и Украйна, по брой на абортите вследствие на 

непланирана бременност във възрастта 15-19 години. Макар жените с висше образование на 

възраст 30 – 34 г. да са почти двойно повече от мъжете, средната им заплата продължава да 

бъде с 25% по-ниска. Само 30% са жените, които се занимават с предприемачество у нас, а 

участието им в законодателната власт е едва 23%. Тези статистики не само очертават 

трудностите пред жените в България, но и разкриват системните неравенства между 

половете. Жените продължават да страдат от липсата на джендър-сензитивни политики и 

действия за постиганета на реална равнопоставеност. Отвъд институционалните проблеми, 

широко разпространените стереотипи, основани на пола, патриархалните нагласи и 

клишетата за поведението, ролята и мястото на момичетата и жените в обществото 

усложняват допълнително ситуацията. Преодоляването на всички тези пречки е дълъг 

процес, който изисква целенасочени действия в обществения, културен, социален, 

академичен и икономически живот. Особено важно е включването на младите жени и 

момичетата като активни участници за постигане на равенство на половете на всички нива, 

за изкореняване на стеротипите и дискриминацията. Тези цели са от изключително значение 

предвид застрашаващата ни демографска криза и големия дял на младежи, които не участват 

по никакъв начин в общественото развитие – 22% от младите хора в България нито учат, 

нито работят, нито участват в някаква форма на преквалификация заради липсата на смисъл, 

перспектива и мотивация, а близо 70% от тях не правят нищо ползотворно през свободното 

си време. Младежкото отсъствие в икономическото и обществено развитие и тежките 

последици от демографските проблеми могат да бъдат преодолени с премахването на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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дискриминацията и неравенствата. Именно затова този конкурс поставя във фокуса си 

овластяването на младите жени и момичета: тяхната пълноценна реализация и 

предоставянето на възможност да разгърнат своя потенциал са ключов фактор не само за 

постигането на реална равнопоставност, но и за прогреса и развитието на цялото общество. 

Какво? Бюджетът на конкурса е в размер на 30 000 лева и в него ще бъдат финансирани 

проекти на организации на стойност между 1000 и 5000 лева. Организациите, които са 

получили подкрепа в рамките на конкурса на БФЖ за финансиране през есента на 2016 г., 

имат възможност отново да подадат проектни предложение с нови идеи за реализация или 

продължение на вече изпълнените проектни дейности. Допустими за финансиране са широк 

спектър от дейности, като водещ принцип е да са насочени към овластяването на млади 

жени и момичета: Проекти, в подкрепа на лидерството и икономическото развитие на 

младите жени и момичета – семинари, обучения, конкурси и т.н.Артистични проекти – 

изложби, пърформанси, конкурси, видео и т.н.Проекти с научна и изследователска 

насоченост – проучвания, разработки, събития и т.н.Лобистки и застъпнически дейности – 

събития, информационни кампании, инициативи, петиции и т.н., както на местно, така и на 

национално ниво. Кога? до 19 юни 2017 г. – набиране на проектни предложения21 юли 2017 

г. – обявяване на одобрените организации24 – 31 юли 2017 г. – сключване на договори и 

финансиране1 август 2017г. – 31 март 2018 г. – изпълнение на проектите1 – 20 април 2018 г. 

– отчитане на проектите Критерии за участие: В конкурса могат да участват само 

организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в 

обществена полза. С предимство ще бъдат финансирани: организации, работещи в сферата 

на женските права;организации, работещи за преодоляване на множествената 

дискриминация (ЛБТ, ромски организации, организации на хора с увреждания и др. 

под.);младежки организации, работещи по и/или реализирали проект, свързан с женски 

права и равнопоставеност на половете;организации, чиято дейност се осъществява извън 

София;новосъздадени организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от 

година;организации, чийто годишен бюджет е в размер по-малък от 50 000 лева. Проектите 

на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват както на темата, така и на 

поне един от трите тематични приоритета на настоящия конкурс: преодоляване на 

стереотипите, основани на пола; политическо и икономическо овластяване на жени и 

момичета; овластяване на момичета и млади жени, подложени на множествена 

дискриминация и/или маргинализация. Всички проекти трябва включват дейности за 

популяризиране на работата на Български фонд за жените, а всички комуникационни 

материали трябва задължително да носят логото на БФЖ и да бъдат изпратени за одобрение 

от екипа на БФЖ. Критерии за оценка: Връзка на проекта с темата и приоритетите на 

настоящия конкурс.Реалистичност на проектите и заложените цели.Реалистичност на 

бюджета.Капацитет или потенциал за изпълнение на проекта. Проектите ще бъдат 

оценявани от Настоятелството, екипа на БФЖ и от външни експерти. Документи за 

кандидатстване: Формуляр – изтегли в doc формат;копие от съдебната регистрация на 

организацията;копие на Удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено 

през последните 6 месеца.автобиография на ръководителя на проекта. Допълнителна 

информация: Всички одобрени организации сключват договор с Български фонд за жените, 

а след приключване на проектите, в срок до 20 април 2018 г. организациите предоставят 

наративен и финансов отчет (с копия от счетоводни документи) в хартиен и електронен 

формат. При недостатъчен брой кандидатстващи организации или одобрени проекти, 

Български фонд за жените си запазва правото да преразпредели бюджета за финансиране, 

както и да промени сроковете на конкурса. Пълният пакет документи изпратете до 17 ч. на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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19 юни 2017 г. на ел. поща: office@bgfundforwomen.org. Заглавие на имейла: 2017 BFW Call 

for Projects Application.  

 

7 млн. SMS-и пратени с кауза 

www.clinica.bg | 15.06.2017 | 17:16  

Над 7 млн. SMS-и са изпратени за каузите на DMS номера 17 777 за 10 години. Това е 

равносметката в навечерието на юбилея му.Какво се е случило в дарителството за 

последните 10 години? На този въпрос ще отговорят на пресконференция на 20 юни хората, 

които стоят зад DMS. Те ще отчетат колко кампании са били част от системата, колко 

средства са набрани, какви каузи подкрепят българските дарители по този начин и какво се е 

променило за последното десетилетие. В пресконференцията ще се включат Елица Баракова 

(фондация BCause), Красимира Величкова (Български дарителски форум), представители на 

трите мобилни оператора (Telenor, VIVACOM, Mtel), Тераком, Обединена Българска Банка и 

Epay, както и хора и организации - примери на успешни кампании в системата (DMS 

ALEXANDRA, DMS ADOPT).  

 

Перно Рикар отгледа цяло поколение съвременни артисти  
 

www.manager.bg | 17.06.2017 | 10:11 

Инициативи като изложбата „Палат Потьомкин“ е един от многото актове на Перно Рикар 

България да насърчава и подпомага достъпа до качествено съвременно културно 

съдържание, казва Мирослава Симова, изпълнителен директор на компанията  

- Г-жо Симова, колко големи са мечтите на Перно Рикар и защо подкрепата на съвременното 

изкуство е сред тях?  

- Вярваме, че лидерството задължава и изисква отговорно и устойчиво поведение в бизнеса 

всеки ден. Амбицията ни е да продължаваме да успяваме по правилния начин и да 

споделяме успеха си с общностите, в които живеем и работим. Win the right way е веруюто 

на марката Chivas, синоним на подкрепа на социалното предприемачество и предпочитан 

избор на успяващите хора. Jameson, Absolut, Ballantine’s са лицето на богатото ни портфолио 

от международни марки. Мечтаем те да присъстват неизменно при поводи за празник и 

общуване с приятели.  

За нас от Перно Рикар реализацията на проекти като изложбата „Палат Потьомкин“ е пряко 

свързана с мотото на компанията ни -“Сreateurs de conviviаlite“. То изразява нашето желание 

да популяризираме културата на споделяне – не само на приятни моменти, но и на идеи и 

ценности. „Палат Потьомкин“ е един от многото актове на Перно Рикар България да 

насърчава и подпомага достъпа до качествено съвременно културно съдържание, да развива 

проекти от сферата на изкуството и да насърчава художественото сътрудничество между 

артисти в унисон с ценностите и дейностите на нашата компания по целия свят.  

 - Разкажете малко повече за Фондация Рикар и нейните инициативи? Какво ги вдъхновява и 

движи в годините?  

- Фондация Рикар се занимава с подкрепа на проекти в сферата на изкуството – една тема, на 

която се е посветила вече повече от 20 години. Едно цяло поколение съвременни артисти са 

били „отгледани“ от Фондацията. Тя е разположена в сърцето на Париж и е място за 

изложби, творчество и срещи в контекста на изкуството в най-съвременните му форми. 

Фондацията организира между 5 и 6 изложби всяка година и редовно кани външни куратори. 

Тя е и място за обмен и разговори: всеки месец в нейните зали се организират тематични 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s5696%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14112975%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1345%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14134798%22
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срещи и дебати сред спонтанна и приятна атмосфера.  

Една от най-големите инициативи на Фондацията е „Наградата Рикар“. Основана през 1999 

г., Наградата на Фондация Рикар е първото отличие за млади таланти в сферата на 

съвременното изкуство и една от най-престижните подобни награди в Европа. Всяка година 

фондацията отправя покана към независим куратор, който да организира изложба, 

представяща работата на съвременни артисти от френската сцена. Жури, в чийто състав 

влизат колекционери, директори на музеи и куратори от предишни издания, присъжда 

награда на един от участниците. Тя се състои в закупуване на негово произведение, което 

след това се дарява на Centre Pompidou и се представя в постоянните му колекции, както и 

във финансирането на проект на лауреата в чужбина. Селекция от творби на номинирани и 

носители на тази награда гостуват в залите на Национална галерия-Двореца до 20 август.  

Носителите на наградата на фондация “Рикар” можете да разгледате тук: 

https://www.fondation-entreprise-ricard.com/en/Prix  

Момент от откриването на изложбата "Палат Потьомкин" в Национална Галерия -Двореца  

Брилянтни реклами, които вероятно ще грабнат награди в Кан – IV. 

 

Остават 5 дни до крайния срок за кандидатстване в инициативата „Ти и Lidl за по-добър 
живот“ 

www.ngobg.info | 20.06.2017 | 09:26  

На 25 юни изтича крайният срок за кандидатстване в най-голямата социално отговорна 

инициатива на Лидл България – „Ти и Лидл за по-добър живот“. Инициативата ще подкрепи 

проекти, които ще допринесат общностите по места да водят по-качествен и по-пълноценен 

начин на живот. Подкрепата ще бъде насочена към проекти, свързани с образователни 

инициативи, опазване на околната среда, култура и историческо наследство и здравословен 

начин на живот. Всеки един от одобрените за финансиране проекти ще получи безвъзмездно 

финансиране в максимален размер до 10 000 лева.  Конкурсът е отворен за неправителствени 

организации: сдружения, фондации, организации с нестопанска цел, читалища и училищни 

настоятелства. Участието в него  става чрез изпращане на попълнени документи на 

електронен адрес: lidl@wcif-bg.org. Пълният пакет документи за кандидатстване е достъпен 

на официалния сайт на инициативата – lidl.bg/ti  Поради големия интерес към инициативата 

и с цел да бъдат максимално полезни Лидл България и Фондация „Работилница за 

граждански инициативи“ стартираха поредица от публикации в помощ на 

кандидатстващите. Целта е публикуваната информация да послужи като отправна точка при 

разработването на проектните предложения от страна на кандидатите. Екипът на 

инициативата препоръчва на кандидатите да се запознаят подробно с всички помощни 

материали преди да разработят предложението си за проект. Материалите 

включват дефинициите и проблематиката, които възприема инициативата, както и 

разяснения на формалните и качествени критерии. Всички материали, включително 

и указанията и общите условия  са публикувани на сайта на ФРГИ.  „Ти и Лидл за по-добър 

живот“ се реализира от Лидл България в партньорство с Фондация „Работилница за 

граждански инициативи“ и Български дарителски форум. От 1-ви май до 25-и юни 

търговската верига отделя по 3 стотинки от всеки касов бон в магазините си в цялата страна, 

като със събраните средства ще финансира проекти в областите образование, опазване на 

околната среда, култура и историческо наследство, както и здравословен начин на живот. 

Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-

качествен живот на хората от различните региони.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1858%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14167777%22
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Надежда Тодоровска, БЧК: На всеки 2 секунди някой се нуждае от кръв в България 
www.focus-news.net | 13.06.2017  
София. На всеки 2 секунди някой се нуждае от кръв в България. Около 450 мл. кръв могат да спасят 
до 3 живота. Това каза в сутрешния блок на Радио „Фокус“ „Добро утро, България“ Надежда 
Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК във връзка със Световния ден на безвъзмездното 
кръводаряване и Световния ден на донора, които отбелязваме днес. По думите й много често 
пациент може да пропусне животоспасяващ орган, ако няма налична съвместна кръв, за да се 
обезпечи трансплантацията. Надежда Тодоровска посочи също, че близо 600 души на ден се 
нуждаят от кръв, като 200 от тях са деца. Тя отбеляза, че се наблюдава ръст в броя на доброволните 
кръводарители в младежка възраст и уточни, че всеки желаещ да дари кръв, може да го направи 
постоянно в най-близкия специализиран пункт или лечебно заведение. „Инициативите са постоянни 
и не спират. В Националния център по трансфузиология и хематология в София и другите градове 
може да се дари кръв. Няма специална акция в друго учреждение, защото днес е денят, в който 
искаме да кажем едно голямо благодаря на тези кръводарители. Много често обществото не знае, 
че кръводаряването не само не е вредно, а е полезно. Това е голям минус, защото от страх хората 
понякога не отиват да даряват кръв. Това отнема не повече от 30 минути, а кръвта се възстановява за 
3-4 седмици изцяло. Костният мозък се стимулира и всички се подмладяват. Затова е Европа 
кръводаряването е естествено, хората даряват, защото знаят, че помагат на някой друг и в същото 
време правят добро и на себе си“, обясни Надежда Тодоровска. Тя каза още, че българинът е готов 
да дари кръв, но трябва да знае за кого и по какви причини да го прави и все още не го прави без 
апел и конкретна акция. Тази година мотото на кампанията е свързано с бедствията, поясни 
Тодоровска и допълни, че не трябва да чакаме да дойде бедствието, за да помагаме на нуждаещите 
се. 
 
 
 

Националният литературен музей изпраща 1400 тома българска литература на нашите 
училища в Чикаго 
www.bgnes.com | 13.06.2017  
Националният литературен музей, който обяви в началото на тази година дарителска кампания за 
български книги, предназначени за нашите неделни училища в Чикаго, събра над 1 400 тома 
класическа и съвременна българска литература. Книгите са опаковани и готови за транспортирането 
им през океана. 
Културната институция откликна на апела на генералния ни консул в Чикаго Иван Анчев за нуждата 
от събиране и предоставяне на българска класика за неделните училища, съобщиха от музея. 
Консулски окръг Чикаго обхваща 14 щата и там е най-голямата българска общност зад граница. 
Официално признатите неделни училища са дванайсет на брой и изпитват недостиг на издания на 
класиците в литературата ни – Иван Вазов, Христо Ботев, Петко Славейков, Алеко Константинов, Елин 
Пелин, Йордан Йовков, Димитър Димов, Димитър Талев, Емилиян Станев и др. Книгите – нови или 
употребявани, бяха изпращани на адреса на Националния литературен музей по куриер или бяха 
носени от гражданите на място. 
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Генерално консулство – Чикаго изказа специални благодарности към Националния литературен 
музей и лично към директора Пламен Крайски за народополезната инициатива. В писмо до 
Националния литературен музей от Генералното консулство съобщават, че работят по създаването 
на българска библиотечна секция в едно от предградията на Чикаго. Повече подробности по този 
проект ще бъдат представени през есента, след получаване на книжната пратка от България и 
разпределянето на книгите сред училищата, които ще бъдат основните бенефициенти на дарението. 
От тази година, по инициатива и благодарение на усилията на генералния консул Иван Анчев, в 
Чикаго на името на Алеко Константинов има кръстовище при улиците W Irving Park и N Hamlin Ave. 
Националният литературен музей съдейства за получаването на видеоматериали за живота на 
твореца, предназначени за българските деца зад океана. 
Националният литературен музей благодари на всички издателства, читалища и организации, а така 
също и на гражданите, които се отзоваха и дариха книги от личните си библиотеки за българските 
деца зад граница, за да знаят и помнят те своя род и култура. /БГНЕС 
 

Помагаме с жълти стотинки на болни деца 
www.vratzadnes.com | 13.06.2017 |  
Дърманци е първото село в община Мездра, което се включи в благотворителната акция "Жълти 
стотинки", започнала преди години от деца за деца. Вдъхновени от едноименната френска кампания 
на Бернадет Ширак, вече десета година в България чрез Сдружение „Съзидание-2012“ се дарява 
добро, съпричастност и обич. Всяка година движението избира град – столица на акцията и в 
продължение на 365 дни се събират монетите от 1, 2 и 5 стотинки, които в Деня на детето –1юни, и 6 
декември – Деня на Св. Николай Чудотворец, се предават в указани пунктове. Парите от акцията 
отиват за обзавеждане на детски болнични стаи, закупуване на играчки и апаратура за лечебни 
заведения, построяване на детски площадки. Жълтите стотинки се събират в буркани, разположени в 
двата хранителни магазина в Дърманци- на площада и в края на населеното място. Основната 
заслуга за реализацията на благородната кауза е на Цветанка Георгиева. „Отдавна исках тази 
благородна акция да се осъществява и в нашето село. Сондирах мненията на собствениците на 
магазините. Всички проявиха желание да се включат. Започнахме преди няколко дни, като 
бурканите вече са наполовина пълни. Инициативата е моя, но хората, които я подеха реално са 
жителите на село Дърманци. Искрено се радвам, че всички откликнаха и съм сигурна, че съвсем 
скоро ще предадем в банката и първите пълни с жълти стотинки буркани.“, поясни Георгиева. 
Благодарение на кампанията през миналата година са събрани 60 000 лв.от дарения на жълти 
стотинки. Тази година събраните средства ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура 
за педиатричните отделения в Благоевград, Карлово, Ловеч и Смолян. „Надявам се все повече хора 
да се включат в инициативата и следващата година със събраните средства да се закупят 
необходимите консумативи и апаратура и за детските отделения в Мездра и Враца. Искрено вярвам, 
че все повече хора ще се включат и през следващата година и ще разкрием пунктове за събиране на 
жълти стотинки във всички села на община Мездра“, сподели Георгиева. Тя вярва, че който иска да 
помогне винаги намира начин. Жителката на Дърманци прави всичко по силите си, за да 
популяризира инициативата. Населеното място има и група във Фейсбук –„Фенове на Дърманци“, 
където организаторът дава повече информация за инициативата. Там посланието й е просто и 
истинско: „Отворете сърцата си и помогнете. Всеки има възможност да дари жълти стотинки. Мисля, 
че подобни каузи обединяват хората особено в едно малко населено място. Бих направила всичко 
по силите си, за да популяризирам инициативата“, категорична е Цветанка. Рекламни материали за 
акцията има в магазините в Дърманци. Повече информация за кампанията може да получите на 
сайта www.stotinkite.com  или в страницата на кампанията „Жълти стотинки“ в социалната мрежа.   
Общинската администрация също ще се включи в благородната инициатива и ще разкрие пункт за 
събиране на жълти стотинки в помощ на децата. 
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 УЧЕНИЦИ ДАРЯВАТ СРЕДСТВА  
Пенсионери | 14.06.2017 | Стр. 9  
 
Ученици от II "а" клас от ОУ "Петко Р. Славейков" в Пещера избраха, вместо да подарят букети на 
учителките си на 24 май, да дарят парите си на онкоболно момче от града. 
Примерът на второкласниците обаче не остава само в рамките на класа, нито в рамките на 
училището. Инициативата е разпространена и сред другите училища и дори сред детски градини, за 
да могат да се включат колкото се може повече хора и да помогнат мечтата на родителите на 
момчето да се превърне в реалност. 
Надеждата на родителите на малкия Борис Чуралски е, че въпреки трудностите доброто винаги 
намира своята изява. Той е само на 2 години и 10 месеца и всички възможности на територията на 
България за лекуване са изчерпани. Единственият му шанс е лечение със скъпоструващ медикамент 
от САЩ и именно така се създава мисията на малките ни герои - да се съберат достатъчно средства 
за лечението. На много места в града има поставени дарителски кутии, организират се и 
благотворителни базари. 
Понякога малките жестове имат най-голямо значение. В българския речник като едно от значенията 
на думата добрина е добро дело, добра проява в полза на друг човек. Учениците от II "а" клас може 
и да не са запознати с тази речникова дефиниция на думата, но го усещат със сърцата си. Те са готови 
да дадат частица от себе си, за да помогнат на Борис. Готови са да дадат пример за това как стъпка 
по стъпка малките жестове се превръщат в големи дела. 
 
