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Новини за членове на БДФ 
 

 
 

7 млн. лв. са дарени с есемеси за 10 години 
www.segabg.com | Ана Атанасова | 20.06.2017  
7 млн. лв. за над 700 кампании са дарени чрез единния дарителски номер DMS за десетте години от 
съществуването му. Номер 17777 стартира през май 2007 г. с 4 кампании, а идеята е да улеснява 
дарителите и така да дава шанс на тези, за които те даряват. "За първи път говорим за DMS, без да 
искаме дарения за кампания, а просто да кажем "благодаря", каза Красимира Величкова от 
Българския дарителски форум. Тя припомни, че най-важното за успеха на системата е доверието, 
което има в нея както от страна на дарителите, така и от страна на хората и организациите, събиращи 
финансиране за каузите си. "Над 70% от хората, които даряват, предпочитат да го правят през 
мобилните си телефони. Най-висок е делът на кампаниите за лечение - около 60%, макар че нашата 
мечта е да няма такива кампании. Целта ни е лечението да не зависи от волята на дарителя, а да се 
покрива изцяло от държавата", каза Величкова. Най-много са били кампаниите за лечение през 2011 
г. - 128, а най-малко са през 2008 г. - 36. През миналата година DMS кампаниите за лечение са 71. 
Най-успешна кампания в последните месеци е било събирането на средства за бебето Александра, 
родено с фибуларна хемимелия на дясното краче, при което липсва малкият пищял, а глезенът и 
стъпалото са деформирани. "Фондът за лечение на деца отказа да финансира операцията на 
Александра поради чисто административни, формални причини. За няколко месеца обаче с DMS 
кампанията бяха събрани нужните 400 000 лева и детето ще замине за лечение в САЩ", каза 
Величкова. Най-много дарения са направени при наводненията в Северозападна България - над 1 
млн. лв. от есемеси, а делът на онлайн даренията е 15%. Сред останалите каузи, събрали най-много 
средства, са за подкрепа на животните, за възстановяване на църкви и за Фондация "Нашите 
недоносени деца", подчерта Елица Баракова от BCause. Все повече хора - над 10 000, сключват и 
договори за дарение, с което даряват по два лева месечно. За момента активните кампании са 92. 
ПРОБЛЕМ От платформата напомниха, че у нас няма закон за публичното набиране на средства, с 
който да се определи кой и как да контролира кампаниите и да ограничи възможността за 
злоупотреби. 
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Благотворителността е приоритет на добрите хора, не на богатите 
сп. Журнал за жената | 22.06.2017  
Орлин Горанов е един от тримата български артисти, които са Водещите лица В тазгодишното 
издание на кампанията "От любов към живота". Заедно с Люси Дяковска и Дивна, той прие да 
подкрепи каузата, която Вече 16 години помага на жените с рак на гърдата и се бори за тяхното по-
добро утре. Тазгодишното издание на инициативата "От льбов към живота" се провежда под мотото 
"Предварително ти БЛАГОДАРЯ". С думите на благодарност екипът на Avon и хилядите им 
представители имат за цел посланието на засегнатите от рака на гърдата жени да достигне до 
Всички, които ще подкрепят каузата, както и до Всички останали, които са го правели досега и ще 
продължат да го правят. Традиционно кампанията набира подкрепа чрез благотворителни продукти, 
които могат да бъдат поръчани на специалния сайт thankyou.bg. 100% от печалбата от продуктите се 
даряват на фондация "Една от 8", партньор на каузата, и отиват за практическа, информационна и 
юридическа помощ за засегнатите жени и техните семейства и близки. 
*** 
Защо се включихте в кампанията? 
- Моята мотивация е в това, да се опитаме по някакъв начин да повлияем на мисленето на всички 
хора и на отношението им към здравето. Защото то е едно от най-важните неща, на които трябва да 
обърнем внимание. За да се чувства добре човек и да е щастлив, той трябва да обръща внимание на 
здравето си. 
Какво послание бихте отправили? 
- Да си подобрим здравната култура. Профилактичните прегледи са много важни, особено за жените 
след определена възраст. Тези, които са в рискова група, също задължително трябва минимум 
веднъж на 6 месеца да ходят на профилактични прегледи. Също така всички ние можем да 
подкрепим дамите, които се борят с болестта. Лесно е, а как точно, можете да намерите повече 
информация на сайта thankvou.bg. Тази година посланието на кампанията е "Предварително 
благодаря". Лично вие на кого искате да благодарите? 