 

 50 деца от Пордим ще гледат безплатно мача на Бербатов в столицата   
www.plevenzapleven.bg | 14.06.2017 | 08:25 
 
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.  
50 деца и младежи с ръководители от Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Пордим ще 
гледат безплатно благотворителния мач организиран от Димитър Бербатов на националния стадион 
в столицата. Това стана възможно благодарение на призива за помощ от председателя на 
Националното сдружение на сираците в България г-н Слави Михайлов към председателя на 
официалния фен клуб на „Манчестър Юнайтед“ г-н Емил Йорданов. За по малко от седмица, 
членовете на клуба събраха необходимите средства за закупуването на билети за талантливите деца 
от училището в Пордим. Идеята е чрез посещението на благотворителния мач децата да изживеят 
емоцията и да видят световно известни футболисти сред, които и Димитър Бербатов.  
Благодарим за помощта и подкрепата на всички, които допринесоха за това децата от Пордим да 
бъдат щастливи! Инициативите на официалния фен клуб на „Манчестър Юнайтед“ тепърва предстоят 
се разбраха Слави Михайлов и Емил Йорданов.  
 
 
 

 Доброволци помагат за "Лято в библиотеката" във Враца 

www.bnr.bg | 14.06.2017 | 08:16  

Доброволци ще участват в инициативата "Лято в библиотеката" във Враца. Тяхната задача ще бъде 
да четат, да разказват или просто да си говорят с малките читатели. Традиционната проява започва 
днес, от 10:30 часа, с концерт в градинката зад паметника на Христо Ботев във Враца. Участие ще 
вземе акордеонният състав при школата по изкуства към Народно читалище "Развитие". Това ще 
бъде и първата среща на малките читатели с музикалните инструменти. След нея ще започне четене 
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на любими български народни приказки. "Всеки ден ще има различни игри и различни забавления 
за децата. В понеделник ще имаме игра "Вълшебната страна на буквите". Вторникът сме го 
планирали за по-креативните младежи. Чрез инициативата #VlogON "Разкажи ми за 
забележителностите в твоя град" тийнейджърите ще създадат видео портал. В сряда ще бъде нашата 
традиционна лятна читалня. В четвъртък сме планирали да бъдем в помощ на учениците, като 
решихме да включим книжки от препоръчителните списъци. В петък децата ще разказват в "Играта 
приказна съкровищница", каза директорът на библиотеката Силвия Врачовска. "Лято в 
библиотеката" е инициатива, насочена към децата от две възрастови групи - от 2 до 10 години и от 7 
до 16 години. Всички занимания са напълно безплатни, посочиха още организаторите.  
 
 

Отбелязваме Световният ден на доброволното кръводаряване 

www.bnr.bg | 14.06.2017 | 08:16  

Доброволци www.focus-radio.net | 14.06.2017 | 11:46 
Отбелязваме Световният ден на доброволното кръводаряване. На 14 юни международната 
общественост почита всички хора, които даряват кръв, поясни пред журналисти във Велико Търново 
д-р Марияна Витанова, началник на отделението по трансфузионна хематология при МОБАЛ „Д-р 
Стефан Черкезов“ в старата столица, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново.  Дата се 
чества от 2004 година насам. Тя е определена от ООН, а инициатори за това са Световната здравна 
организация, Международната организация на Червения кръст и Червения полумесец и 
Международното дружество за кръвопреливане. „Това е денят, на който отново можем да поставим 
темата за важността на кръвта и необходимостта от това да имаме достатъчен резерв от безопасна 
кръв, с който да реагираме при спешни ситуации с бременни, с родилки, при катастрофи и други 
инциденти. Днешният ден е повод да изкажем едно голямо Благодаря всички доброволни 
кръводарители, които отделят от времето си и част от кръвта си, за да спасят човешки живот или да 
подобрят качеството на друг“, каза още д-р Витанова. 
По повод Световния ден на кръводарителя пред Факултета по изобразителни изкуства на ВТУ в 
центъра на старата столица се проведе информационна кампания, в която се включиха десетки 
граждани и доброволци.  
 

Димитър Русков създаде клуб-библиотека за емигранти в Амстердам  

www.novini.dir.bg | БНР | 14.06.2017 | 11:15  

Българинът Димитър Русков, който живее в Амстердам, създаде по проект клуб-библиотека 

за емигранти... Българинът Димитър Русков, който живее в Амстердам, създаде по проект 

клуб-библиотека за емигранти. В предаването “Преди всички“ той разказа за дългия път до 

сбъдната мечта: Напуснах България преди 15 години. Започнах да работя като библиотекар. 

Много хора, българи, а и други хора, които не са напускали пределите на собствената си 

страна, си мислят, че емигрантството е за всеки и че там хората го посрещат с хляб и сол. 

Това е една голяма лъжа. Аз трябваше да извървя своето собствено щастие - поне 3-4 години 

много сериозна работа. След време постигнах вътрешно спокойствие и разбрах, че този 

живот е за мен, но това не означава, че съм забравил собствената си страна. Аз съм от 

Силистра. Завърших специалността “Библиотечни информационни науки“ в Софийския 

университет. Когато пристигнах в Холандия, не започнах да работя веднага като 

библиотекар. Работих, каквото намеря и това траеше година-година и половина. Там карах 

допълнителни курсове за библиотекар. Получих стипендия, за да продължа да уча. Започнах 
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да работя като доброволец в една библиотека. Шест месеца по-късно ми дадоха трудов 

договор за 4 дни в седмицата - това е начин да се намери работа в Холандия. Русков е 

библиотекар в Холандия вече 12 години:Винаги съм искал да създам нещо свое. Преди 

четири години получих този шанс благодарение на едно библиотечно състезание. Спечелих 

награда с моята идея за създаване на клуб за емигранти. Получих субсидия от 5 000 евро, 

която използвах, за да развия този клуб. Идеята ми беше да събирам български, а и други 

емигранти от Източна Европа, за да им помагам да се интегрират. Впоследствие се 

присъединиха всякакви емигранти. В този клуб каня писатели, музиканти, обикновени 

емигранти, които са успешни в Холандия и искат да преставят собствените си страни. 

Например известният български цигулар Мичо Димитров от Пловдив ми беше един от 

гостите, също и Мария Генова от Пловдив - тя е холандско-българска писателка, много 

успешна в Холандия, Иван Стоянов-Бари - компютърен специалист, но пише и книги. 

България е по-непозната за средния холандец, отколкото някои далечни държави, споделя 

още Русков:На сбирките на клуб “Млади таланти“ младите емигранти виждат в мен един 

успял човек, успял емигрант и те се радват да се срещнат с мен. Затова аз се опитвам да ги 

привличам към тези мероприятия, да им помагам да се интегрират. Ако някой от тях ме пита 

за рецепта за успешен живот на емигрант, аз винаги им казвам не да се асимилират, а да се 

интегрират. Когато човек следва пътя си, никой не може да го спре и мечтите са постижими 

и зад граница, вярва Димитър Русков.Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 

"Футбол с кауза" награждава с автографи на Пеле и Антъни Джошуа  

www.bgonair.bg | 14.06.2017 | 12:03  

"Футбол с кауза" е инициатива, която за четвърта поредна година не спира да мотивира 

хората да помогнат, вдъхновявайки ги с футбол.  Организаторите Мартин Арсов и 

Александър Скобелев гостуваха в "България сутрин", за да разкажат повече за събитието, 

което ще се проведе тази събота и неделя в спортен комплекс "Корнера" в "Младост" 2. 

"Всяка година към турнира организираме и благотворителен базар, на който известни наши 

спортисти и лица от шоубизнеса даряват свои лични вещи, които разиграваме на 

благотворителна томбола", каза Арсов пред Bulgaria ON AIR. Сред тези личните вещи най-

големите награди са бутонки с автограф на Краля на футбола Пеле, както и шорти с 

автограф на световния шампион по бокс Антъни Джошуа. Останалите награди са тениски с 

автографи на играчите от националния отбор по футбол, както и много други изненади.  
 

Дари кръв, спаси живот  

www.novini.dir.bg | Dnes.bg | 14.06.2017 | 12:53  

Отбелязваме Световния ден на кръводарителя Натоварен ден, изпълнен с нерви и 

притеснения. Твой близък е в болница и му предстои операция. Чудиш се как да помогнеш, 

дали не се натрапваш на лекарите с въпросите си, не пропускаш ли нещо. Опитваш се да 

работиш нормално, но телефонът ти звъни непрестанно и мислите ти са другаде. Обаждат ти 

се, за да ти кажат, че въпросната интервенция ще се осъществи още на другия ден и трябва 

да намериш поне двама кръводарители. Затварят бързо и ти започваш да се луташ и търсиш 

познати, които могат да помогнат.  

Няколко часа по-късно все още нямаш решение, когато отново получаваш обаждане.  
 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.bgonair.bg/
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14087614%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s63%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a14088768
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14088768%22
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Доброволци ще почистват Дунавските острови (БНТ2-Русе) 

www.news.bnt.bg | 14.06.2017 | 13:35  

Оказва се, че 80 % от отпадъците в реката и по бреговете са от пластмасови бутилки, а 

добрата новина е, че 50 на сто от боклука може да се рециклира. От дружество „Приста” се 

надяват, че с акцията, посветена на Международния ден на реката, все повече хора ще 

обърнат внимание на проблема със замърсяването на Дунав и ще помогнат за неговото 

разрешаване. Освен това ще се запознаят отблизо с биоразнообразието и възможностите за 

туризъм, които предлагат Дунавските острови.  

 
 

Голямо дарение от правна литература получи Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ 
www.e-novinar.com | 14.06.2017 | 12:10 dariknews.bg 

 

Голямо дарение от правна литература получи Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“. 

Дарението е осигурено от Висшия адвокатски съвет, чиято Национална конференция се 

проведе на 10 и 11 юни (събота и неделя) 2017 година в града на Рачо Ковача. Събитието 

беше организирано със съдействието на Габровската адвокатска колегия и на Община 

Габрово. В него се включиха около 150 участници. Сред тях бяха председателят Ралица 

Негенцова, главният секретар Стефка Въжарова и членове на Висшия адвокатски съвет, 

представители на Висшия дисциплинарен съд, на Висшия контролен съвет, на адвокатските 

колегии в страната, на Националното бюро за правна помощ и на Центъра за обучение на 

адвокати „Кръстю Цончев”.Темата на Националната конференция бе „Етиката и правото в 

дейността на адвокатурата. Практически проблеми.“ Книгите, подарени на РБ „Априлов-

Палаузов” – Габрово са издания на историко-юридически и значими правни теми в 

съвременността в условията на нашето членство в Европейския съюз. След необходимата 

библиотечна обработка изданията ще бъдат предоставени на читателите на библиотеката.  
 

„Америка за България” стъпи и във Враца  
 

www.vratzadnes.com | 14.06.2017 | 14:36  

Колкото повече хора се ангажират с доброволчеството и дарителските кампании, толкова 

по-добре ще успява да се развива страната ни. Радвам се, че виждам толкова много хора да 

са ангажирани с тези дейности, тъй като те създават и променят. С тези думи врачанският 

градоначалник Калин Каменов даде старт на конференцията „Силата на общността”. 

Проявата, чиито организатор е фондация „Америка за България” се проведе днес във Враца. 

Участници в конференцията бяха Боряна Кирилова от Българския дарителски форум 

„Дарявам за своята общност”, Диана Андреева от Сдружение „Деветашко плато”, Наталия 

Костадинова от Сдружение „Първи юни” в Бяла Слатина, Диана Трифонова от Фондация 

„Америка за България” и др. Фондацията съществува вече 17 години. В този период 

даряваните годишно средства са над 20 млн. долара. Парите се дават основно в сферите на 

образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и др. Значителен е и 

финансовият ресурс дарен в България. От 2009 година, когато фондация „Америка за 

България” е стъпила в страната дарената сума е в размер на 200 млн. долара. Парите са 

инвестирани основно в различни проекти. „Основната цел на фондацията е да възроди 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s5619%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14089667%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s4481%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14090927%22
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мисията на дарителството и доброволчеството в България. Заедно можем да намерим 

устойчивите решения не само за страната, но и за Враца и региона. Опитваме се не само да 

подкрепяме бизнеса, но и малкия и среден бизнес.”, категорични бяха по врече на 

конференцията от „Америка за България”. По време на събитието организаторите посочиха 

успешно реализирани проекти на местни общности в градове и села в цялата страна. 

Презентирана беше и дейността на Фондацията, както и идеите, които желаят да реализират. 

По време на конференцията от „Америка за България“ обясниха и за важната роля на 

местната власт за постигане на добрите резултати в съответния регион.  
 
 

Започнаха безплатни очни прегледи за деца в "Източен“ 

www.plovdiv24.bg | 14.06.2017 | 12:18  

Източник: Plovdiv24.bg Кметът на "Източен" Николай Чунчуков откри кампанията за 

безплатни очни прегледи на 5 и 6-годишните деца в района, осигурена от трите клуба 

"Лайънс" в Пловдив. Кампанията е под надслов "Весели очички" и се организира от Лайънс 

клубовете "Пловдив", "Евридика" и "Филипополис", съвместно с Центъра за рехабилитация 

на слепи. На специално организирано тържество по този повод в новата ДГ "Чайка", той 

обясни на децата, колко важно е да се грижим за здравето и особено да пазим очите си. 

Малчуганите пък го изненадаха със своя програма, посветена на здравето и значението на 

витамините за него. Красивата сцена- част от екстериора на модерната детска градина, 

отрано се огласи от детски песни, стихове и глъч. "Много е интересно вътре, просто те 

снимат с един апарат и сигурно ще ни дават и снимки - огласи на приятелите си първият 

малчуган, преминал прегледа. Двамата с районния кмет весело си поговориха и дори се 

разбраха да играят заедно федербал.  Представителят на дарителите Анета Попова обясни 

колко са важни тези прегледи в най-ранна детска възраст, защото се извършват с нов апарат- 

портативен авторефрактометър Mobile Vision Screener PlusopiX S12c, предназначен за деца, 

откриват навреме проблеми, свързани с далекогледство и късогледство и дават знак на 

родителите да се вземат мерки.  Апаратът е закупен от трите Лайънс клуба и е дарен на 

Центъра за рехабилитация на слепи. Всеки родител след седмица ще получи чрез детската 

градина резултата от прегледа и ще може да запознае с него личния лекар на детето. 

Дарителите благодариха на кмета на "Източен" Николай Чунчуков за перфектната 

организация на прегледите в района.  Заместник-директорът на градината Мария Петрова от 

своя страна благодари за възможността децата да бъдат обгрижени с тези прегледи и обеща 

на децата още празници и много игри през лятото. Прегледите в район "Източен" 

продължават по график във всички детски градини до края на другата седмица.  

  
 

 

 93 хил. лв. за Мадарския конник + 14 хил. бутилки за рециклиране 

www.economynews.bg | 14.06.2017 | 13:46  

93 528,61 лв. събра инициативата „Ние обичаме България“ 2017. Дългосрочната национална 

кампания, която обедини хиляди българи, е организирана от BILLA България. Проектът 

цели осигуряването на финансова помощ за значими паметници на културата. Тази година 

бе подкрепен един от най-емблематичните български символи – Мадарският конник. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3513%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14087977%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1207%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14089827%22
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Събраната по време на кампанията сума ще бъде използвана за облагородяването на 

Националния историко-археологически резерват „Мадара“, където се намира релефът, и за 

превръщането на района в атрактивна туристическа дестинация. Средствата ще бъдат 

преведени по сметката на Регионалния исторически музей в Шумен, който отговаря за 

Мадарския конник. Основната част от сумата бе събрана от продадени билети за големия 

благотворителен концерт в подкрепа на Мадарския конник, който се проведе на 31 май в 

зала „Арена Армеец“ и събра хиляди зрители. Част от средствата, които ще бъдат дарени за 

Мадарския конник, са събрани от продажбата на специални брандирани торбички. Те ще 

продължат да бъдат налични в магазините на веригата до края на месец август. 1 лев от 

всяка закупена бройка отива за каузата. Инициативата стартира през 2016 г., когато за 

реставрацията на Паметника на свободата на връх Шипка бяха събрани близо 75 000 лв. 

Карлсберг България и Екопак България организираха мащабна кампания за насърчаване на 

разделното събиране на бирени опаковки и рециклирането им в София. Близо 1500 

софиянци и гости на града предадоха над 14 хиляди стъклени, пластмасови бутилки и кенове 

от бира за рециклиране. Като комплимент за усилията им, пивоварната компания осигури в 

замяна 3 бутилки от последното предложение в портфолиото си – Пиринско Младо пиво. 

Събитието се проведе на 11 юни в Княжеската градина, в пространството между Паметника 

на Съветската армия и бул. Цар Освободител. Инициативата под наслов “Заедно за 

природата!” е част от политиката на пивоварната компания за устойчиво развитие и 

корпоративна социална отговорност. За една година компанията събира и рециклира близо 4 

тона опаковки от стъкло, пластмаса, хартия, метал и дървесина. Благодарение на тези свои 

усилия успява да спаси от изсичане над 16 хиляди дървета, спестява над 13 млн. кВтч 

електроенергия, над 40 хиляди кубически метра вода и над 5 хиляди барела петрол.  
 

 Благотворителна кампания "За достоен живот"се проведе в дом за възрастни хора в 
Пловдив  

www.bta.bg | 14.06.2017 | 14:25  

Начало / Оригинални текстове 

OT 14:03:31 14-06-2017 AM1402OT.005 Пловдив - Фондация "Сан Марко М" - дарение 

Благотворителна кампания "За достоен живот"се проведе в дом за възрастни хора в Пловдив  

Пловдив, 14 юни /Таня Благова, БТА/ Благотворителна кампания "За достоен живот"се 

проведе в Дом за възрастни хора с физически увреждания (ДВФУ) "Хаджи Гьока Павлов" в 

Пловдив. Тя е дело на три бизнес дами Елена Кристияно, Меги Трайкова, Ася Атанасова и 

представляваните от тях организации. На възрастните дами от дома бяха направени 

безплатни прически, като те бяха подстригани, боядисани и изсушени от три стилистки, сред 

които и Ася Атанасова, управител на салон за красота "Ася", а боите са дарение от българо-

италианската фирма "Кристиан оф Рома". В рамките на благотворителната инициатива се 

даряват икони, както и се подменя спалното бельо във всяка от стаите на социалното 

заведение. Поставят се картини в столовата и коридорите на сградата. Също така като част 

от кампанията е и зацветяването и облагородяването на парка в дома и поставените 

градински фигурки и мебели. В рамките на днешната инициатива са предоставени и спортни 

принадлежности, които да подпомагат раздвижването на обителите му. Това е поредната 

инициатива от кампанията, която цели да подобри битовите условия в дома, както и да 

повиши самочувствието на обитателите му, сподели Меги Трайкова председател на 

фондация "Сан Марко М". Тя добави, че от три години фондацията постоянно реновира и 

обновява дома, правят се различни благотворителни мероприятия, като празнични молебени 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s810%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14090648%22
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и обяди. Благотворителната кампания "За достоен живот" е на приблизителна стойност 

около 5000 лева и все още не е приключила и предстоят още инициативи. Фондация "Сан 

Марко М" е създадена преди четири години, с основна дейност да помага на онкоболни. 

Впоследствие благотворителната й дейност се разширява и вече подпомага не само 

онкоболни, но и лица от домове, сираци, хора в неравностойно положение, имащи нужда от 

помощ. По думите на Миглена Трайкова дейността на фондация "Сан Марко М" е насочена 

основно в полза на хората. /АМ/ . 
 

 
 

БНР подкрепя кампания за животоспасяваща трансплантация на бели дробове 

www.novini.dir.bg | БНР | 14.06.2017 | 14:23  

Българското национално радио подкрепя дарителска кампания за животоспасяваща 

операция на Даниел Петков... Българското национално радио подкрепя дарителска кампания 

за животоспасяваща операция на Даниел Петков. Мъжът очаква трансплантация на бели 

дробове. Освен  сумата са операцията обаче са необходими 6 хиляди евро за рехабилитация. 

Даниел Петков е на 44 години от София. Страда от рядко заболяване и дихателна 

недостатъчност. Единственият изход е двустранна белодромна трансплантация. Тя може да 

се извърши в университетска болница във Виена.Даниел е включен на 21-ви април 2017-та 

година в листата на чакащи на “Евротрансплант“. Българското общество на пациентите с 

пулмонална хипертония подкрепя също кампанията, каза председателят й Наталия Маева: 

Министерство на здравеопазването, респективно Комисията за лечение в чужбина вече е 

отпуснала сума от 120 000 евро, небоходима за извършването на трансплантация в Австрия, 

но са нужни още 6 000 евро за престоя на този пациент след операцията.Семейството не 

може да си позволи тримесечния престой във Виена след трансплантацията, разказва 

съпругата на Даниел Ваня Петкова: Част от медикаментите също не се поемат, а те са скъпи 

и ние не можем да си го позволим. Надеждите ми са поне до края на годината Даниел да 

бъде трансплантиран и отново да може да диша сам, да се радва на децата си и да бъде до 

нас.  

 

 

БФС дари 20 000 лева на фондацията на Бербатов 

www.novini.dir.bg | Novsport | 14.06.2017 | 17:35  

Боби Михайлов плати сумата за билети, които ще подари на деца от школите  Българският 

футболен съюз подарява незабравимо изживяване на деца от футболните школи - да се 

докоснат до магията на световните звезди, идващи в България за грандиозното шоу на 

Димитър Бербатов и Луиш Фиго, което ще се проведе тази вечер от 20:00 часа на 

Националния стадион “Васил Левски“.   За да подкрепи благотворителната кауза, БФС 

закупи билети за благотворителния мач на стойност 20 000 лева. Така едновременно 

талантите ще получат голямо вдъхновение, а с дарението ще бъде подкрепена и каузата на 

фондация “Димитър Бербатов“ - успелите деца на България в областите на изкуствата, 

науката и спорта.   Рекордьорът по голове за националния отбор на България организира 

благотворителния мач чрез своята фондация.  

 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s63%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a14090602
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14090602%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s63%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a14094312
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14094312%22
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Румен Радев удостои Луиш Фиго и Димитър Бербатов с Почетен знак на Президента на 
Република България 

www.bulfax.com | 14.06.2017 | 17:30  

На церемония в Гербовата зала държавният глава удостои Луиш Фиго и Димитър Бербатов с 

Почетен знак на Президента на Република България за изключителния им принос към 

развитието на европейския и световния футбол, социалната им ангажираност и подкрепа на 

младите хора. „Това отличие е скромен знак на уважение към две големи имена от световния 

футбол и признание към двама изтъкнати дарители и големи приятели на България“, 

подчерта в речта си президентът Радев.  

 

 

Шахматистът Момчил Петков  от Добрич с награда от фондация „Бербатов”  

www.dobrich.topnovini.bg | 14.06.2017 | 22:20  

Спортната гордост на Добрич – шахматистът Момчил Петков, е носител на наградата на 

фондация "Бербатов" . 11-годишият талант получи специалната статуетка в раздел "Спорт" 

при децата от 5 до 8 клас. Той бе награден официално  от Доимитър Бербатов пред близо 40 

000 зрители по време на благотворителния футболен мач на фондациите на Бербатов и Фиго. 

Момчил е трикратен държавен шампион на България по класически шахмат за момчета до 

12 години. Момчил е шампион на България по класически шахмат момчета до 12 години 

през 2017 и 2016 година, шампион на България по класически шахмат момчета до 8 години 

през 2013 година, вицешампион на България по класически шахмат момчета до 10 години 

през 2015 година, шампион на България по блиц момчета до 12 години през 2017, 

вицешампион на България по ускорен шахмат момчета до 12 години през 2017 година, 

шампион на България по ускорен шахмат момчета до 10 години през 2015 година. Носител е 

на множество детски купи от държавния и международния календар в България и Румъния. 

Момчето е и шампион на Европейския съюз за 2016 година при момчетата до 12 години - 

през 2016 година на първенството на ЕС в Мурек, Австрия, той се класира еднолично на 

първо място с 9 победи от 9 изиграни партии. Освен това е бронзов медалист от Световното 

училищно първенство в Сочи, Русия през декември 2016 година при момчетата до 11 години 

с равен брой точки с класиралите се на първо и второ място. За това си класиране Момчил 

Петков получи звание Кандидат майстор от Световната федерация по шахмат. Неотдавна бе 

отправен апел за набиране на средства, за да се осигури участието на Момчил в престижни 

състезания. Като настоящ държавен шампион на страната ни той има право да я представи в 

Световното индивидуално първенство за кадети (21-31.08.2017 – Покос де Калдас, 

Бразилия), Европейското младежко индивидуално първенство (04-15.09.2017 – Мамая, 

Румъния) и Първенството на Европейския съюз (01-10.08.2017 – Мурек, Австрия).  

 

 Изложба в парламента привлича вниманието към проблемите на хората с увреждания 

www.novini.bg | 14.06.2017 | 11:50  

Народното събрание ще бъде домакин на благотворителна инициатива „Пеперудените крила 

на независимия живот“. Днес ще бъде показана изложба на художничката Нина Жишева от 

Центъра за независим живот, която е изработила арт инвалидни колички. Събитието се 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1352%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14094054%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3913%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14098320%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1865%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14087264%22
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организира от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите 

на гражданите с председател Антон Кутев. Целта е да се насочи вниманието към проблемите 

на хората с увреждания, които имат право на достоен живот. Инвалидните колички ще бъдат 

продадени, а събраните средства ще бъдат предоставени на столичното 36 СОУ „Максим 

Горки“ за подобряване на средата в училището, в това число закупуване на рампи и 

създаване на подходящи условия за достъп на деца с увреждания.  

 

 

Над 1000 души в България чакат за трансплантации 

в. Монитор | 15.06.2017 | Стр. 16, 17  

Над 1000 души в България чакат за трансплантации, броят им се променя ежедневно. Това 

заяви пред БНР д-р Мариана Симеонова, изпълнителен директор на Агенцията по 

трансплантации. Има и хора, които умират, докато чакат, каза тя. 

Кръстосаното донорство трябва да се разреши в България, тъй като това е живо донорство, 

смята д-р Симеонова. Тя допълни, че в част от държавите с добре развито донорство дори не 

се налага кръстосано донорство. 

Положително е, че трансплантациите не намаляват от2014 година насам, която се смята за 

най-силната година, изтъкна д-р Симеонова. Междувременно от Българското общество на 

пациентите с пулмонална хипертония организират дарителска кампания за 34-годишен мъж. 

Той е одобрен от Комисията за лечение в чужбина за бъбречна трансплантация, но са 

необходими 6 хиляди лева за престоя му за рехабилитация след операцията. 

Пациентите, които вече са преминали трансплантация, отчитат липсата на център за 

следтрансплантационно наблюдение у нас като един от основните проблеми на тяхната 

терапия. За целта хората пътуват в чужбина и осигуряват сами своя престой зад граница. 

Председателят на паци-ентската организация Наталия Маева обясни, че държавата мисли за 

самата операция, а не мисли за времето, когато пациентът трябва да се чувства добре след 

нея. 

 

 

БФС купи билети за 20 000 лева 

в. Меридиан мач | 15.06.2017 | Стр. 2, 3  

БФС подари незабравимо изживяване на децата от футболните школи - да се докоснат до 

магията на световните звезди, дошли в България за грандиозното шоу на Димитър Бербатов 

и Луиш Фиго, което се проведе снощи на Националния стадион "Васил Левски". 

За да подкрепи благотворителната кауза, БФС закупи билети за благотворителния мач на 

стойност 20 000 лева. Така едновременно талантите получиха голямо вдъхновение, а с 

дарението ще бъде подкрепена и каузата на фондация "Димитър Бербатов" - успелите деца 

на България в областите на изкуствата, науката и спорта. 

Президентът на БФС Борислав Михайлов също подкрепя каузата на Бербатов и присъства на 

големия мач с кмета на София Йорданка Фандъкова. 
 

Кметът на Хитрино призна, че "може би" грешката му е по отношение на прозрачността  

www.actualno.com | 15.06.2017 | 08:00  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s325%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14100122%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s323%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14100251%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s17%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14101356%22
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Може би грешката ни е, че не качихме всички решения на Обществения съвет на сайта. 

Възложихме го на фирмата, която го поддържа, но още не е свършено. Така изключеният от 

ДПС кмет на Хитрино Нуридин Исмаил коментира какво се случва с отчетността относно 

отпуснатите помощи за шуменското село.  

Кметът на Хитрино коментира, че е имало неодобрение на разходи от Управляващия орган 

относно парите, които идват като европейска помощ. Когато има такива случаи, правим 

корекции, обясни градоначалникът. Припомняме, че държавната помощ за шуменското село 

е 10 млн. лева – 5 млн. директно по сметките на общината и 5 млн. под контрола на 

социалното министерство, от дарения са събрани около 2 млн. лева, а за 20 млн. лева има 

разрешение от ЕК да бъдат отпуснати по Програмата за развитие на селските региони.  

Според Исмаил хора като Йордан Цонев, „тежкари от жълтите павета”, не били в ДПС, за да 

защитават правата на хора като кмета. Ако искат политически да се разправят с мен, да се 

върнат на политическото поле, добави Исмаил, без пряко да признава, че е виновен за 

загубени от ДПС гласове на последните избори в региона. На общинско ниво ДПС загуби 

1000 гласа, но на областно загуби 12 000 – аз ли съм виновен, попита Исмаил пред Нова 

телевизия.  

По думите на приближени на кмета и членове на Обществения съвет смятат, че има 

разделение сред избирателите на ДПС.  

  

Събраните в Добрич книги отпътуват за Чикаго 

www.dobrich.topnovini.bg | 15.06.2017 | 08:03  

Книгите за българските училища в Чикаго са опаковани и готови за транспортирането им 

през океана - над 1400 тома класическа и съвременна българска литература събрани в 45 

кашона, съобщиха от дом-паметник "Йордан Йовков" в Добрич. 150 книги дариха 

добруджанци в рамките на обявената в навечерието на Националния празник 3 март 

дарителска кампания. В кампанията, която се проведе съвместно от областната 

администрация и Регионален исторически музей, се включиха над петнадесет дарители, като 

някои от тях предоставиха и по над 20 книги. Регионалният исторически музей също 

направи дарение. Сред книгите, които се събраха, са творби на Йордан Йовков, Димитър 

Димов, Иван Вазов, Петко и Пенчо Славейкови, Димитър Талев и други. Има и книги на 

добруджански автори – Ангел Веселинов, Керанка Далакманска. Зад океана ще получат и 

най-новата книга на Севда Костова, потомка на поп Паскал, един от основоположниците на 

българските поселения в Южна Добруджа – „Земя и корени“, както и много учебни помагала 

по български език и литература. От дом-паметника съобщават, че Генералното консулство в 

Чикаго работи по създаването на българска библиотечна секция в едно от предградията. 

Повече подробности по този проект ще бъдат представени през есента, след получаване на 

книжната пратка от България и разпределянето на книгите сред училищата (които ще бъдат 

основните бенефициенти на дарението.  

 

 
 
 
 

Новата социална мрежа „Волонтайм“ свързва неправителствения сектор, бизнеса и частните 
потребители 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3913%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14101396%22
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www.bnr.bg | 15.06.2017 | 19:15  

Социалната мрежа „Волонтайм“ стартира своята дейност, преди два месеца. Но вече много 

бизнес организации са направили своя профил в нея. Също така училища и  читалища. Има 

вече  и направени дарения- и финансови и материални. Това е социална мрежа, която 

обхваща доброволчеството в обществени и частни инициативи. Свързва неправителственият 

сектор с бизнеса и с частните потребители, които искат да допринесат или да получат добро. 

И е първата по рода си в България. Повече за тази социална мрежа – чуйте от репортажа на 

Добромира Мицева.  
 

Фолклорен концерт набира средства за спасяването на стара църква край Своге 

www.novini.dir.bg | БНР | 15.06.2017 | 15:56  

Благотворителен фолклорен концерт набира средства за реставрацията на старинен храм в 

село Зимевица, община Своге... Благотворителен фолклорен концерт набира средства за 

реставрацията на старинен храм в село Зимевица, община Своге. Инициативата е на 

фолклорен ансамбъл „Шевица“. Концертът ще се състои в неделя,  18-и юни, от 19 часа в 

Дом на културата „Искър“ в столицата.  Средновековната църква „Свети Теодор Тирон“ се 

намира в центъра на село Зимевица, община Своге. Храмът е построен в края на XI век, 

разказва Петър Ангелов, ръководителят на ансамбъла.Преданието гласи, че през 1894-а в 

манастира в село Искрец е пристигнал Харитон Колаев от Велико Търново. Той е носил със 

себе си пергаментна книга с църковнославянски текст и в нея е пишело, че църквата в село 

Зимевица е построена през 1860-а година. Църквата е еднокорабна, едноапсидна с 

полуцилиндричен свод.През 1882 г. храмът е бил разширен. Цялата западна стена е била 

съборена, за да се удължи пространството, допълва Ангелов:При преизграждането върху 

средновековните стенописи е нанесен слой мазилка, с което реално е унищожена голяма 

част от старата живопис, но според всички реставратори, тази мазилка всъщност ще запази 

абсолютно на сто процента всичките стари стенописи. Сега трябва много внимателно и 

грамотно да се свали. Запазени са изображения само върху източната стена и тук-таме в 

наоса. На свода на северната стена има запазен почти цял фриз с 12 светци, но за съжаление 

над него и под него няма почти нищо.Преди няколко години са реставрирани покривът и 

фасадата, но вътрешната част на църквата не е била ремонтирана. Благотворителният 

фолклорен концерт, който ще се състои в неделя набира средства за реставрацията на 

ценните стенописи:Вътре стенописите, иконостасът и множеството икони имат нужда от 

много, много сериозна реставрация, защото голяма част от стенописите са абсолютно 

унищожени, но според мен няма невъзможни неща. От музеите ще намерим някакви стари 

снимки на църквата, по които да успеем да възстановим иконите в първоначалният им 

вид.Петър Ангелов се надява скоро да види храмът изцяло ремонтиран и с отворени 

врати. Това ще бъде вторият благотворителен фолклорен концерт на ансамбъл “Шевица“. 

Миналата година танцьорите са събирали средства за реставрацията на скален манастир 

Света Марина в района на село Карлуково. Според Петър Ангелов изкуството трябва да се 

съчетава с проявата на добри дела:Аз танцувам цял живот и винаги съм си мечтал да създам 

свой собствен ансамбъл, в който да творя мои собствени танци. Дойде мигът, в който ми се 

искаше цялото това творчество, чрез него, да започна да правя добри дела, не само да 

показваме на хората, гости на нашите концерти, какво богатство е българският фолклор. 

Прииска ми се чрез нашите танци да правим добри дела за свети места. Наистина в миналото 

- няма роман, разказ, филм, в който централно място да не е българският манастир, черква, 
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параклис. Това са били местата, на които хората са се уединявали, на които са се събирали, 

на които са се молили на Господ за помощ, всъщност, това е било най святото място за 

всички хора тогава. Грехота е да ги отнемаме.Ръководителят на ансамбъла определя 

предстоящият концерт като пъстро пътешествие из българските етнографски области Още за 

благотворителната инициатива слушайте в звуковия файл.  