- Всеки ден благодаря. Даже, започвайки със сутрешната молитва към Господ, благодаря, че днес 
отварям очи и отново мога да направя нещо в живота. Вие получавали ли сте помощ, която е 
променяла живота ви? 
- Често получавам помощ, която всеки ден променя живота ми - било то духовна подкрепа, било 
приятелска ръка, поглед, съвет или друго. Каузата е благотворителна. Според вас кой получава 
повече - този, които дарява, или този, който получава? 
- При всички положения този, който дарява, получава удовлетворение за това, че се е опитал да 
направи нещо добро. Ако доброто му се върне, това е едно съвършенство, това е най-великият 
момент. Ракът на гърдата се смятала предимно женска болест. Имат ли Значение възрастта или 
полът, за да подкрепяш каузата? 
- Нямат абсолютно никакво значение нито възрастта, нито полът. Когато човек има желание да 
помогне, той помага. Независимо как. Благотворителността е приоритет на добрите хора, не на 
богатите. Кое е най-важното, което хората трябва да Запомнят за кампанията тази година? 
- Жената е майка (на първо място) и здравето е нещо, което не трябва да подминава с лека ръка. 
Кампанията провокира по-голяма здравна култура у българките - здрав народ, силна държава. От 
здравето зависи свободата да правиш всичко, което искаш, да сбъдваш мечтите си, така че колкото 
no-навреме се диагностицира проблемът, толкова по-добре. А когато вече жената е с диагноза, 
много важно е да има подкрепа. Не само медицински да получи помощ, но и емоционално и 
психологически да й се помогне. За това се бори кампанията и тази година. 
 

Благотворителността на бизнеса в България е планирана и целенасочена  
www.bloombergtv.bg | 22.06.2017  
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Яна Рупева, BCause, в Бизнес старт, 22.06.2017 Галина Маринова Единният дарителски номер DMS е 
успешен дарителски механизъм, който се утвърди в България. Той позволява лесно да се дари, без 
много усилия. Това каза Яна Рупева, директор "Дарителски програми" BCause, в предаването "Бизнес 
старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Живка Попатанасова. "За 10 години успяхме да изградим 
такъв тип процедури, за да изградим доверие и на хората е ясно, че когато една кампания е в DMS, 
то тя е проверена и хората, мисля, че са по-спокойни". "Идеята на екипа на фондация BCause и на 
екипа на Български дарителски форум бе да създаде механизъм, който да позволява на 
индивидуалните дарители да имат по-лесен дарителски достъп до каузи, които да засягат различни 
сфери на обществения живот. За съжаление, поради структурата на нашето здравеопазване е факт, 
че доминират каузите за лечение, но не бих казала, че доминират по отношение на набраните през 
годините средства".  
Единният дарителски номер DMS навършва 10 години и за този период от време кампанията събира 
над 7 млн. лв. от изпратени над 7,5 млн. дарителски SMS-а, като са представени над 700 кампании, 
за които са събрани средства. В последните години бизнесът не действа адхок на появили се 
внезапно нужди, а благотворителността е по-планирана и интегрирана в дейността на самите 
компании, подчерта събеседничката. "Компаниите трябва да имат лице. Даряването не е самоцел, а 
се отплаща и ако обществото не може да разпознае компанията, то това е разпилян ресурс". 
"Компаниите вече търсят неправителствените организации за дарителски кампании, като свой 
естествен партньор".  "Образованието за деца се налага като топ-кауза". Какъв е дарителският 
модел, който компаниите успяха да наложат през последните години? Нуждаят ли се компаниите от 
мотивация или е въпрос на избор на правилните компании? За какво най-често дарява бизнеса? 
Какво представляват дарителските корпоративни комитети? Очаквайте видео с целия коментар. 
 

Българите даряват най-много за хуманитарни каузи и лечение на тежко болни хора 
www.bitelevision.com | 22.06.2017  
Боряна Кирилова от DMS и Явор Гечев от фондация „Четири лапи“ гостуваха в студиото на еМисия 
България и коментираха даренията, благотворителността и желанието на българите да помагат. 