 
 

Дядо Добри събрал на стотинки 1 милион лева  

www.bgnow.eu | 15.06.2017 | 08:41  

Приведен като догаряща църковна свещ, вчера старецът бе опрял молитвеника почти до 

лицето си и нареждаше: "Господи Исусе Христа, помилуй ме грешния..." Не знаех откога се 

молеше, но след 20-ина минути привърши и ...изчезна яко дим. Оглеждах отново и отново 

одаята - няма го. Чуках, хлопах, виках го по име и накрая в ъгъла някой изшава. Дядо Добри 

се понадигна и отвори вратата. Сякаш оживял образ от икона застана насреща. Виж тук 

новите електронни издания в MediaMall - цени от 1 до 4 лева Софиянци го знаят като 

просяка пред "Св. Александър Невски". Като се разбра, че от изпросените стотинки е дарил 

35 000 лв. на храма и с това е станал най-големият дарител в историята на катедралата, го 

вкараха в клишето "просяка светец". Православният свят поназвайва за дядо Добри, за него е 

писано и в Русия, и в Румъния, но тези дни медиите съобщиха, че и папа Франциск разказал 

за просяка светец (виж карето). Но дядо Добри е далеч от земния свят с неговите подмолни 

капани. Старецът няма хабер от интернет, но там поддържат негови профили във фейсбук и 

туитър, за него разказва и уикипедия, образът му грее на цяла стена на жилищен блок в 

столичния квартал "Хаджи Димитър", а на морена на крайбрежната улица в Приморско 

ликът му е редом до този на Хан Аспарух и други легендарни имена. Дядо Добри си остава 

загадка за съвременния човек и това е по-добре за вътрешния му мир, казват монаси. Негов 

познат бизнесмен от Стара Загора се изумил на влизане в "Св. Ал. Невски", когато чул дядо 

Добри да говори свободно на немски с чужденец Наложило се бизнесменът да изчака 15-

минутния разговор, за да му целуне ръка. Старецът обаче два пъти е пребиван и обиран от 

наркомани в София. И полицаи са го тарашили, заради бай Добри Баретата, който бил негов 

внук, казват в Байлово. (Бел. ред - Николай Добрев - Бай Добри, заедно с колеги барети се 

прочу като организатор на "Фабриката за убийства" при ареста им през 2002 г. след 

неуспешния опит за атентат срещу бившия им колега Алексей Петров в София.) Дядо Добри 

е наричан жива икона, светец, безсребърник, просякът на Христос, човекът църква и пр. Но 

като се махнат епитетите, за него се знае малко. Кой е той? Дядо Добри е набор на патриарх 

Максим и на майка Евпраксия от Врачешкия манастир, която почина преди месеци. Роден е 

през 1914 г. и на 20 юли ще стане столетник. До 80-ата си година е изминавал пеш 40-те 

километра от Байлово до София, после станал изряден стопаджия, но шофьорите го 

познавали и не чакал дълго на пътя. Дядо Добри не е идвал от Нова година, казаха просещи 

милостиня пред катедралата "Св. Александър Невски" вчера. И служители в храма 

потвърдиха, че не са го виждали след празниците. Старецът е дал имотите си на църквата и 

от години живее в старовремска къщурка от две одаи, схлупена в двора на църквата "Св. 

Кирил и Методий" в родното му Байлово. В първото стайче има легло и оджак (огнище, над 

което е вързано котле със синджир). Вътрешната стаичка е неговият молитвен дом. На 

източната стена е направил скромен иконостас с кандило и пред него всеки ден се моли с 

часове. В близкия ъгъл е мястото за сън. Там дядо Добри спи върху овчи кожи на земята. 

Малка старовремска печка и струпани дърва до нея довършват подредбата. За хладилник му 
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служи изкопана дълбоко в пода дупка със стени, иззидани с камък. На масата до прозореца 

лежат празен портфейл и книгата, в която води строг отчет на получената милостиня. 

"Много изрядно си води сметките и винаги носи описани и увити в хартия по 10 монетите, 

които е получил от хората", пояснява магазинерка срещу църквата, която му уедрява парите. 

Но пари вкъщи не държи, откакто на 2 пъти го крадат непознати. Само пълен с евро на 

монети голям буркан дълго стоял на прозореца. "Тези пари не вървят, с тях не можеш да си 

купиш нищо, затова стоят тук", обяснявал старецът, докато негов приятел го закарал до 

банката. Там преброили и прибавили в сметката на дядо Добри 1300 евро. Дядо Добри е 

недолюбван от роднини, след като преди 15 години оставя всичките си имоти на църквата. 

Има пари да живее охолно и да носи всеки ден нови дрехи, но ходи облечен с вълнени 

потури и се храни само с хлебец. Переше се и миеше на чешмата на улицата пред черквата, 

казват в Байлово. Малцина знаят, че е сподвижник на юродивството. Юродивите съзнателно 

симулирали безумие, за да скрият от света своето съвършенство и да избегнат суетната 

светска слава и така да спечелят милостта на Бога. Досущ като подвижниците пустинници 

две седмици спи в нощви (корито за месене на хляб) до чимшира отвън. Като го питали 

близки защо го прави, отвърнал, че вътре в стаята дяволът го биел и изкушавал да прегреши. 

"Болестта е милост на Бога, изпитание за вярата ни. Палете свещи в църквата и се молете за 

душите. Правиш ли добро, Господ вижда това и ще те награди. Парите учат младите на 

всичко лошо. Бащите не трябва да дават много на децата си, да не ги учат на охолство, това 

развращава", напътстваше старецът вчера. Събира пари, но не обича парите. Ако му дадеш 

банкноти, ще откаже. Ако му ги пъхнеш насила, ще ги даде на друг. Колко е изпросил и 

предал после на църквата за последните 30 г.? По сметки на Георги от град Елин Пелин - 

негов довереник от десетилетия, дядо Добри е раздал за строеж или ремонт на църкви, 

параклиси и манастири в България някъде към милион лева. Милион, събиран по стотинки в 

пластмасова чаша пред храмовете "Св. Ал. Невски" или пред "Св. Неделя" в София. Помагал 

е и на Калоферския манастир, дал е 57 хиляди лева на манастира в Елешница. Но много 

плакал, като разбрал, че манастирът не е към синода, а стопанин му бил някаква фирма. В 

манастира "Кръстова гора" има отредена за него стая, след като направил лепта от 28 000 лв. 

Миналата година е дарявал и на Бесарбовския манастир край Русе. Отделно със свои пари е 

направил доста църкви и параклиси, като "Св. Троица" в родното му Байлово. "Започнахме 

да строим параклиса "Покров Богородичен" в град Елин Пелин и бяхме направили разчети 

до стотинка. Той поиска да помогне, казахме му, че не ни стигат 2 бона. Това бе през есента, 

а март месец старецът дойде, отидохме в банката и там ми даде парите. Броя ги - 2800 лв. 

Връщам му 800, защото не ми трябват, всичките разходи бяха пресметнати. "Тези пари ще ти 

трябват, вземи ги", тика ми ги в ръцете, а аз - инат, не ги взех. И точно 800 лв. не ни стигнаха 

за довършването, но старецът е знаел и пазеше парите", разказва вярващ от град Елин 

Пелин. Преди години Стунджи и Елица му дават 5000 лв. Музикантите се обаждат на техен 

познат - довереник на дядо Добри, и искат да дарят наградата си от 5000 лв. на 

благочестивия старец. Дядо Добри пък ги дава на свой приятел от Елин Пелин да ги дари по 

негово усмотрение. Като разбира обаче, че човекът се кани да ги прати на отец Иван от Нови 

хан, ги взема обратно. След три дни пак му ги дава и пак пита къде ще ги носи. Като чува 

същия отговор - на отец Иван, ги прибира повторно. След 10 дни сцената между двамата се 

потретя. Тогава старецът казва: "Какъв Нови хан, ти не разбра ли, че там е 

блудилище (разврат) и всичко освен църквата трябва да се срине със земята, а попът да се 

спасява на Света гора? Аз парите ще дам на Врачешкия манастир, карай ме там." Отиват, 

дядо Добри дава на игуменката 5000 лв. и я моли да казва занапред от какво манастирът има 

нужда, за да праща пари. "Оттогава лично аз съм донесъл 28 хиляди лева негови пари на 

Врачешкия манастир", разказва сам довереникът на стареца. Дядо Добри се обръща към 
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вярата на 38 години. Имал е 5 деца, а шестото е осиновено от жена му сираче. "Жената не ме 

слушаше, но сега е при Бога, защото осинови сираче и това дете спаси душата ", казвал често 

Добри. Единствено жива днес е Богданка, която живее в Елешница и го наобикаля. Тя е била 

на 4 месеца, когато Добри напуска семейството си и започва да търси Бога. Бил много 

заможен и изкупува греха си пред семейството, като оставя на жена си цялото богатство. 

Тръгнал на запад - цанел се за работник ту в едно село, после в друго - цяла година. Докато 

свещеник веднъж му казал: "Ако ще търсиш Бога, трябва да обърнеш посоката на изток. 

Добри го послушал и тръгнал обратно. Стига до женски манастир в Габровско и остава там 

28 години като работник в стопанството и говедар. Бил е и във Врачешката обител една 

година, но монах, дори послушник не става. Сега животът му е образец и на монаси, и на 

владици, но колцина са, които имат силата, безкористта и светостта да следват примера му? 

Приживе патриарх Максим засвидетелствал голямо уважение към набора си и часове срещу 

Великден мерцедес карал до черквата на дядо Добри благодатния огън от Ерусалим.  

Източник: 24 часа  
 

Бербатов: Горд съм, че велики футболисти уважиха каузата  

www.gong.bg | Екип на Гонг | 15.06.2017 | 14:10  

Димитър Бербатов заяви, че благотворителния спектакъл, който организираха съвместно с 

Луиш Фиго, е огромна стъпка в развитието на фондацията му. Бившият футболист на 

Манчестър Юнайтед допълни, че е много горд от факта, че легенди във футбола са уважили 

каузата.   

Мачът, който се игра на Националния стадион „Васил Левски” завърши 3:3, а събраните 

средства ще отидат за фондацията на Бербатов.  

Бербатов: Надявам се всички да са изпитали удоволствието, което изпитахме и ние  

"Все още не мога да оценя изцяло случилото се, но през следващите дни с моя екип ще се 

насладим на това, което се случи. Надявам се всички, които присъстваха на срещата, всички 

които бяха пред екраните, всички които бяха дарители да са изпитали удоволствието, което 

ние изпитахме", каза Бербатов след края на спектакъла.  

"Следващите стъпки са да направим още такива събития. Това ще подпомогне развитието на 

нашата асоциация", допълни бившият български национал.  

"Пазя много хубави спомени от Манчестър Юнайтед, както и с другите момчета, които бяха 

на терена. Най-важното беше, че всички, които дойдоха бяха позитивно настроени. Чувствам 

се горд, че тези футболисти уважиха каузата и се включиха в събитието с благотворителна 

кауза. Радвам се, че съм запазил добрите си отношения с такива световни имена във 

футбола. Когато се отнасяш с респект и уважение към хората, с които си работил, както и 

към тези, с които не си, те се държат добре с теб", каза още Бербатов.  

 
 

Бербатов срещу Роналдиньо в нов благотворителен мач  

www.kotasport.com | 15.06.2017 | 19:13  

На 30 юни Димитър Бербатов ще се включи в още един благотворителен мач.  

След като в сряда вечер фондациите на Митко и на Луиш Фиго организираха грандиозно 

шоу в София, след две седмици българинът ще излезе на „Ноу Камп“ с екипа на Манчестър 

Юнайтед.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Легендите на „червените дяволи“ ще се изправят срещу тези на Барселона в подкрепа на 

Педиатричен център за борба с рака.  

В строя на  каталунците ще е и Роналдиньо, който ще се завърне в Барса за първи път от 

2008 година, когато се раздели с клуба.  

Харесай Фейсбук страницата на KotaSport.com 

 

 

Национална лотария зарадва с подаръци таланти от фондация „Димитър Бербатов“ 

www.dariknews.bg | 15.06.2017 | 17:11  

Национална лотария, която е големият дарител на Клуб 2016 на „Успелите деца на 

България”, зарадва с подаръци талантите по време на грандиозния мач All Stars 2017. 

Димитър Бербатов награди най-заслужилите деца от фондацията си със статуетки, а 

водещите на Национална лотария Рая Пакова и Олга Модева връчиха по един таблет на 

всички деца, с високи отличия в категориите изкуство, наука и спорт.  

„Сега ще имате удоволствието да видите защо наистина сте тук, защо сте дарители за 

нашите прекрасни деца, които имат много отличия от всички състезания, в които играят“, 

каза Димитър Бербатов пред зрителите на националния стадион „Васил Левски“. Сред тях 

бяха над 400 таланти от всички краища на страната, с постижения в изкуствата, науката и 

спорта през 2016 г. и техните родители. Присъствието им на мача, организиран в тяхна 

полза, беше осигурено от Национална лотария. „За мен е изключителна чест да бъда тук. 

Искам да Ви кажа, че Национална лотария е изключително мотивирана и амбицирана да 

създава нови възможности и перспективи за младото поколение на България, защото 

вярваме, че талантливите и добре образовани хора са факторът, който е в основата на 

развитието на всяка една държава. Уверявам Ви, че няма да спрем с тази наша мисия”, каза 

Рая Пакова. В благотворителния мач All Stars 2017 на националния стадион „Васил Левски“ 

взеха участие най-титулуваните и най-обичаните футболни звезди.  

 
 

Възстановена е инфраструктурата в пострадалите от пороя села в Сливенско 

www.sliven.topnovini.bg | 15.06.2017 | 17:26  

В срок приключиха аварийно-възстановителните дейности в две от населените места в 

Сливенска общината, пострадали от проливния дъжд в началото на месеца. Това съобщиха 

от общинската администрация. В селата Гавраилово и Селиминово, след падналия в късния 

следобед на 2 юни краткотраен пороен дъжд в количества над 70 л/кв. м.,  бяха нанесени 

щети върху общинската инфраструктура. Пострадаха улици, съоръжения, частите 

имоти,  намиращи се в близост до деретата. Наводниха се приземни етажи и частично се 

увредиха имущества. Необходимите отводнителни мероприятия се изпълниха от екипи на 

пожарната в Сливен и с доброволен труд от жителите на селата. Водостоците са почистени 

от пренесения инертен материал. Възстановена е изцяло проводимостта на над 2 км речни 

легла на преминаващите през двете села дерета. Пред приключване са възложените дейности 

в най-пострадалото село – Струпец. Деретата са почистени и е възстановена тяхната 

проводимост в критичните участъци, заедно с разрушените укрепителни и предпазни диги. 

Извършват се спасителни и възстановителни работи на улиците, чиято проходимост и 

достъп до имотите беше нарушена. Изнесени са парчетата от разрушената асфалтова 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s898%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14112863%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s4818%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14113181%22
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настилка, попълнени и уплътнени са образувалите се големи дупки. След стабилизацията ще 

бъдат извършени асфалтови работи.  

 

 

ХОРИСТИ ДАРИХА 1295 ЛЕВА ЗА НОВ РОЯЛ В БАЛЧИК  

www.ndt1.com | 15.06.2017 | 19:58  

1295 лева събраха  

участниците в седмото издание на международния хоров фестивал  

"Черноморски звуци", провел се в Балчик миналата седмица. Повече от 600  

певци от 10 европейски държави се събраха на 6 сцени в Белия град,  

състезавайки се за Голямата награда на фестивала. Събраните 295 лева от продажбата на 

сувенири и рекламни материали влязоха в специално изработена кутия за дарения за 

закупуване на концертен роял за града. Към тях организаторът на събитието сдружение 

"Музикален свят - Балчик" добави дарение на стойност 1000 лева. Инициативата за събиране 

на средства за роял е на фондация "Академия Класика". Тя е организатор на фестивала "Дни 

на класиката в Балчик" и с поредица от събития ще привлича вниманието на обществеността 

и бизнеса в страната и чужбина към благородната инициатива.  

 

 
 

Малта продава 80 лимузини за благотворителност 

www.dnes.bg | 15.06.2017 | 22:10  

Малтийското председателство на ЕС съобщи, че ще продаде на благотворителен търг 80 

лимузини, взети специално за нуждите на европейските лидери и делегации по време на 6-

месечното си управление на Съвета. Островната държава е начело на ЕС от началото на 

годината до 1 юли, когато председателството поема Естония.  

80 BMW от 4 и 5 серия били подарени миналото лято на правителството за европейското 

председателство от малтийския клон на баварската фирма, която е официален спонсор на 

правителството за председателството. Те са чисто нови и са държани в закрити гаражи, 

пишат малтийците. С тях са превозени 20 000 президенти, премиери и делегати, участвали в 

различни прояви на председателството на двата малтийски острова. След 2 седмици 

лимузините ще бъдат обявени на търг в полза на фонда на Обществото на шаха, което се 

грижи за социалнослаби малтийци. Организацията е под патронажа на малтийските 

президенти, но не получава държавно финансиране, а се издържа от частни дарения.  

Малтийците се надяват с жеста, освен да помогнат на бедните и да влязат в забавната 

история на председателствата. Последният запис в нея засега е от срещата на върха на ЕС в 

Братислава миналия октомври. Тогава, освен че корабчето, което разхождаше европейските 

лидери по Дунава, заседна в плитчина, изчезна и звънчето, с което се обявяваше начало и 

край на заседанията. Оказа се, че някой го е прибрал, за да го подари за спомен от 

словашкото председателство на шефа на Съвета на ЕС Доналд Туск.  

 

 
 

Театър "Българска армия" зарадва с книги малки пациенти във ВМА 
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в. Дума | 16.06.2017 | Стр. 33  

Театър "Българска армия" дари над 100 тома детски книги за малките пациенти на Клиника 

"Ушни, носни и гърлени болести" към Военномедицинска академия. Книгите бяха събрани, 

както ДУМА писа, в рамките на кампанията "Дари книга, ела на театър", която се проведе 

края на месец май и събра над 3570 тома. Детски книжки получиха също Отделението по 

детска кардиология на Националната кардиологична болница, а следващата седмица 

предстои останалите да бъдат отнесени в читалището и детската градина на село Ковачевци. 

"Кампанията е чудесна, защото ни помага да се борим със "страшния" образ на лекаря и 

медицинската сестра в очите на подрастващите", коментира вр.и. началник на ВМА полк. 

проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS. Той благодари на театъра за направеното 

дарение и изрази надежда, че доброто сътрудничество ще продължи и занапред. "Подобни 

кампаниии трябва да бъдат популяризирани, защото това не са обикновени пациенти. Това 

не е просто акт на лечение. Ние, поставяйки им кохлеарни импланти, връщаме тези деца 

отново в социалния живот." Това коментира проф. Венцислав Цветков, началник на клиника 

"Ушни, носни и гърлени болести". 

ТБА благодари за съдействието и обещава още подобни кампании в помощ на децата в 

лечебни заведения. 

 
 

 

 

Ателие – проект за социална отговорност 

www.bitelevision.com | 16.06.2017 | 13:31  

Защо над 70 доброволци ремонтираха Ателие 1 на Художествената академия – повече за 

проекта разказаха Гергана Панайотова лидер „Социална отговорност“ и Николай Давидков, 

архитект.  

Ателие1 е ключово за Академията със своята мултифункционалност. Обновяването на 

пространството е част от глобалната инициатива на Групата Перно Рикар – Responsib’All 

Day, посветена на мотото „да живеем по-добре заедно“.  

През 2017 г. се провежда нейното седмо издание, в рамките на което 18 500 служители от 

всички филиали на компанията по света в рамките на един ден посветиха работно си време в 

подкрепа на своите местни общности чрез повече от 100 инициативи.  

И макар че Ателие 1 вече е напълно обновено, работата далеч не свършва дотук, тъй като 

през летните месеци студентите от НХА заедно с колегите си от УАСГ ще работят по проект 

за нови столове, стативи и закачалки.  

Вижте повече за инициативата в следващото видео!  

 

Лечението на Ники дава резултат, нужни са още средства 

www.dariknews.bg | 16.06.2017 | 15:56  

Лечението на 17-годишния Николай Иванов от Шумен е дало добри резултати и шансовете 

на младежа да се излекува са големи. Преди два месеца Николай забелязал подуване на 

окото, дни преди да направи изследване в ДКЦ Св. Марина имал следи от кървене по носа. В 

началото на месец април след множество изследвания ми била поставена диагноза - туморно 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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образование на назофаринкса и етмодиалните синуси. Образованието навлиза в мозъчната 

обвивка и притиска окото. Той бил насочен за лечение към клиника в Турция.  

След допълнителни изследвания там му е поставена диагноза "Сарком на Юинг". 

Специалистите там са направили един курс на химиотерапия, от който образованието се е 

повлияло, обясни майка му Огняна Трайкова Да помогнем на Ники Към момента има 

възможност туморът да бъде стопен с още 5 курса химиотерапия и един лъчетерапия, без да 

се налага операция. 

Предстои в понеделник момчето отново да посети клиниката в Турция, за да бъде проведен 

и поредния курс на химиотерапия.  

Към момента събраните средства за лечение на Ники са 78 000 лв., като 28 000 лв. вече са 

преведени на лечебното заведение. За да се довърши лечението обаче са нужни още 90 000 

лева, каза Огняна Трайкова. Започна лечението на Ники, нужни са още средства Днес Ники 

се срещна със своите съученици в ГПЧЕ "Н.Й. Вапцаров". Чувствам се перфектно. Надявам 

се всичко да мине гладко както досега и да се оправя, каза младежът. Искам да благодаря на 

всички, които помогнаха. Тази подкрепа значи всичко. Благодаря им от душата си. Заради 

тях аз ще мога да живея, каза Ники.  

Нека всеки, който има възможност и желание да помогне на Николай да се излекува. 

Открита е дарителска сметка към Уни Кредит Булбанк. IBAN: BG49 UNCR 7000 1522 9531 

20 BIC: UNCRBGSF Титуляр Николай Траянов Иванов  
 

Благотворителна изложба базар в подкрепа на психично болните ще се проведе в Бургас 

www.focus-radio.net | 16.06.2017 | 15:56  

Благотворителна изложба базар в подкрепа на психично болните ще се проведе в Бургас, 

съобщават от Община Бургас. Инициативата е под надслов „Фрагменти от едно бъдещо 

завръщане- щрихи от постмодернистичното шизофренно изкуство“.  Средствата, събрани от 

това събитие, ще бъдат използвани в Дом за възрастни хора с психични заболявания – с. 

Заберново, за подпомагане на психологични, социални и арт-терапевтични практики. 

Изложбата базар ще се състои на 19 юни 2017 г. от 18.00 ч. в сградата на Експо-център 

„Флора“, зала № 6.  

 

 
 

Световната шампионка по киокушин Моника Димитрова стана лауреат на Фондация 
“Димитър Бербатов“  

www.novini.dir.bg | Dnes.bg | 16.06.2017 | 16:21  

За пореден път състезател от Българската карате киокушин федерация получава 

престижното признание в областта на спорта Световната шампионка по карате киокушин 

Моника Димитрова продължава да покорява върхове. Тя беше обявена за лауреат на 

Фондация “Димитър  Бербатов“ за 2017 година на благотворителния футболен мач All stars 

2017 .  

Шампионката от Българската карате киокушин федерация (БККФ) получи престижното 

признание в областта спорт от 9 до 12 клас. Тя получи своята награда лично от Димитър 

Бербатов.  
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Това не е първият път, в който състезател от Българската карате киокушин федерация става 

лауреат на Фондация “Димитър Бербатов“.  

 

 

 

Пленеристи дариха 18 картини на Художествената галерия 

www.e-novinar.com | 16.06.2017 | 22:08  

 dariknews.bgЗам.-кметът Иванка Сотирова връчи плакети и грамоти снощи на участниците 

във 22-рия традиционен пленер по живопис „Дружба“. Той е организиран от 

представителството на Съюза на българските художници в града, с подкрепата на Община 

Стара Загора. Девет художници от седем града в продължение на седмица рисуваха на 

емблематични за града места. Те дариха по две картини  в размер 50/65 см. за фонда на 

Художествената галерия. Допълнително създадените платна също бяха експонирани 

снощина изложба в зала „Байер“. За участие в пленера бяха поканени художниците – доц. 

Анна Цоловска от София, Цветан Казанджиев от Ямбол, Румен Рачев от Казанлък, Добрин 

Вътев от Бургас, Георги Стойнев от Димитровград, доц. Маринета Млячкова от Велико 

Търново, Любен Генов от София, Никола Москов и Милен Иванов от Стара Загора. От 

името на ръководството на Община Стара Загора зам.-кметът Иванка Сотирова благодари на 

пленеристите за картините, с които радват ценителите на изобразителното изкуство и 

обогатяват фонда на Художествената галерия в града.   За още новини харесайте страницата 

ни във Facebook- https://www.facebook.com/darik.starazagora/  

 

 

Ротари клуб с дарение за врачанската болница 

www.vratzadnes.com | 16.06.2017 | 22:46  

Адвокатът Ивац Митов е новият президент на Ротари клуб – Враца. Това стана тази вечер на 

уникална церемония в р-т „Хемус” в града. Той ще бъде начело на структурата за 1 година. 

Огърлицата му бе връчена от досегашния президент на врачанските ротарианци Росен 

Дудушки. С нови президенти са още 7 клуба в страната. Валентин Стоянов е новият 

президент на Ротари клуб в Берковица. Драгомир Маринов пое властта в "Аугуста" - 

Козлодуй, Дарина Гергинова оглави ротарианците в Ботевград, а дамския клуб "Инер Уил" 

от същия град ще бъде ръководен от Марияна Горгачева. Боян Мерджанов взе огърлицата на 

властта в "Ротари" - Мездра, а софийския клуб "Балкан" ще се ръководи от Жечко 

Балабанов. Смяна на управлението има и "Интеракт клуб" от Враца, който ще бъде 

ръководен от Мария-Антоанета Даскалова. На церемонията имаше гости от ротарианците от 

сръбския град Бор. Асистент дистрикт гуверньора на Зона V Георги Горанов, депутатът Петя 

Аврамова и кметът на Враца Калин Каменов уважиха уникалната церемония. Уникалната 

смяна се извършва за първи път в България. Тържеството събра в края на отиващата си 

ротарианска година представители на организации от Враца, Мездра, Козлодуй и по два 

клуба от Ботевград и София, Берковица и Монтана. Всяка следваща година тази практика ще 

продължава, но в различни градове на страната. Събраните средства от благотворителните 

балове пък ще остават за града – домакин. Идеята е на новия президент на Ротари клуб – 

Враца Ивац Митов.  Събраните пари от тази вечер ще бъдат предоставени за нуждите на 

родилно и неотатологично отделение на врачанската болница. Пари ще бъдат отпуснати и на 
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едно даровито дете от Враца. "През новата година мотото на "Ротари" е "Правим разликата". 

Тази вечер всички вие тук доказвате, че наистина правим разликата", обяви Митов при 

приемането на огърлиццата от досегашния президент Росен Дудушки. В края на 

тържествената част 140-те гости на тържеството излязоха от ресторанта на хотелски 

комплекс "Хемус", за да се снимат за спомен пред паметника на Христо Ботев.  

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТО  

сп. ZONA.bg | Тони КУЦАРОВ | 17.06.2017 | Стр. 24, 25  

Ротари клуб «Стара Загора-Берое» е отскоро в голямото Ротари семейство. На 4 февруари 

тази година бе церемонията по официалното връчване на хартата за членство. 27 са чартър-

членовете на клуба, като сред тях са и 7 дами. Петима достойни ротарианци са почетни 

членове на клуба, сред които е и Западно и Средноевропейският митрополит Антоний. 

Вторият старозагорски клуб дава възможност на повече мъже и жени с безупречна делова и 

професионална репутация да се включат в ротарианското движение. Чартър-президент на 

клуба е Жоро Добрев, д-р Петя Колева, вицепрезидент- Антон Тонев, секретар- Димитър 

Стаматов, ковчежник- Диан Димитров, церемониалмайстор-Мартин Бойчев, електпрезидент. 

"Нека за нашата служба към обществото да говорят реализираните проекти, положените 

усилия и екипната работа", Заявява при чартирането на клуба неговият президент Жоро 

Добрев. И наистина - впечатляващи по своята значимост, само 

За няколко месеца - реализирани девет проекта! Част от тях дори, още преди чартирането на 

клуба, по време на информационните срещи. 

Един от последните проекти е дарение на лъчезащитни средства за деца на отделението по 

образна диагностика в УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович". Проектът "Защити дете" е на 

стойност 2050 лева и осигурява лъчезащита при провеждане на рентгенови и компютърно-

томографски изследвания на бебета и малки деца. Отделението по образна диагностика в 

УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович» обслужва 

спешно приемно отделение и 31 клиники и отделения на болницата. Поддържа 24 часов 

режим на работа и за денонощие диагностицира направените над 100 рентгенови снимки и 

30 томографски изследвания. 

"Дооборудването на отделението със защитни облекла и аксесоари за деца, които са 

специфични със своето ниво на Защита и дизайн, касае голяма социална група и ни дава още 

по-голяма увереност в нашата работа", сподели за Zona bg Завеждащият отделението д-р 

Митко Митев. 

"Ротари подкрепя дарования" е награда-стипендия за изявен талант на Деветия 

международен клавирен конкурс, проведен през есента на 2016 година. За проекта 

"Светлина в детските очи" ротарианците осигуряват дарение на Дома за медико-социални 

нужди специализирани приспособления за деца на стойност 3 700 евро. Съвместно с клуба-

спонсор "София-Витоша" изпълняват дългосрочен проект "Туптящо сърце" за подобряване 

възможностите за лечение в кардиологичната клиника на УМБАЛ-Стара Загора. Дарени са 

перфузер и компютър. "С дъх от България" е международен проект, в който се включва 

Ротари клуб «Стара Загора -Берое», подкрепящ незрящите хора. Съвместно с Лайънс клуб 

«Стара Загора - Августа» обновиха пейки за отдих, засадиха чинари и борчета в градинката 

край паметника на подполковник Калитин и опълченците от 3-та дружина 8 Стара Загора. 

В края на май ротарианците дариха на старозагорци галаконцерт на Старозагорската опера 
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по случай 100-годишнината на Международната фондация "Ротари". "Проектите на 

ротарианците, финансирани с грантове от Фондацията, носят трайно подобрение на 

нуждаещите се общности", с гордост сподели за читателите на списанието ни Жоро Добрев. 

Само през 2016 година тя е предоставила $19 млн. В грантове, свързани с вода и 

канализация, $76 млн. за борба с болести и спасяване на майки и деца. 

Фондацията на Ротари дава над $65 млн. годишно в помощ на хуманитарни и образователни 

програми. Повече за дейността на Ротари в България в периода 1933-1941 година може да се 

научи и от фотоизложбата, експонирана във фоайето на Старозагорската опера. 

А членовете на младия за голямото ротарианско семейство старозагорски клуб ще 

продължат своята благотворителна мисия да служат на обществото, на старозагорци. 

 

Dr. Dre дари $10 млн. за училищен артцентър  

www.life.dir.bg | 17.06.2017 | 17:40  

Рапърът и продуцент Dr. Dre дари 10 милиона долара за център за изпълнителски изкуства 

към гимназията в Комптън. Музикалният магнат ще помогне да бъдат набрани 

допълнителни средства за изграждането на сградата. Очаква се строителните работи да 

започнат през 2020 г., съобщава БТА. В центъра ще има дигитално звукозаписно и кино 

оборудване и зала с 1200 места. Dr. Dre е израснал в Комптън. Той започва кариерата си в 

първата гангста рап група N.W.A. Дебютния си солов албум "The Chronic" издава през 1992 

г. Той е съучредител на компанията "Бийтс електроникс", купена от "Епъл" за 3 милиарда 

долара през 2014 г. коментара коментирай Стани фен във Facebook. 

 

Събраха 3 млн. от дарения за жертвите на пожара в Лондон 

www.standartnews.com | 17.06.2017 | 12:40  

3 милиона паунда събраха британците с дарения за жертвите и пострадалите от пожара в 

Лондон. Освен това стотици даряват храни, дрехи и други неща от първа необходимост. 

Други 1,5 млн. паунда прибави вестник. "Лондон Ивнинг Стандарт" реши да покаже 

съпричастност към нуждаещите се. Иначе те трябва да получат и 5 млн., които ще бъдат 

отпуснати спешно от правителството.  Жертвите са вече над 30, а пожарникарите 

продължават да търсят нови в призрачната сграда.  

 

 

Благотворителният фестивал „Рак сайкъл“ се провежда в Русе 

www.bulbox.net | 17.06.2017 | 12:23  

Проявите са днес и утре пред „Операта“ в Русе от 10.00 до 20.00 часа. Организатори са 

Ротари клубовете Русе и Русе Дунав, Ротаракт и Интеракт клубовете, НУИ „Проф. Веселин 

Стоянов“ и Община Русе. Този станал вече традиционен проект е насочен към опазване на 

околната среда, рециклиране, здравословен начин на живот, изява на таланти от Русе. 

Основната цел на фестивала е да повиши информираността и да покаже, че вещи, които сме 

готови да изхвърлим, могат да се окажат ценен ресурс, да спестят разход. 

 

Подкрепете анимацията "Златната ябълка" 
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www.bnr.bg | 17.06.2017 | 11:28  

Според легендата, на всеки 100 години, в мистичната Кубер планина пада комета. Там, 

където кометата падне, пораства дърво с една единствена златна ябълка, която има силата да 

изпълнява желания... Така започва днешната ни среща с минутите на Радио Варна представя, 

в която ще ви разкажем една история за самодиви, змейове, кукери... и няколко български 

аниматори, базирани в "облаците". Всички те, работили за световни компании, а някои и 

завърнали се в България, за да разкажат най-невероятната история от българския фолклор - 

тази за света на Златната ябълка. Нали помните началото на може би най-известната 

българска народна приказка – за златната ябълка, която се ражда всяка година на дърво в 

къщата на тримата братя, и която всяка година била отнасяна от халата, която се спускала от 

небето? Е, ние няма да ви разказваме този вариант на приказката, а малко по-различен – 

базиран на българския фолклор, но преплетен като в истински класически драматичен 

анимационен сериал, който ви държи в напрежение до последния си дъх! Нашият разказ 

започва малко по-прозаично, преди пет години, когато Димитър Петров, тогава все още 

работещ за едно от най-големите анимационни студия в света, си задава въпроса „А, какво 

би станало, ако .... Днес Димитър Петров освен инициатор на сериала Златната ябълка е и 

негов арт директор.   Димитър привлича съмишленици – български илюстратори, които 

работят в различни краища по света. Кръщават се студио "Змей", защото нямат физическо 

място, на което да работят, а са екип от 25 души от няколко държави на 4 континента и 

действат онлайн. Освен Димитър Петров, в нашата приказка днес ще чуете и Румена 

Златкова, също част от екипа на студио Змей, и на историята за златната ябълка. Когато 

нашите разказвачи в РВП - Димитър Петров и Румена Златкова, започнали да работят по 

персонажите в анимацията си за златната ябълка, се опитвали да намерят повече за 

българския фолклор, но се оказало, че най-новите публикации са от 80-те години на минали 

век. Откриват доцент-доктор Вихра Баева от Института по фолклористика към БАН, която 

става главен консултант на филма. Информация събират не само по архивите и 

библиотеките, опитват се да открият и разнообразни живи легенди. През 2015 г. 1100 души 

даряват средства за проекта, превръщайки „Златната ябълка“ в най-успешното българско 

начинание, реализиращо се изцяло чрез групово финансиране в популярната интернет 

платформа Kickstarter. Благодарение на огромната подкрепа на верните фенове и партньори 

на бъдещия сериал премиерата на трейлъра се превръща в събитие с международен отзвук и 

бързо събира близо половин милион гледания в YouTube. Понастоящем Анимацията 

"Златната ябълка" търси подкрепа от феновете сив друга платформа – Indiegogo. Като част 

от кампанията, фенове на „Златната ябълка“ ще бъдат нарисувани в стила на анимационния 

сериал, а част от подкрепилите проекта ще имат дори реплики и сцени с главните герои. 

„Опитваме се да направим хората, които ни подкрепят, максимално съпричастни с 

творческия процес. Освен да рисуваме герои, вдъхновени от нашите фенове, ще споделяме 

тайни от кухнята на Студио Змей в месечни видео блогове, достъпни за всеки, който 

подкрепи кампанията. Искаме да демонстрираме отделните етапи, през които преминава 

една анимационна продукция – от идеята, през сценарий, скици, визуални разработки, 

сториборд, анимация, музика, монтаж,“ споделя Димитър Петров. Може да подкрепите 

сериала тук.  

 

4 основни ползи от доброволчеството... за самия доброволец 

www.momichetataotgrada.com | 17.06.2017 | 00:26  
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Преди известно време една позната ми сподели какво е почувствала, когато за първи път е 

организирала доброволческа инициатива в компанията, в която работи. Имала огромен 

ентусиазъм, подготвила се добре (лека храна, тениски за участниците, инвентар за 

инициативата), разпространила информация за събитието сред всичките си колеги (около 

200 човека). Но в уречения ден дошли едва... 50 ентусиасти. Можете да си представите 

разочарованието й да види толкова малко хора... Събитието обаче преминало доста добре – 

всички останали много доволни, целите били постигнати, екипът се сплотил. На следващата 

година желаещите да се включат били много повече.  

След първоначалното разочарование от малкия брой участници първата година моята 

позната се замислила защо се получило така. И стигнала до извода, че доброволчеството 

(както между другото и дарителството) не е „масов спорт”. И че човек трябва да е „узрял” за 

него. Всеки може да намери „своята” кауза, стига само да има желание. Но какво е 

доброволчеството? Едва ли някой ще се затрудни с отговора на този въпрос. Приели сме, че 

това е да правиш добро по собствена воля и без да очакваш нещо в замяна. И водени от този 

мотив, все повече хора активно се включват в различни каузи и инициативи – да помагат на 

социално слаби, да подобряват средата около себе си, да подкрепят различни обществени 

каузи на местно ниво…  

Но по този начин те помагат и на самите себе си, като развиват своите личностни умения и 

кръгозор, опитват нещо непознато и се докосват до нови хора и занятия.  

1. „Презареждане на батериите”. Хората доброволчестват, водени от различни мотиви, които 

много често се променят в процеса на дейностите. За едни доброволчеството е занимание за 

свободното време. То им дава възможност да се включат в общност от съмишленици, с 

които имат еднакви ценности, и така да се чувстват полезни за околните. По този начин те 

могат да се „отърсят” от напрежението на ежедневието и да „презаредят батериите си” за 

новите предизвикателства в работата и в живота.  

2. Стимулиране на креативността. За други доброволчеството е ценно, защото им дава 

възможност да се запознават с нови хора и да се докосват до нови сфери, различни от 

рутината на професионалното и личното им ежедневие. Така те стимулират креативността 

си, изпробват силите си в справяне с неочаквани предизвикателства, отключват скрити 

страни от характера си и разширяват кръгозора си. А от това има само една крачка до 

раждането на следващия „вътрешен предприемач” във фирмата, който да предложи нов 

бизнес процес или подобряване на сега съществуващия продукт или услуга. Или до 

стартирането на нов бизнес или нова инициатива.  

  

 

Защитник на "Арсенал" дарява по 50 паунда на минута за жертвите от пожара в Лондон 

www.bulfax.com | 17.06.2017 | 17:45  

Футболистът на "Арсенал" Ектор Бейерин намери начин да отдаде почти на жертвите от 

големия пожар в Лондон преди няколко дни. Той ще дарява по 50 паунда за всяка минута, 

която изиграе на европейското първенство за младежи.Защитникът е част от отбора на 

Испания до 21 години, който е считан за един от фаворитите.Ако Бейерин изиграе пълни 90 

минути в трите мача от груповата фаза, то тогава сумата ще бъде 13 500 паунда. В случай, че 

испанците...  