От началото на кампанията през есента на 2012 г. до днес са събрани близо 52 000 лв., с които е 
оказана помощ на десетки животни. Всички събрани средства от дарение са изразходват единствено 
и само за тази цел – финансиране на лечение на безстопанствени кучета и котки или на такива на 
социално слаби собственици. 
В Стражица е Мариан Димитров, който също се включи в ефира на еМисия България и разказа за 
една друга инициатива – пътуващата линейка. 
„Има ръст в онлайн системата. Хората искат да даряват, да им е лесно, удобно и да са сигурни, че 
средствата стигат до крайния получател“, коментира Боряна Кирилова. Българите даряват най-много 
за хуманитарни каузи, обясни от своя страна Явор Гечев и каза, че до момента са събрали над 50 000 
лв. 
„В тази платформа има най-голяма прозрачност и можем да планираме нещата напред. Нагласите на 
дарителите се промениха. Хората обикновено даряваха на каузи, които спешно се нуждаеха от 
лечение, а сега се ориентират и към по-мащабни каузи и неправителствени организации“, обясниха 
Кирилова и Гечев. 
„Имаше 8-годишна битка за отпадане на данъците за дарения чрез SMS. Ако дарявате храни, от една 
година също не съществува данък. За нас е особено важно да няма кампании за болни хора. Ако 
държавата покрива най-важните каузи, свързани с тежки заболявания и лечение, то ние ще имаме 
допълнителна, подпомагаща функция“, посочи Кирилова. 
Междувременно, в отдалечените райони на страната обикаля безплатна мобилна поликлиника. В 
нея се правят изследвания, чиято цена иначе би възлязла над 100 лева. След като се обработят 
резултатите от първичните изследвания идва ред и на консултация с доктор Стоян Гръков. 
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„Ние сме в Стражица от една седмица. Работим почти на центъра на града и предлагаме на хората 
безплатна консултация – ЕКГ, костна плътност, дихателен обем, еластичност на кръвоносните съдове 
и ред други изследвания“, обясни Мариан Димитров. 
„Около 120 души минаха днес през пътуващата линейка в Стражица. „Имаме кауза, зад която стоим. 
Това, което роди идеята, беше една наша мечта. Виждайки това, което става у нас, много социално 
слаби хора у нас, нямат възможност за превенция. Ние сме тук за хората“, разказа Мариан 
Димитров. 
 

Най-уязвимите деца в България имат нужда от твоята подкрепа 
www.btv.bg | 23.06.2017  
УНИЦЕФ в България стартира онлайн кампания за набиране на средства под надслов "Промени 
историята". Избраното послание цели да привлече общественото внимание към проблемите на най-
уязвимите деца в страната и да даде гласност на правото на всяко дете на семейна среда, 
образование, закрила и защита от насилие. Кампанията представя момичетата и момчетата като 
герои в мрачна приказка и призовава съмишлениците на организацията – личностите и компаниите, 
които могат да се застъпят за детските права – да влязат в ролята на "добрата сила", която идва на 
помощ и дарява надежда за по-добро бъдеще. Всеки желаещ може да подкрепи каузата, като дари 
еднократно онлайн или стане БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения към УНИЦЕФ през уеб страницата на 
кампанията. Събраните средства ще подпомогнат благосъстоянието на децата в България, а 
тревожните факти сочат, че предизвикателствата са големи, но те могат да бъдат преодолени с 
редовната подкрепа на дарителите и партньорите на УНИЦЕФ:  - Над половин милион деца живеят в 
риск от бедност.  - Близо 2000 деца се разделят от семействата си всяка година. Над 1000 момчета и 
момичета все още живеят в институции.  - През 2016 г. в България са получени 3158 сигнала за 
насилие над деца. Хиляди други остават скрити за официалната статистика.  - Всяка година около 
1000 деца не прекрачват училищния праг.  - През учебната 2015/2016 година 16 400 ученици са 
напуснали общообразователните училища, от които 14 300 в основното образование. РЕЗУЛТАТИ ЗА 
ДЕЦАТА Благодарение на редовната подкрепа на дарители и партньори, със своята дейност УНИЦЕФ 
в България връща детството в живота на стотици от най-уязвимите момчета и момичета в страната. 