 

 

 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1352%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14139142%22
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Благотворителният базар на книги „За читалище „Надежда“ ще се проведе на 25 юни 

www.velikotarnovo.utre.bg | 17.06.2017 | 13:01  

При голям интерес премина Седмицата на книгата, която се проведе в рамките на проект 

„Арт лято”.  От 5 до 11 юни, на сцената, разположена в откритото пространство в района на 

Галерия „Борис Денев“, гостуваха популярни писатели и издатели – Ралица Генчева, Деси 

Нико, Александър Христов, „Фабрика за книги”, Борислав Борисов и Даян Шаер. 

Единствено финалното събитие – Благотворителният базар на книги бе отменен, поради 

неблагоприятните метеорологични условия, съобщи един от организаторите Радослав 

Гизгинджиев. Базарът ще се проведе на  25 юни от 11.00 до 18.00 часа в подножието на 

паметник „Асеневци“, а целта е всеки, който има стари и ненужни книги, да ги предостави 

безвъзмездно. Със събраните средства ще бъдат закупени нови издания за библиотеката на 

читалище „Надежда“. Старите книги, които не успеят да се продадат, също ще бъдат 

предоставени на читалището.  

 

300 тона храна спасяват годишно у нас 

www.konkurent.bg | 18.06.2017 | 13:56  

Доброволците в Хранителната банка спасяват всеки ден от изхвърляне стотици килограми 

храна. Само днес ще бъдат спасени тон и половина моркови, съобщава bTV. Именно 

пресните плодове и зеленчуци попадат най–често в склада на банката.  

„Поради факта, че те имат много кратък живот и, когато не са в най-свежия си вид, ние, 

обичайните потребители, не бихме искали да си ги купим”, обясни Цанка Миланова – 

директор на Българска хранителна банка. Доброволците спасяват още мляко и млечни 

продукти, както и трайни пакетирани храни – захар, брашно, варива. "Мисия без граници" е 

една от организациите, които помагат продуктите да стигнат до хората в нужда. Шест дни в 

седмицата раздават топъл обяд на улицата.  

„От 5 години работим с хранителната банка, те ни даряват действително много хранителни 

продукти – хлебчета, кисело мляко, плодово мляко, шоколади, когато каквото има”, каза 

Хари Куюмджиян от Мисия без граници. Гладните посреща усмихнатото лице на 76-

годишната Маргарита. Тя също е доброволец.  

„Тези хора, бездомни, имат нужда от закрила, а пък аз обичам да помагам. Наградата, 

надяваме се да я получим горе, при Бога”, заяви Маргарита Димитрова.  

А каква е екологичната цена, която плащаме, когато хвърляме храна? На сметищата 

хранителните продукти изгниват, като при това се отделят вредни газове. Ако съпоставим 

всичката изхвърлена храна на света за година с отделна държава, то тя би била третият по 

големина източник на емисии парникови газове след Китай и Съединените щати. Ресурсите, 

които биха отишли да се справят с половината ви неизяден и хвърлен на боклука хамбургер, 

се равняват на водата, която бихте употребили, ако решите да вземете душ в продължение на 

1 час.  

 

 

 

Строят паметник на Левски в Русе 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s4058%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14136613%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2137%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14145387%22
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www.novinite.bg | 19.06.2017 | 16:10  

Русе ще има паметник на Васил Левски най-късно до есента на 2018 година, обявиха 

членовете на инициативния комитет за изграждане на монумента, предаде БГНЕС. Днес бе 

обявен старта на процедурата за набиране на идейни проекти, които трябва да определят как 

ще изглежда новият паметник. Формата, която е избрана, е отворен национален пленер, 

който ще бъде творческо състезание на свободни идеи, обясни арх. Орлин Неделчев. Целта е 

да се създаде запомнящ се, интересен и оригинален образ на Дякона в Русе. Изискването е да 

бъде максимално реалистичен и да не надвишава 3 метра като височина без постамента. 

Заявките за участие ще се събират от 1 до 31 юли, а проектите трябва да се предадат в срок 

до 29 септември. Жури с участието на архитекти и художници ще избере победителя, който 

ще получи първа награда от 10 000 лв. Ще бъдат връчени втора и трета награда с парични 

премии от 3000 и 2000 лв., като наградният фонд е осигурен от общината. Всички проекти с 

графичните им решения ще бъдат показани в изложба, за да може обществеността също да 

избере своя фаворит. Предвижда се паметникът на Левски да бъде готов в рамките от 6 

месеца до една година след приключване на конкурса. Той ще бъде поставен в Парка на 

възрожденците, като мястото е определено с решение на Общинския съвет. За изработката 

на монумента са необходими 150 000 лв., които ще бъдат набрани чрез национална 

дарителска кампания.  

 

 

20 000 лв събра Ротари Добрич от благотворителен бал 

www.dobrichonline.com | 19.06.2017 | 16:10  

Близо 20 000 лв събра на благотворителен бал Ротари – Добрич. Средствата ще бъдат 

използвани за подкрепа на модерното образование в града. 20 години от създаването 

отпразнува добричката структура на Ротари интернешънъл с благотворителен бал. Получени 

бяха множество поздравителни адреси. На събитието беше организиран ротариански 

магазин, в който се предлагаха уникални изделия – погачи, мечове, юбилейни вина и 

други.  Единственият предмет разигран на търг бе волейболна топка с автографите на 

националите ни. Бяха събрани близо 20 000 лв, с които ще се закупят интерактивни дъски за 

добрички училища. От три години Ротари подарява на училищата в Добрич модерна техника 

и обучава преподаватели. Ротари ще продължи да подкрепя  модерното образование.  

 

Как децата със Синдром на Даун могат да се адаптират успешно в яслата? 

www.dariknews.bg | 19.06.2017 | 16:08  

Възможна ли е успешната адаптация на дете със Синдром на Даун в яслата? Отговор на този 

въпрос дават Силвена Христова и Красимир Ламбов, създателите на проекта „Живот със 

Синдром на Даун” в последното си видео – „Слънце в яслата”, част от което бе представено 

в предаването “Здравей, България” по NOVA днес. Двамата са родители на Крис и малката 

Микаела, която е със Синдром на Даун и през октомври 2016 г. тръгва на ясла. „Бях 

изключително притеснена как ще протече адаптацията на Микаела, дали ще бъде възприета 

добре от връстниците си и от персонала на яслата. Въпреки това дори за миг не се усъмних в 

способностите й и в компетентността на директорката и медицинските сестри да й помогнат 

да се чувства добре, да бъде възприета нормално от децата и да се развива наравно с 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2665%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14159919%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2129%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14159886%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s898%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14159793%22
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връстниците си.”, споделя майката на малката Микаела - Силвена.  

Както всяко видео на фондация „Живот със Синдром на Даун” и „Слънце в яслата” показва 

по един много емоционален, цветен и запомнящ се начин как , когато е обичано и се 

отглежда с много вяра и любов, всяко дете със Синдром на Даун може да се развива и 

реализира пълноценно. Видеото показва един добър пример за това как когато има желание 

и липсват предразсъдъци дете със Синдром на Даун посещава ясла и се справя само без 

придружител през целия ден. „Адаптацията на Микаела се случи много по-бързо, отколкото 

очаквах”, споделя директорът на ясла „Чуден свят”, гр. Варна, г-жа Ина Георгиева и отправя 

призив към всички свои колеги да не се страхуват да приемат деца със Синдром на Даун, 

защото няма нищо страшно в това те да бъдат отглеждани от колектива на една ясла или 

градина.  

„За престоя си до момента в нашата ясла Микаела е едно от децата, които се развиват 

изключително добре и е на нивото на всички останали деца от групата, на нейната възраст.”, 

разказва и мед. сестра Димитрова от ясла „Чуден свят”. 

“Слънце в яслата” е призив, който Силвена и Краси отправят към родителите, учителите и 

директорите на детски учебни заведения в България: Скъпи родители - не се притеснявайте, 

вярвайте в децата си! Скъпи директори, учители, медицински сестри - не се страхувайте, 

опитайте, не изолирайте и дайте шанс на децата със Синдром на Даун! Цялото видео 

„Слънце в яслата” може да гледате ТУК. Проектът „Живот със Синдром на Даун” е 

финалист в последното издание на най-голямата социално отговорна инициатива на NOVA 

ПРОМЯНАТА 2016/17. В момента тече кандидатстването за четвъртото издание на 

инициативата и всеки с иновативна и работеща идея за по-доброто бъдеще на децата на 

България може да кандидатства до 18 юли на www.nova.bg/promyanata. Всички видеа на 

проката „Живот със Синдром на Даун”, част от най-голямата социално отговорна 

инициатива на Нова Броудкастинг ПРОМЯНАТА 2016/17, реализираща се в партньорство с 

фондация „Reach for Change, Bulgaria може да гледате в техния официален канал във vbox7  

 

 

Знакови учители направиха дарения на НМО – Габрово   

www.bulbox.net | 19.06.2017 | 16:53  

Поредните дарения за тази година постъпиха в Националния музей на образованието. 

Семейството на учителя по немски език Петко Чубриков и емблематичните за развитието на 

габровския спорт Симона и Благой Вангелови подариха ценни учебници, книги, снимки, 

удостоверения, свидетелства и други лични. 

 

 

Искат онлайн регистър за всички доброволчески акции в страната   

www.starazagora.topnovini.bg | 19.06.2017 | 14:43  

Неправителствени организации поискаха да бъде изграден онлайн национален регистър, в 

който да бъдат вписвани всички доброволчески акции и участниците в тях. Това стана ясно 

по време на днешната среща в Стара Загора на депутатът от ГЕРБ Радостин Танев с 

представители на неправителствени организации, които работят в Старозагорския 

регион.  „Проектозаконът за доброволчеството, който предстои да бъде обсъден и гласуван в 

Народното събрание, е кауза, която си заслужава внимание.  Причината е, че 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2895%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14160823%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s4655%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14158297%22
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доброволчеството навлиза все повече у нас и е нужно  дейността да бъде урегулирана“ , 

заяви Танев. „Това е само първият от редица разговори по темата за доброволческите права 

и задължения, които ще се състоят преди окончателното гласуване на Закона, който трябва 

да е максимално полезен както за организациите,  така и за доброволците“, подчерта 

Танев.  Друга добра практика, взаимствана от Белгия,  е зачитането на доброволческите 

часове като вид опит и предимство при  кандидатстване за работа. Даден бе и пример за 

облекчаване на данъците на хора, които са активни доброволци в Германия. 

Представителите на Международния младежки център потвърдиха необходимостта от 

единна форма, по облик на познатите Euro Pass, с описание за дейността на доброволците и 

инициативите, в които са взели участие. От Фондация „От любов към България“ бе 

подчертана необходимостта за изискване и на документ за психично здраве на хората, които 

се включват в инициативи, най-вече обвързани с деца, за да се избегнат неприятни ситуации. 

„Разбирам, че звучи особено, но се съгласете с мен, че при работа с деца, особено в 

неравностойно положение, не може да се допуска компромис. Имали сме подобен случай и 

неадекватното поведение на доброволец може да бъде опасно“, подчерта Ивелина Павлова, 

председател на фондацията. По време на срещата стана ясно, че подобен нормативен акт, 

който да обхваща дейностите свързани с безвъзмездното отдаване на време и труд, трябва да 

бъде внимателно изготвен. Необходимо е да бъде обмислен и да е в полза на всички, но и да 

има контрол над доброволческата дейност. В обсъждането на проектозакона днес участваха 

още и представители на сдруженията „Свят без граници“, Националната и регионалната 

асоциация на ресурсните учители, Централна рибно опазваща организация, както и 

на Младежкия общински съвет. Участниците в срещата се обединиха около важността на 

темата, която ще продължи да бъде на дневен ред и занапред.  

 

 

Димитровградските съветници даряват 4 570 лв. от заплатите си 

www.haskovo.net | 19.06.2017 | 16:08  

10 църковни храма в община Димитровград ще получат парични дарения от съветници от 

местния парламент. Те са факт след решение на ОбС от края на 2015 година, когато 

общинарите решиха, че ще заделят суми от възнагражденията си за благотворителни каузи. 

От месец януари 2016г. до май 2017г. са събрани 4570лв.  Комисия от представители от 

различни съветнически групи е решила да разпредели събраните средства за църквите в 

селата Длъгнево, Черногорово, Воден, Бодрово, Горски извор, Скобелево, Ябълково, Бряст, 

Радиево и Върбица. Всяко църковно настоятелство ще получи по на 400лв. Само за църквата 

в село Длъгнево са заделени повече средства от останалите -  970лв.  

 

 

 

 

 

 

20 000 лв събра Ротари Добрич от благотворителен бал 

www.dobrichonline.com | 19.06.2017 | 16:10  
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Близо 20 000 лв събра на благотворителен бал Ротари – Добрич. Средствата ще бъдат 

използвани за подкрепа на модерното образование в града. 20 години от създаването 

отпразнува добричката структура на Ротари интернешънъл с благотворителен бал. Получени 

бяха множество поздравителни адреси. На събитието беше организиран ротариански 

магазин, в който се предлагаха уникални изделия – погачи, мечове, юбилейни вина и 

други.  Единственият предмет разигран на търг бе волейболна топка с автографите на 

националите ни. Бяха събрани близо 20 000 лв, с които ще се закупят интерактивни дъски за 

добрички училища. От три години Ротари подарява на училищата в Добрич модерна техника 

и обучава преподаватели. Ротари ще продължи да подкрепя  модерното образование.  

 

 

 

Дарители вдигнаха покрив на семейството с 6 деца 

в. Монитор | Ели КРУМОВА | 19.06.2017 | Стр. 9  

Изгорялата къща на семейството с 6 деда от село Ягодово вече има покрив. Това се случи 

благодарение на дарители от цялата страна и чужбина, както и с помощта на кмета на 

община ,,Родопи" Пламен Спасов. Само преди дни майстори са наредили последните 

керемиди, като е останало само измазването на комините. Така първият светъл лъч надежда 

за многолюдната фамилия на Румен Крушев, останала без дом заради голям пожар навръх 

Великден, е факт. 

Причината за бедствието е вече ясна. Огнеборците са категорични, че пламъците са лумнали 

заради слаба ел. инсталация в къщата. Това се е случило на 17 април рано сутринта, когато 

цялата нощ е валял дъжд. 

Най-вероятно заради това по ел. инсталацията е станала утечка която е довела до първите 

пламъци. В 6,40 часа пожарът тръгнал от стаята на абитуриентката Денка най-голямото от 

шестте деца. Едно от братчетата й спяло там и се събудило от миризма на бакелит. Денка не 

е била у дома си в този момент. Заради безпаричието на семейството тя и още две от децата - 

четвъртокласникът Ангел и шестокл асничката Нина, живеят в социални домове в Пловдив, 

където ползват услугата "седмична грижа". При вида на пламъците Румен събудил 3-

годишната Цветелина и 8-годиншата й кака Марина. Грабнал ги и ги изкарал на улицата. 

Пожарът погълнал цялата покъщнина на бедното семейство, както и дрехите им, играчките 

на децата, учебниците на по-големите. Румен и жена му останали без нищо. В този тежък за 

тях момент се намесил кметът на село Ягодово Димитър Дишев, който заедно със социална 

работничка разкрили дарителска сметка на семейството. До момента в банковата сметка 

били набрани малко над 9000 лева. В селото бил организиран благотворителен концерт, от 

който дошли 690 лева. От поставените в магазини и в кметството кутии за дарения за 

изгорялата къща хората дарили 452 лева. Отделно от това община "Родопи" отпуснала два 

фургона. Само транспортът им струвал 1500 лева, а отделно от община "Родопи" отпуснали 

2000 лева на семейството без дом. "Материалите за покрива са общо около 4000 лева, а 

майсторите за труда си искаха 3200 лева. Имаше хора от страната, които даряваха по 

банковата сметка и по 10 и 20 лева, за което сме изключително благодарни на всички 

дарители. Бойко Коджабашев дари на семейството 2 кубика дървен материал за покрива. 

Имаше хора, които идваха и даваха пари на ръка на бащата Румен. Местният строителен 

магазин отпуска без никаква надценка или направо безплатно строителни материали за 

възстановяване на къщата", изрежда кметът на село Ягодово. 

Общински съветник пък е дарил 500 лева, а бизнесмен се е обадил в кметството, поискал да 
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дари бетон за възстановяването на къщата и дал дрехи и храна за децата. 

"Благодаря на всички дарители. Без тях сега къщата ми нямаше да има и покрив. Вече вътре 

отломките са разчистени, остава да се изгради под на втория етаж в стаята, откъдето тръгна 

пожара и в коридора, за да можем да мислим за нанасяне", казва и самият Румен Крушев. И 

той, и кметът Димитър Дишев се надяват домът на многодетната фамилия да бъде готов 

преди следващата зима. 

  

 

Помагат на онкоболни чрез благотворителен плувен маратон от о. Света Анастасия до нос 
Чукаля  

www.novini.dir.bg | Burgas24.bg | 19.06.2017 | 15:15  

На 2 юли за втора поредна година ще се проведе благотворителен плувен маратон от остров 

Света Анастасия до нос Чукаля. Организатори на събитието са сдружение “Онкоболни и 

приятели“ - Бургас, съвместно с Община Бургас, по инициатива на Джон и Красимира 

Болджър. Събраните средства ще спомогнат за реализирането на “Зелено училище за 

онкоболни“ - иновативен комплекс за социална рехабилитация на хора с онкологични 

заболявания. През 2016 г. се събраха финансови средства, с които се реализираха четири 

зелени училища за онкоболни. ПРОГРАМА Благотворителен плувен маратон и концерт на 

02.07.2017 г.  

 

 

Пловдивска фирма бе избрана за „Софтуерна компания на годината“  

www.bnr.bg | 19.06.2017 | 14:46  

За последните 4 години „Programista“ е увеличила  30 пъти броя на специалистите си, 

осигурила е над 1 млн. лева за благотворителност и развитие на индустрията и е  сред 

ангажираните компании за развитието на индустрията и образованието в Ай Ти – 

технологиите.  Компанията е отличена и на второ място в категорията "Технологичен 

работодател на годината". Годишните награди на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и 

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) бяха раздадени на 

официална церемония в рамките на тазгодишната аутсорсинг конференция „Дефиниране 

на устойчивите бизнес модели на бъдещето". Отличия за успех, бизнес развитие и 

лидерството на компаниите в бранша в общо 10 категории. Статистиките сочат, че 

аутсорсинг индустрията е създала 3,7 % от БВП за 2016 г. Същевременно софтуерният 

сектор генерира над 2 % от БВП за 2016 г. Очакванията на браншовите организации е 

приносът на двете индустрии да достигне 9 %-10 % от БВП през 2020 г. Технологичен град 

на годината е София.  

 

Набират се доброволци за спортни мероприятия във Варна 

www.bnr.bg | 19.06.2017 | 14:40  

Дирекция „Спорт“ търси млади и мотивирани хора, които да подкрепят организацията на 

редица спортни събития, заложени в спортния календар на Община Варна. Варна е домакин 

на значителен брой балкански, европейски и световни първенства в различни спортове и се е 
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наложила на спортната сцена като отличен организатор на спортни събития. 

Утвърждаването на този имидж не би било възможно без активната подкрепа на 

доброволците. Доброволчеството в спорта е едно от най-интересните, динамични и 

мотивиращи преживявания за всеки млад човек, като спомага значително за неговото 

личностно израстване. Участието в организационния екип на състезание от такъв формат 

дава уникалната възможност на доброволците да се докоснат до голямо спортно събитие от 

международен мащаб и да усетят емоцията, която домакинството на подобен род събития 

носи на една държава. Според естеството на дадено събитие доброволците ще бъдат 

ангажирани със следните дейности: придружаване и превод на участници, настаняване на 

гости и официални лица, пропускателен режим, подготовка на основна и тренировъчна зала, 

помощ в организационния процес - протокол, информационни точки, логистика, транспорт, 

церемонии, фотозаснемане, и други. Доброволците ще имат възможност да придобият 

практически опит за организиране на големи спортни събития, да подобрят своите 

комуникационни и организационни умения, както и компетенциите си за работа в екип. След 

приключване на даден ангажимент всеки доброволец получава и сертификат за положен 

доброволчески труд. Всички които обичат спорта и желаят да се включат в реализирането на 

мащабни спортни събития могат да го направят като изпратят попълнен формуляр на e-mail: 

sportvarna@abv.bg.  

  

 "Другата страна на надеждата" ще има специална прожекция за бежанците в България 

www.bnr.bg | 19.06.2017 | 14:40  

"Другата страна на надеждата" на Аки Каурисмаки ще има специална прожекция за 

бежанците в България на 22 юни от 18.30 ч. в Дома на киното, съобщават организаторите. 

Ще присъстват бежанци, посещаващи Центъра за интеграция на бежанци и мигранти, както 

и доброволци от "Каритас-България", които след края на филма ще осъществят 

традиционната си среща. Всички зрители са добре дошли да останат в залата, за да участват 

в дискусията. Организаторите от "София филм фест"/"Арт фест" и "Каритас-България" канят 

софийската публика на събитието, за да заяви своята съпричастност и да подкрепи хората, 

прогонени от родните си места от войната. Филмът разказва две истории, които се 

преплитат. В първата Халед, сирийски бежанец, качил се на товарен кораб, се оказва в 

Хелзинки, където официално иска убежище, без да се надява на особен успех. Викстрьом е 

вторият персонаж - пътуващ търговец, който се опитва да продава вратовръзки и мъжки 

ризи. В един момент обаче решава да зареже търговията и да се посвети на залозите. Така 

успява да си купи ресторант в най-отдалечената част на Хелзинки. Билети на цена от 7/5 лв. 

има на касата на Дома на киното и онлайн.  

 

 

Радостин Танев, народен представител от ГЕРБ: Законът за доброволчеството е кауза, която 
си заслужава 

www.bnr.bg | 19.06.2017 | 14:40  

Проектозаконът за доброволчеството, който предстои да бъде обсъден и гласуван в 

Народното събрание, е кауза, която си заслужава внимание. Причината е, че 

доброволчеството навлиза все повече у нас и е нужно дейността да бъде урегулирана. Това 

каза Радостин Танев, народен представител от ГЕРБ, по време на среща-разговор с 
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представители на неправителствени организации, които работят в Старозагорския регион. 

„Това е само първият от редица разговори по темата за доброволческите права и задължения, 

които ще се състоят преди окончателното гласуване на Закона, който трябва да е 

максимално полезен както за организациите, така и за доброволците“, подчерта Танев. 

Основното искане на представителите на НПО е да бъде изграден онлайн национален 

регистър, в който да бъдат вписвани всички доброволчески акции и участниците в тях. Друга 

добра практика, взаимствана от Белгия, е зачитането на доброволческите часове като вид 

опит и предимство при кандидатстване за работа. Даден бе и пример за облекчаване на 

данъците на хора, които са активни доброволци в Германия. Представителите на 

Международния младежки център потвърдиха необходимостта от единна форма, по облик 

на познатите Euro Pass, с описание за дейността на доброволците и инициативите, в които са 

взели участие. От Фондация „От любов към България“ бе подчертана необходимостта за 

изискване и на документ за психично здраве на хората, които се включват в инициативи, 

най-вече обвързани с деца, за да се избегнат неприятни ситуации. По време на срещата стана 

ясно, че подобен нормативен акт, който да обхваща дейностите, свързани с безвъзмездното 

отдаване на време и труд, трябва да бъде внимателно изготвен. Необходимо е да бъде 

обмислен и да е в полза на всички, но и да има контрол над доброволческата дейност. В 

обсъждането на проектозакона днес участваха още и представители на сдруженията „Свят 

без граници“, Националната и регионалната асоциация на ресурсните учители, Централна 

рибно опазваща организация, както и на Младежкия общински съвет. Участниците в 

срещата се обединиха около важността на темата, която ще продължи да бъде на дневен ред 

и занапред.  

  

 

 

 
  
 

 

 Сатиричният театър - София дари фрак, носен от Парцалев, на родния му град Левски  

www.bta.bg | 19.06.2017 | 15:38  

Начало / Вътрешни новини / 

Гр.Левски, 19 юни /Малин Решовски, БТА/ Сатиричният театър - София дари бял фрак, 

носен от Георги Парцалев, на родния му град Левски, съобщиха от общината. Дарението е 

направено по повод новия театрален фестивал на името на Георги Парцалев в Левски и 

рождения ден на актьора - 16 юни. То е прието от кмета на общината Любка Александрова, 

която ...  

За да прочетете целия текст на тази новина, трябва да сте абонирани за новините на БТА.  

 

 

 

Знакови учители направиха дарения на НМО – Габрово  

www.gabrovonews.bg | 19.06.2017 | 13:13  
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Поредните дарения за тази година постъпиха в Националния музей на образованието. 

Семейството на учителя по немски език Петко Чубриков и емблематичните за развитието на 

габровския спорт Симона и Благой Вангелови подариха ценни учебници, книги, снимки, 

удостоверения, свидетелства и други лични и училищни документи от миналия век, които 

ще обогатят музейния фонд, съобщи директорът на НМО – Габрово Мая Карагьозова.  

Чубриков е единственият в Габровска област действащ учител по български език и 

литература и немски език с половинвековен стаж – от 1967 година досега, без прекъсване. 

Той е от първите учители в страната приложили разширеното изучаване на немски език. 

Инициатор на ваканционна програма за овладяване на чужд език в реална среда – всяка 

пролет в продължение на двадесет години Чубриков организира посещения на ученици в 

Германия.  

Особено ценни са дарените от него снимки на випуск 1961 на Средно смесено училище 

”Васил Априлов” – Габрово; на една от първите метеорологични училищни станции в 

България; ученически книжки от 1933/34 г. и 1936/37 г. с печати на Народна прогимназия 

„Метьо Хр. Чехларъ” в Хаджицонев мост и на Държавно допълнително земеделско училище 

в Габрово. Повечето документи са наследени и запазени от съпругата му Илка Чубрикова.  

Петко Чубриков е дългогодишен приятел на музея, един от първите педагози, изнесли 

урочна дейност извън класната стая в края на миналия век с открит урок по старобългарска 

литература в Националния музей на образованието.  

Благой Вангелов, 21 години инспектор по физическо възпитание, и съпругата му Симона 

Вангелова – директор на Ученическа спортна школа в Габрово, дариха личната си 

библиотека, събирана близо четири десетилетия и свързана с учебно-тренировъчния процес 

по различни видове спорт. Тя включва 80 издания – ръководства, помагала, теоретични и 

практически разработки по физическа култура, сборници с педагогически опит за различни 

степени на обучение, книги и учебници от ВИФ ( НСА), указания, схеми с игри и физически 

упражнения, служебни бюлетини, богат снимков материал за учители по физическо 

възпитание от четирите общини на бившия Габровски окръг и други. Има и специализирана 

литература на руски език.  

Като инспектор Благой Вангелов за пръв път въвежда часове по физическо възпитание в 

началната степен, водени от учители специалисти, както и задължително обучение по 

плуване.  

Даренията ще бъдат обработени от Комисията по идентификация и ще бъдат включени в 

музейния фонд според нормативните изискания, поясни г-жа Карагьозова.  

  

 

 

 

  16-годишно момче спешно се нуждае от помощ за лечение  

www.dnes.dir.bg | 19.06.2017 | 13:50  

16-годишният Митко Тихомиров Тодоров от Обзор спешно се нуждае от финансова помощ 

за лечение. Той е с диагноза сарком на меките тъкани. Само преди осем месеца Митко е бил 

надежда в колоезденето в града, вицешампион на България за 2014 и 2015 г. През ноември 

2016 г. обаче е диагностициран с тежката диагноза. Направена му е спешна операция на 

гръбнака за отстраняване на образувание у нас, но след това става ясно, че има сарком на 

меките тъкани. Последвала е операция на тестиса в Турция и поредица от химиотерапии и 

лъчетерапии. Нужни са били много средства, които се били събрали от местни дарители и 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s987%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14157257%22


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

44 

 

благотворителни акции. До скоро Митко е бил в стабилно състояние, но внезапно е спрял да 

движи краката си. След прегледите и консултациите с докторите в Турция, става ясно, че 

отново има два тумора на гръбначния стълб и се налага спешна лъчетерапия и серия 

химиотерапии. За това обаче са нужни много средства, които вече са непосилни за 

семейството и за местните дарители. Ако имате възможност и желание да помогнете, 

банковата сметка е: IBAN BG65STSA93000023886722 Донка Недева Югова Банка ДСК клон 

Обзор Сметката е на името на баба му, тъй като той е непълнолетен.  

 

 

Пловдивският университет се сдоби с параклис Храмът е съграден с лични дарения на 
студенти и преподаватели 

www.trud.bg | 19.06.2017 | 14:40  

С тържествен църковен ритуал в понеделник бе осветен параклисът на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“, който се намира на територията на новия комплекс на 

най-големия вуз в града под тепетата на бул. „България“ 236.Знеполският екипсок Арсений 

отслужи водосвета и официално откри параклиса, който ще носи името на патрона на вуза 

Паисий Хилендарски. „На днешната дата, 19 юни, Православната църква отбелязва Деня на 

преподобния Паисий Хилендарски, чието име носи и храмът“, припомни 

епископът.Ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов благодари 

на работещите и учещите във всички факултети и катедри, които са дарили лични средства 

за изграждане на параклиса, както и на студентите от Катедра „Теология“ на Философско-

историческия факултет, които са изографисали храма.Сред присъстващите на освещаването 

бяха областният управител на Пловдив Здравко Димитров, депутати, бившият ректор на МУ 

– Пловдив доц. д-р Георги Паскалев, ректорското ръководство и деканите, преподаватели, 

студенти и граждани. 

 

 

 

Продължава кампанията на УМБАЛ „Капачки за играчки“  

www.dunavmost.bg | 19.06.2017 | 15:48  

Продължава благотворителната кампания „Капачки за играчки“ в Университетската 

многопрофилна болница в Русе. Основната цел на каузата е да обзаведе занималнята в 

новото педиатрично отделение в лечебното заведение, информира БНТ. Събраните от 

дарителите пластмасови капачки ще бъдат предадени на вторични суровини и с парите 

децата ще получат уютно пространство. Надеждите на ръководството са новото отделение 

да отвори врати през септември тази година. То беше ремонтирано с дарение от 500 000 

лева.  

 

 

4 570 лв. събраха съветници за 1,5 години като дарения, разделят ги между църквите 

www.dgpazar.eu | 19.06.2017 | 15:41  
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Общо 4 570 лв. под формата на дарение възнамеряват да раздадат из действащите в 

Димитровградско православни храмове общинските съветници от местния парламент. 

Средствата са отчисления от месечните им възнаграждения, като предложение за това 

направи малко след встъпването си в длъжност председателят на ОбС Гергана Кръстева. 

Замисълът – периодично да се подпомагат различни благотворителни каузи.   „От януари 

2016 г. до май 2017 г. са събрани 4 570 лв. от личните възнаграждения на общински 

съветници, които са подкрепили инициативата“, пише в нарочно прессъобщение. От него 

обаче не става ясно колко и кои са народните избраници с принос към каузата.    Заседавала 

преди дни нарочна комисия сега е решила средствата да бъдат разпределени измежду десет 

православни храма. Става дума за църквите в селата Длъгнево, Черногорово, Воден, 

Бодрово, Горски извор, Скобелево, Ябълково, Бряст, Радиево и Върбица. Девет от тях ще 

получат по 400 лв., докато за храма в Длъгнево сумата ще е различна – 970 лв.   Снимка © 

Архив www.DGPAZAR.eu Всички права запазени!  

 

Весела Лечева дари храм във Велико Търново 

www.duma.bg | Дума | 19.06.2017 | 20:15  

Вече е реализиран поетият от депутата от "БСП за България" Весела Лечева ангажимент да 

закупи полилей за храма "Възкресение Христово" във Велико Търново. Тя пое ангажимент 

пред отец Петър още при предизборната кампания през пролетта. На 3 март като кандидат за 

народен представител и член на НС на БСП Весела Лечева участва в поклонението пред 

паметта на руските войни, загинали за свободата на България. След церемонията в разговор 

със свещеника разбра, че църквата се нуждае от полилеи, както и от спешен ремонт, смяна 

на улуци и ред други строителни дейности. Тогава Лечева дари средства за осветителното 

тяло и коментира, че е по-добре да се дават средства за нещо, което ще остане и за 

поколенията, а не да се харчат за плакати и брошури в кампанията.  

Полилеят е закупен и предстои монтирането му, увери се лично народният представител, 

когато отново посети храма. Тя и областният председател на БСП Петко Тюфекчиев бяха 

посрещнати в светата обител от отец Петър. Домакинът показа избрания полилей и обясни, 

че той ще бъде централен в храма, има 100 крушки и е доставен от Пловдив. В момента се 

търси подходящо скеле за монтажа. По време на срещата стана ясно, че със съдействието на 

Весела Лечева от Дирекция по вероизповеданията са осигурени 8000 лева за ремонт на 

храма. Средствата вече са преведени на Великотърновската митрополия и започват 

процедурите по проектиране и избор на изпълнител. В храма вече са извършени венчавка, 

както и 18 кръщенета, похвали се отец Петър пред гостите.  

Народният представител Весела Лечева се срещна с отец Петър, за да обсъдят предстоящия 

ремонт на храма. 

 

 

  

 Фондация "П.У.Л.С." финализира проект "Заедно можем повече" 

в. Съперник, Перник | Светла ЙОРДАНОВА | 20.06.2017 | Стр. 4  

От началото на януари до месец май 2017 г. екипът на фондация "П.У.Л.С."в партньорство с 

ЦПО "Знание"-гр. Перник реализира обучителна програма за придобиване на 

професионална квалификация за успешно реализиране на пазара на труда на младежи на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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възраст между 18-29 г., която се осъществи по проект "Заедно можем повече - трудовата 

реализация, път към независим живот!", финансиран от BCause- В помощ на 

благотворителността. 

В рамките на програмата четирима младежи успяха да придобиват специфични умения за 

работа в различни области. Двама от тях получиха квалификация за офис асистенти, а други 

двама- за готвач и помощник-готвач. 

Самото обучение се реализира в две части- теоретична и практическа част. Двамата офис 

асистенти имаха възможност да реализират придобитите си умения в офис, а готвачът и 

помощник-готвачът - в ресторант в гр. Перник. През месец април 2017 г. успешно 

завършилите обучителния курс младежи получиха и сертификати. 

В обучителната програма се включиха общо 8-10 младежи, които получаваха 

психологически консултации и социално посредничество във връзка с реализирането им на 

пазара на труда. Също така те участваха в обучителни интерактивни групи, които имаха за 

цел да овластят младежите. 

 

 Нужни са още 90 000 лв. за пълното излекуване на Ники 

в. Шуменска заря | 20.06.2017 | Стр. 5  

830 лв. бяха събрани в подкрепа на Николай Траянов на благотворителния футболен 

турнир,който се проведе в неделя на игрищата на комплекс "Атлетик Арена" в Шумен. . 17-

годишният младеж се лекува в болница в Истанбул от злокачествено туморно образувание. 

Събраната сума е само от таксите за участие на отборите. Кутията за дарения все още не е 

отворена, съобщиха организаторите на турнира. Ситният дъжд не успя да откаже 

любителите на футбола от благородното начинание. Възрастта на участниците бе в широк 

диапазон от 16 до 50 + г. 14 отбора с по 6 играчи се включиха в благотворителната 

инициатива. До финал достигнаха тимовете на "АГРО Х" и "Елдорадо". Освен от Шумен, 

участници имаше още и от Русе и Хитрино. финалът бе изключително оспорван, но накрая 

"АГРО Х" надделя със 7:6. 

В петък миналата седмица пък се проведе пресконференция, на която семейството на Ники 

даде информация за състоянието му, за провежданото лечение, както и отчет за постъпилите 

и изразходвани средства от дарителската сметка до момента. На пресконференцията 

присъства и Николай, който се чувстваше много добре след първата 5-дневна 

химиотерапия.Майката на момчето Огняна сподели, че туморът се е повлиял положително 

от терапията. Окото,което било изпъкнало неестествено поради натиск от бързо растящото 

образувание се е прибрало и момчето отново започнало да вижда. Направени са му пълни 

изследвания и е установено,че в тялото му няма метастази. Лекуващият лекар е категоричен, 

че младежът ще оздравее напълно. 

"За съжаление лечението ще е продължително и сумата, която беше обявена в началото от 65 

000лв. ще е недостатъчна, защото това бе оферта за операция по отстраняването на 

доброкачествен тумор - ангиофибром, а не на злокачествен - сарком на Юинг", поясни 

майката. От пресконференцията стана ясно още, че на Ники са назначени шест 

химиотерапии през 21 дни, плюс 33 дена лъчетерапия. За всяка терапия се дава проформа 

фактура и чак след като парите бъдат преведени се започва следващата. Сумата може да 

варира в зависимост от количеството и вида на влетите лекарства. Тази седмица предстои да 

бъде направена втора химиотерапия на момчето, за която парите са преведени, тя е на 

стойност 11 600 Евро или около 23 000 лв. Сумата, която е събрана домомента по сметката 

на Николай, е 78 360 лв. От нея за двете химиотерапии и част от биопсията са преведени 51 
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484лв. Семейството е заплатило от лични средства /и пари от приятели и роднини/ около 16 

500 лв. за изследвания, медикаменти и имуностимулиращи инжекции. От лични спестявания 

се заплащат престой, храна и горива. Към този момент в дарителската сметка има 26 876 лв. 

или иначе казано - пари за само още една химиотерапия. По предварителни разчети за 

лечението на Николай трябват още около 90 000 лв. съобщиха организаторите на 

кампанията, така че инициативите в негова подкрепа продължават. 

 

Две детски площадки дарява "ЕКОПАК" на русенчетата 

в. Бряг, Русе | 20.06.2017 | Стр. 2  

Кметът Пламен Стоилов и заместникът му по устройство на територията инж. Димитър 

Наков се срещнаха с изпълнителния директор на "ЕКОПАК България" АД Тодор 

Бургуджиев. Тема на дискусията бяха инициативите на ЕКОПАК за повишаване разделното 

събиране на отпадъци на територията на общината. По време на дискусията Тодор 

Бургуджиев изложи няколко предложения по обсъжданите идеи. Едно от тях е разделно 

събиране на картонени и хартиени отпадъци от опаковки в търговски обекти, хотели, 

ресторанти, кафенета и заведения за консумация на храни и напитки. 