През изминалата 2016 г. организацията е основен двигател на редица положителните промени, част 
от които са:  - Над 2300 момичета и момчета са получили грижа в приемни семейства.  - Семейно-
консултативните центрове, подкрепени от УНИЦЕФ, са оказали подкрепа на 606 деца за достъп до 
детска градина, здравеопазване и образование.  - Подкрепените от организацията Центрове за 
майчино и детско здраве в Сливен и Шумен са оказали съдействие и грижа за 6400 семейства и са 
подобрили уменията на над 350 родители чрез "Работилница за родители". - Центровете за 
застъпничество и подкрепа "Зона ЗаКрила", създадени в градовете Монтана, Шумен и София след 
кампания на УНИЦЕФ, партньори и дарители, са оказали подкрепа на 164 деца жертви на насилие.   - 
Нека заедно продължим напред! Децата са бъдещето, но те имат нужда от грижа и подкрепа в 
настоящето – техните права и благосъстояние не могат да чакат! Източници: Национален 
статистически институт, Агенция за социално подпомагане 
 

12 000 лв. събра на рождения си ден народният представител от ГЕРБ Иван Миховски за 
фондация „Искам бебе“ 
www.focus-news.net | 25.06.2017  
София. За втора поредна година народният представител от ГЕРБ Иван Миховски отпразнува 
рождения си ден с благотворителна инициатива. Това съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. Всички 
поканени на личното тържество бяха подготвени, че рожденикът не очаква лични подаръци. Вместо 
това гостите му според желанията и възможностите си можеха да дарят средства за двойки с 
репродуктивни проблеми, обединени от фондация „Искам бебе“. Миналата година Миховски събра 
за каузата си около 3500 лв. Днес вашият „подарък“ от тогава вече е на 5 месеца и се казва Рая, 
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сподели с огромна радост народният представител, който за втори мандат е в парламента и не крие, 
че най-голямата му цел да влезе в НС е да подпомага хората, които искат, но имат проблеми да 
станат родители. В известно заведение в Орешак в събота вечер той събра колеги от парламента, 
общински съветници от Троян, бизнесмени, много приятели, сред които и министърът на 
регионалното развитие Николай Нанков и заместник-председателят на НС Цвета Караянчева, 
кметове от ГЕРБ. Всички те събраха над 6000 лв., а впечатлен от щедростта им един от гостите удвои 
сумата. Това е подкрепа за инвитро процедура за три семейства. Ако и Бог е с нас догодина тук 
трябва да има още три колички с бебета, развълнуван благодари на гостите си Миховски. Средствата 
бяха обявени и връчени на сцената на скъпия приятел на рожденика Радина Велчева, която създаде 
и дълги години бе основен двигател на фондацията „Искам бебе“. Всички, които добре познават 
Радина, знаят, че тя посвети години от живота си на това да стане майка и да подкрепя хората като 
нея. Днес Радина Велчева има две прекрасни дечица, „които Бог ми изпрати“, а стотици са 
семействата, които са станали родители благодарение на нейната огромна помощ и подкрепа. Няма 
думи, с които мога да изразя благодарностите си към Иван и към всички вас за това, което 
направихте тази вечер, каза почти разплакана от щастие тя след получаване на дарението, което в 
понеделник ще бъде внесено по банков път. 
 

Радостина Ценова, БФБ: Вандалските прояви около езерата зачестиха и станаха много 
сериозни 
www.focus-radio.net | 28.06.2017  
За фестивала „Солта на живота“ и за вандалските прояви около Бургаските езера Радио „Фокус“-
Бургас разговаря с Радостина Ценова от Българска фондация „Биоразнообразие“ в черноморския 
град. 
Фокус:  Г-жо Ценова, за поредна година организирате фестивала „Солта на живота“. Каква е темата? 