Следвайки европейски модел на взаимодействие между общинска администрация и 

представители на бизнеса, той постави за обсъждане и проекта "От врата на врата", 

предназначен за райони с ниско строителство и еднофамилни домове. Идеята е на всяко 

домакинство да се предоставя индивидуален контейнер за събиране на хартиени, 

пластмасови и метални отпадъци от опаковки. Предмет на разговор стана и организирането 

на информационно-образователни кампании, с фокус най-вече към децата и учениците. 

Целта е да се повиши информираността им за ползите от разделното събиране, засилване на 

мотивацията им да използват цветните контейнери и да се изградят трайни навици за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Тодор Бургуджиев отправи и още едно предложение - "ЕКОПАК България" да дари на 

общината две детски площадки. В отговор Пламен Стоилов благодари за жеста и оцени 

партньорството като важно и преди всичко в полза на русенските деца и техните семейства. 

Очаква се двете съоръжения да бъдат открити през септември, като преди това ще се уточни 

къде да бъдат разположени. Кметът заяви, че ежегодно Община Русе създава поне 20 детски 

площадки, 2 спортни игрища и площадки за фитнес на открито, а инж. Наков допълни, че 

вече има изготвени разрешения за изграждането на 10 детски площадки - част от които 

комбинирани, а останалите за най-малките. 

"ЕКОПАК България" и Община Русе си партнират от 2009 г. До края на тази година са 

планирани да се проведат няколко прояви. 

Първата от тях е на БТВ "Да изчистим България" и за нея ще бъдат предоставени 1500 

чувала, 1000 чифта ръкавици и информационни брошури от ЕКОПАК. Ще се проведе 

Кампания за деца и родители "Стара хартия за нова книга", както и още една седмица, 

наречена "Седмица на рециклирането". Предвижда се да се направи видео вариант на 

популярните великденски и коледни книжки във фейсбук страниците Клуб Екогерой и 

ЕКОПАК и в YouTube - "Зелен Великден" и "Зелена Коледа". Планира се провеждането и на 

ежегоден конкурс "Най-зелена Община на Екопак". 

В края на срещата Пламен Стоилов подари на Бургуджиев картина, изобразяваща 

дунавското крайбрежие. 

 

 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Дамите от "Зонта" събраха рекордните 16 000 лв. на благотворителното си парти "Бяло лято"  

в. Борба, Велико Търново | 20.06.2017 | Стр. 3  

ПОВЕЧЕ ОТ 16 000 ЛВ. СЪБРАХА НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОТО СИ ПАРТИ "БЯЛО 

ЛЯТО“ ДАМИТЕ ОТ ЗОНТА КЛУБ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Повече от 150 гости дойдоха 

на традиционния бал на зонтианките, които всяка година набират средства за своите 

благотворителни каузи. Те даряват пари за образование и здравеопазване, но накъде 

конкретно ще насочат благотворителността си тази година, предстои да решават на 

следващата си среща. Този път с набраните средства дамите са решили да закупят нова 

родилна маса за отделението на търновската болница. 

"18 години вече съществува нашата организация, а това вече е сериозна възраст. Но въпреки 

това все още запазваме ентусиазма, приятелството и взаимопомощта, които за нас са 

основен принцип на световното Зонта движение. Съумяхме да съхраним енергията, да 

служим на обществото, да бъдем винаги в първите редици и радетели на добри дела, 

осъществявайки нашите значими проекти, да изпитаме удовлетворението, че сме полезни и 

нужни на съгражданите си“, каза президентът на търновските зонтианки Анелия Вълева. 

ЕДИН ОТ НАЙ-ОБИЧАНИТЕ ФУТБОЛИСТИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И БЪЛГАРИЯ 

КРАСИМИР БАЛЪКОВ БЕШЕ СРЕД ГОСТИТЕ НА БЯЛОТО ПАРТИ. Той предостави за 

благотворителния търг фланелката на Луиш Фиго. Само преди няколко дни самият Луиш 

Фиго беше в България, за да участва в мача на звездите, играл се на стадион "Васил Левски" 

в столицата. 

Фланелката, която се оказа най-атрактивният предмет в благотворителния търг, беше 

украсена с автографите на голяма част от футболистите, участвали в мача. Сувенирът вече е 

притежание на Алексей Кънчев, който купи тениската за 2500 лв. Самият Краси Балъков 

също си тръгна с предмет от търга, както и повечето участници в изисканото парти, което 

тази година се проведе в едно от най-уютните и красиви заведения във Велико Търново - 

ресторант "Щастливеца". А сред гостите бяха областният управител проф. Любомира 

Попова, зам. областният управител Детелина Борисова, зам.-кметът Камарашев, президентът 

на Ария 05 за България, Румъния и Македония Яна Генчева, както и много приятели и 

членове на Зонта клубове от София, Бургас, Русе, Варна и Пловдив. 

Бялото парти на търновските зонтианки започна с приказно ревю на модна къща "Скарлет". 

Тоалетите на Мария Маркова бяха бели и съвсем вписващи се в концепцията на партито. 

Манекенките дефилираха под звуците на популярната песен на Миро "Гълъбо" и в края на 

ревюто пуснаха към небето седем бели гълъба. Обичаната Силвия Кацарова се погрижи за 

доброто настроение на всички присъстващи. И по традиция в края дамите разрязаха огромна 

торта. 

 

Деца събират пари с театър 

www.bgdnes.bg | 20.06.2017 | 11:56  

Малчугани учат театрални постановки с благотворителна цел. Съвсем скоро завърши 

учебната година и децата представиха постановката "Алиса в Страната на чудесата".  

Половината от приходите, събрани от билети, бяха дарени за ремонт на отделение на 

столичната болница "Пирогов". През юли и август предстоят и детски летни лагери в 

търновският природен парк „Ксилифор“ под общата тема "Сън в лятна нощ", където 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s169%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14157217%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3200%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14170382%22
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хлапетата отново ще творят. Освен с театър те се занимават и с рисуване, писане на книги и 

стихотворения и роботика. 

  

 

Да спасим Иво от тумора 

www.bgdnes.bg | 20.06.2017 | 11:56  

15 000 лв. само за десет дни трябва да събере 15-годишният Иво от Радомир за неотложен 

преглед и вливане на лекарството "Авастин" в Международния институт по неврология в 

германския град Хановер.  

Лечението трябва да започне на 3 юли (понеделник) от 9 ч., а парите трябва да се преведат 

по-рано. Това е офертата, изпратена от лекаря на Иво - проф. Маджид Самии. Той е медикът, 

който е извършил четирите мозъчни операции на Иво досега.  

Тъй като държавата не поема и стотинка от необходимите средства, а в банковата сметка на 

момчето са останали дребни пари след множеството хирургични интервенции в Германия, 

семейството на борбеното момче отправя апел за помощ към всички българи.  

"Държавата не обича децата си и ги оставя сами да се борят. Ако пропуснем тези прегледи, 

тестове и лечение, става много лошо. Години наред взимаме заеми, борим се със зъби и 

нокти, но е страшно трудно", сподели пред вестника майката на Ивчо.  

Положението става още по-неприятно, след като от Фонда за лечение на деца в чужбина 

отказват да подпомогнат момчето да закупи лекарството. Една доза от него надвишава 3000 

лв.  

Който иска и може да помогне, трябва да преведе средства по дарителската сметка на Иво:  

POSTBANK BG47BPBI79404078032501 - Иво Ивов Христов  

Може да изпратите и есемес с текст DMS IVO на номер 17 777.  

 

Концерт-спектакъл „От любов към живота” в Хасково  

www.antenneair.eu | От gissen | 20.06.2017 | 11:33  

Концерт-спектакъл в Хасково ще подкрепи кампанията „От любов към живота“. Той ще се 

състои днес в голямата кинозала в Дом на техниката-Хасково, с начален час 19.00. В 

концерта ще вземат участие 8 формации, ансамбли и детски трупи, които ще се включат 

безвъзмездно в инициативата. Благотворителното събитие е организирано от Славея 

Мурдикуди, посланик на хуманността на Аvon и кампанията „От любов към живота“. 

Входът за събитието е покана, която гостите получават срещу предварителна поръчка на 

розов благотворителен продукт.  

Събраните средства отиват в подкрепа на жените, борещи се с рака на гърдата и техните 

семейства, осигурявайки им безплатна психологическа, юридическа, информационна и 

практическа помощ. Подкрепата се осъществавя от Фондация „Една от 8“, която е партньор 

на кампанията „От любов към живота“. Концертът е част от инициативата „От любов към 

живота“, която стартира тази година с думите „Предварително ти БЛАГОДАРЯ“. С тях 

екипът на Avon и хилядите им представители имат за цел посланието на засегнатите от рак 

на гърдата жени да достигне до всички, които ще подкрепят каузата, както и към всички 

останали, които са го правели до сега и ще продължат да го правят.  

Вече 16 години движеща сила на кампанията „От любов към живота“ са представителите на 

Avon. Затова тази година 20 от тях са избрани за Посланици на хуманността, както и за 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3200%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14170390%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1966%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a14170016
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14170016%22
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своеобразни рекламни лица на инициативата. Рамо до рамо с Посланиците на хуманността 

застават Люси Дяковска, Орлин Горанов и Дивна. Със своето „Благодаря!“ те се обръщат 

към широката общественост с посланието колко важна е подкрепата за жените, борещи се с 

рака на гърдата.  

„От любов към живота“ е кампания, която набира средства чрез поръчка на розовите 

благотворителни продукти, печалбата от които Avon традиционно дарява на фондация „Една 

от 8“. Символът на каузата – розовата панделка, е един от най-разпознаваемите и се е 

превърнал в израз на подкрепа, но и в инструмент за повишаване информираността по 

темата.  

 

 Бургаската библиотека търси доброволци за лятото  

www.gramofona.com | Автор : Gramofona.com | 20.06.2017 | 11:21  

"Библиофенско лято" 2017 отново стартира и всички желаещи доброволци могат да се 

запишат в  Регионална библиотека "Пейо Яворов", за да прекарат едно незабравимо и 

различно лято. Изискванията са добороволците да са на възраст от 14 до 18 години и да 

обичат книгите. Инициативата се организира за втора поредна година. Доброволците ще 

имат възможност да участват в процеса на дигитализация на библиотечни колекции, 

да  четат приказки на деца, да помагат в организацията на различни културни събития 

(изложби, представяния на книги в рамките на изложението "С книга на плажа" - 2017) и 

други дейности на библиотеката, които ще ви представят библиотеката по нов и различен 

начин. Желаещите да станат доброволци, могат да получат повече подробности чрез сайта 

на библиотеката, на адрес Бургас, улица "Булаир" № 10, ет.  или на  телефон: 056/910-231, 

Мария Мутафчиева.  

 

 Ще се решат ли проблемите на хората с увреждания? Кога? 

www.dnes.bg | 20.06.2017 | 10:53  

Депутати си купиха инвалидни колички на благотворителен търг и успяха да съберат над 14 

хил. лева. Парите ще отидат за столичното 36 СОУ, където всеки ден една майка носи на 

ръце своя син до класната стая на третия етаж.  

"Този случай показва колко усилия предстои да положим по отношение на осигуряване на 

достъпна среда за лицата с увреждания. В повечето училища, детски градини и жилищни 

сгради наблюдаваме трудности със стълбищата и височините", призна пред Bulgaria ON AIR 

зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова.  

Тя посочи, че съществува взаимодействие между отделните институции и по думите й много 

неща вече са постигнати. Според Росица Димитрова ревизирането на програмата за 

интеграция на хората с увреждания е приоритет.  

"Не смятам, че финансирането е основен проблем. Нуждаем се от реформа в 

законодателството в насока ефективно разходване на публичния ресурс. Целта на 

политиките е да подкрепят целевите групи, за които се създават. Приоритет е политика, 

насочена към индивидуалните потребности", обясни тя в "България сутрин".  

Павлинка Радкова, която е майка на дете с увреждания, отбеляза, че преди години лично е 

намерила финансиране, за да се осигури достъп поне до първия етаж на училището, в което 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1314%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a14169790
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14169790%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s37%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14169118%22
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учи нейният син.  

"Настояваме за генерална промяна и закон за личната помощ. Пари се наливат в безумия, 

харчат се безобразно. Изчезваме със скоростта на светлината. Оставаме на 113,50 лв. след 

навършване на 18 години на детето с увреждания", настоя тя.  

Росица Димитрова отговори, че проектозаконът за личната помощ вече е предложен на 

министерството на труда и социалната политика. Тя даде пример, че в провинцията на много 

места има изградени мрежи от социални услуги за подкрепа на лицата с увреждания.  

"След последния протест определено има някаква промяна, светлина в тунела. Не сме 

изгубили надежда, няма да се откажем", призна Вера Иванова, която също е майка на дете с 

увреждания.  

Родителите настояват за реформа в социалната система и разкриват, че са получили 

уверение за представяне на предложения за такава до края на месеца.  

 

Благотворителна изложба за болно момиче организира областната администрация в 
Хасково 

www.bta.bg | 20.06.2017 | 10:26  

Начало / Българска община 
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Благотворителна изложба за болно момиче организира областната администрация в Хасково 

Хасково, 20 юни /Николай Грудев, БТА/ Областният управител на Хасково Станислав Дечев 

и клубът по фотография към "Младежки център" - Хасково организират благотворителна 

изложба с цел събирането на средства за лечението на 17-годишната Николета Корондилева, 

съобщиха от администрацията. Момичето продължава борбата си с тежко онкозаболяване. 

Експозицията ще бъде открита на 26 юни в 12 часа във фоайето на Областна администрация 

Хасково. На нея ще бъдат показани 25 фотографии от конкурса за любителска снимка 

"Виждам красотата". Той бе обявен от областния управител по повод 1 юни, Международен 

ден на детето и в него се включиха 35 млади фотографи от цялата област. Във фото-

изложбата, която ще остане отворена до 30 юни, ще бъдат включени и други снимки на 

възпитаници на клуба. През всичките 5 дни ще могат да се правят откупки на фотографиите, 

а парите от тях ще бъдат преведени за лечението на тийнеджърката. /ГИ/  

 

 Вицепремиерът Валери Симеонов: Направих дарение от 14 хил. лв. на Министерство на 
отбраната за извършването на огледа на оградата по българо-турската граница 

www.vestnikstroitel.bg | Автор: Вестник Строител  | | 20.06.2017 | 10:16  

България е на първо място в ЕС по защита от мигранти и една от причините за това е 

оградата по българо-турската граница, която е в процес на окончателно завършване. Това 

каза вицепремиерът Валери Симеонов в предаването „Тази сутрин“ по бТВ. България е на 

първо място в ЕС по защита от мигранти. „Извършва се организирана кампания за 

злонамерено клеветене на нещо, с което България трябва да се гордее“, коментира Симеонов 

и добави, че не бива да се говори пренебрежително за това съоръжение, което е 

изключително важно от гледна точка на националната сигурност.  

„Огледът на оградата е обсъден в Министерски съвет, извършен е с хеликоптер на 

Министерство на отбраната и цената на този оглед е 14 хил. лв. За да затворя устите на 

всички зложелатели – Валери Симеонов направи дарение 14 хил. лв. на Министерство на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s810%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14168673%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2006%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a14168320
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14168320%22
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отбраната. Да спрат да си мислят даже да провеждат следваща атака, че използваме 

държавни средства въпреки, че това беше държавен оглед“, заяви вицепремиерът. Той 

обясни, че тези пари са негови лични му средства, не са от субсидия, политически или 

фирмени пари.  

 

 Община Каварна набира доброволци  

www.dobrich.topnovini.bg | 20.06.2017 | 09:53  

Община Каварна набира доброволци за участие в Доброволно формирование 

за  предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 

отстраняване на последиците от тях, съобщават от местната администрация. Кандидати 

могат да бъдат всички дееспособни лица, които са навършили 18 години, физически и 

психически са здрави, не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. 

Желаещите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности 

със специализирана техника и/или оборудване и шофьорска книжка, ако имат. Служители от 

Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната 

не могат да членуват в доброволните формирования. От вакантните длъжности в Главна 

дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" се определят длъжности за 

провеждане на конкурс с доброволци.  

 

 С дарителска акция за детски дрехи се отбелязва днес Международният ден на бежанците 

www.alfarss.net | 20.06.2017 | 09:50  

С кинопрожекция и дарителска акция за дрехи за децата в бежанските центрове в София, ще 

отбележат международния ден на бежанците днес "Каритас София", Българският червен 

кръст и инициативата "Красивите лица на Сирия". В Дома на киното в 18:30 ч. тази вечер ще 

започне прожекция на иракския филм "Бекас" на Карзан Кадер. "След края на прожекцията 

ще се радваме да се видим на по чаша ароматно кафе и сирийски сладки", канят...  

 

 

Супер герои спасяват храмове в Тайланд 

www.monitor.bg | 20.06.2017 | 09:20  

Супергероите идват за спасяването на храмовете на Тайланд, където монаси са поръчали 

гигантски статуи на икони на комикси и роботи-играчки, за да забавляват децата, докато 

родителите им даряват в касите. Вместо традиционните статуи на спокойния Буда и митични 

зверове, които украсяват повечето манастири в страната, блестящият храм Ват Та Киен 

извън Банкок се охранява от три огромни робота, копия на героите от „Трансформърс“. 

Огромните и сложни скулптури, изработени от парчета метален скрап и боядисани в ярко 

оранжево, жълто и синьо, "нямат духовна цел", обясни монахът Пра Вичиен. "Това е за 

децата, така че те няма да се отегчават, когато идват в храма с родителите си", каза той. И 

други храмове вървят по тези стъпки в страна, в която манастирите се конкурират, за да 

привлекат посетители и да запазят приходите си от дарения. Най-малко четири будистки 

храма в Тайланд и център за медитация са закупили статуи на супергерои, според Пайрой 

Таномвонг, тайландски художник, който ръководи работилница, в която се произвеждат 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3913%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d14168130%22
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научно-фантастичните чудовища и герои от Въоръжени с фенерчета, купчини метални 

болтове и усукани автомобилни части, художниците комбинират сложните скулптури в 

склад в центъра на Тайланд, наречен "Бан Хун Лек", което се превежда като "Дом на 

железни роботи". Най-големите скулптури - високи около седем до осем метра - могат да 

бъдат продадени за хиляди долари, каза Таномвонг. Цехът също продава продуктите си на 

местни ресторанти и барове, но най-голямата му база от клиенти е в чужбина, особено в 

Европа, като около 80% от продажбите са за чуждестранни клиенти, които са видели 

статуите на социалните медии. Пайрой започнал с класически комикси, но разширил 

продукцията си така, че да включва всичко - от стоманени бюра и столове до полирани 

копия на луксозни автомобили и мотоциклети. Почти 90 процента от материалите са 

рециклирани метали, мярка за намаляване на разходите, което означава, че всяко парче е 

уникално. "По отношение на продуктите, които хората харесват, те се развиват с течение на 

времето", обясни Пайрой. "През последните 10 години хората харесваха извънземните и 

хищници, но сега те харесват „Трансформърс“".  
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