Радостина Ценова: Тази година избрахме темата „Вдъхновени от езерото“. Всяка година избираме 
различна тема- „Миграции“, „Сол“, „Сол и птици“, „Всичко за солта“, но тази година работихме доста 
активно за събирането на всички артисти, творци, които са били вдъхновени от езерото и са го 
използвали като фон, мотив, и затова ни се прииска темата на фестивала да бъде „Вдъхновени от 
езерото“. Ще се опитаме да привлечем хора от различни сфери на изкуството- съвременен танц, нов 
изложби и др. Новото тази година е, че поради сериозните климатични предизвикателства, които 
имахме миналата година, когато точно в началния час на фестивала, се изви силен вятър, заради 
който не можеше шатрите на открито да бъдат разположени, решихме да изтеглим датата на 
фестивала малко по-рано. Традиционно го правим последния петък на август, но тази година ще е на 
12 август, събота, и ще го съчетаем с рождения ден на резервата „Атанасовско езеро“. Идеята е да 
има възможност да дойдат много повече хора и да останат по-дълго време на Атанасовското езеро. 
Ще има занимания от 11 до 22 часа. Надяваме се да стане хубав и вълнуващ празник за бургазлии и 
за гостите на Бургас. 
Фокус: Кои са събитията, които сте подготвили? 
Радостина Ценова: Основното е да има възможност хората да ползват влакчето на солта, за да могат 
да стигнат от фестивалната зона, която е в южната част на Атанасовското езеро до резерватната 
територия в северната част. Ще има няколко курса на влакчето, за да може хората по-лесно да 
достигнат до резервата и да наблюдават обитателите му. Освен това ще имаме няколко изложби, 
свързани с Атанасовско езеро и със солта. Надяваме се, че ще има театрална постановка, арт пленер 
за младите участници, една интересна презентация за природата и изкуството, съвременен танц, 
детски ателиета, солничар за един ден, къпане в лугата и в солта 
Фокус: Тази година се нуждаете от средства и търсите дарители. 
Радостина Ценова: Идеята за фестивала на солта възникна в рамките на проекта ‚Солта на живота“, 
който БФБ работи на Атанасовско езеро. Когато планирахме фестивала, си го мислехме да бъде през 
година, нещо като биенале, но когато през 2013 година, когато беше първото издание, фестивалният 
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календар в Бургас беше толкова наситен от събития, че решихме, че ако го правим през година, ще 
се загуби в календара и в съзнанието на бургазлии, затова решихме да го организираме всяка 
година. В рамките на проекта имахме планирани три издания и затова още миналата година се 
наложи да търсим дарители. Тогава намерихме подкрепа от две бургаски фирми, но тази година 
отново сме изправени пред същото предизвикателство- да търсим финансиране. Обърнали сме се за 
помощ към нашите приятели, поддръжници, хора, които харесват фестивала ,защото вярваме, че 
сумите, които търсим, не са големи. Наистина с включването на повече хора с малки суми можем да 
съберем това, което е необходимо така, че фестивалът да продължи да го има, защото е едно много 
хубаво събитие, което преобръща представите за Атанасовско езеро , показва го в най-различни 
форми , привлича много повече съмишленици и любители на езерото. За нас, като природозащитна 
организация, няма по-важно от това да накараме хората да се замислят с какво  разполагаме и кое е 
важно да бъде запазено на всяка цена. 
Фокус: Каква е стойността на сумата, от която се нуждаете? 
 Радостина Ценова: Остават около 3000 лева да съберем за фестивала, като хората могат да направят 
дарение по банков път- на фейсбук страницата ни има детайли, могат да направят дарение в офиса 
ни Бургас или този в София. Имаме нужда не само от финансова подкрепа. Сега ще търсим и 
доброволци, защото обикновено когато правихме фестивала в края на август, той съвпадаше с 
младежката бригада, която почистваше Атанасовско езеро и всъщност младите хора ни помагаха 
много активно за организацията на фестивала. Тази година обаче ще се лишим от тези млади хора и 
затова ще разчитаме на местна подкрепа, т.е. на хора доброволци от Бургас, които ще помогнат за 
организацията на фестивала. 
Фокус: От колко доброволци се нуждаете? 
Радостина Ценова: Около десетина, за да може да опънем шатрите за базара на солта, за да можем 
да инсталираме изложбите, за да можем да помагаме на хората, които правят ателиетата за малки и 
големи. 
Фокус: От началото на година досега колко са регистрираните вандалски прояви на Бургаските 
езера? 
Радостина Ценова: За съжаление, вандалските прояви около езерата зачестиха и станаха много 
сериозни. Нещо, което като че ли не е случвало досега. Още преди години изградихме маршрут 
„Живот около Бургаските езера“, където беше поставена туристическа инфраструктура около трите 
езера- Вая, Атанасовско и Мандра. Само тази инфраструктура около устието на река Изворска беше 
доста увреждана няколко пъти и колегите от БДЗП я подменяха, но останалата оцеля дълги години.  
Тази пролет инфраструктурата беше повредена и на Атанасовско езеро и нещата много сериозно 
пострадаха. Пътеката на саблеклюна, която направихме с много доброволен труд, с много усилия и 
ентусиазъм, няколко пъти бяха унищожавали част от табелите, които подменяхме. В края на април 
тотално беше унищожена голяма част от табелите, включително и дървените носители. Наложи се да 
изграждаме отново табелите, да подменяме част от инфраструктурата. Докато има проектно 
финансиране, могат да се намерят пари, но за съжаление, нашият проект „Солта на живота“ 
приключва догодина август месец и тогава става неясно как ще успяваме да възстановяваме 
увредената инфраструктура. Жалко е, когато някой унищожава труда и усилията на хора, които 
мислят за по-доброто качество на живот на бургазлии. 
Фокус: Каква е стойността на нанесените щети? 
Радостина Ценова: Стойността на последното посегателство е около 1000 лева. Не е голяма сума, но 
фактът, че ние няма от къде да ги вземем, за нас я прави голяма. Във всяко проектно финансиране 
има заложени средства за изграждането и за подмяната, но не и за подмяна на счупено, унищожено. 
Това е нещо, с което се сблъсква всяка инфраструктура в района, не само нашата около езерата. 
Мария РУСЕВА 
 

Биофармацевтичната компания АбВи помага на деца в неравностойно положение 
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zdrave.net| 27 Юни  
Биофармацевтичната компания АбВи помага на деца в неравностойно положение 
Биофармацевтичната компания АбВи помага на деца в неравностойно положение 
Близо 60 служители на биофармацевтична компания АбВи участваха в благотворителна инициатива, 
целяща подобряване условията на живот на децата в неравностойно положение от ЦНСТ „Майка 
Тереза“ в град Пловдив. В рамките на един ден фармацевти, лекари, юристи, финансисти, се 
превърнаха в майстори – бояджии, градинари и преподаватели. 
Седмица на възможностите („Week of possibilities”) е инициатива на АбВи която се провежда 
ежегодно в цял свят. Само за 2016 година 6000 служители се включиха, като дариха над 26 000 
доброволчески часове. 
Инициативите в подкрепа на дома „Майка Тереза“ стартираха през 2016 г. когато АбВи и нейните 
служители дариха време, труд и средства за ремонта на сградата. През 2017 г. доброволците на 
компанията помогнаха за освежаване на двора. Беше засадена и градина с билки и подправки, като 
идеята е децата да се научат да се грижат за растенията и да се занимават с дейности на открито. 
„За една година успяхме изцяло да ремонтираме сградата, в която живеят децата. Даваме си сметка, 
че не можем да им дадем най-важното, от което се нуждаят, а именно семейство, но правим всичко 
според нашите възможности, за да им осигурим по-добри условия за живот.“, коментира д-р Кирил 
Николчев, генерален мениджър на АбВи България. 
Част от деня беше отделен и за експерименти, чрез които децата от дома успяха да се докоснат и до 
част от работата на компанията, а именно – инженерното проектиране на опаковки, като задачата 
им беше да изобретят най-здравата опаковка, с която да превозят яйце. 
В работата всички колеги са доказали се професионалисти. Когато ги видиш в една неформална 
обстановка да полагат доброволен труд и да проявяват социална отговорност наистина осъзнаваш 
колко стойностни хора са всички те и колко силен е екипният дух в компанията. Служителите сами 
решават кои каузи да подкрепят и тази е една от тях, разказа Вержиния Ангелушева, експерт 
човешки ресурси 
Компанията е предвидила дългосрочен ангажимент към децата, като в бъдеще се предвижда да 
бъдат осигурени стипендии за онези, които желаят да продължат образованието си. „Щастлива съм 
да бъда част от това събитие. Чувството да помагаш е страхотно, а когато го правиш и заедно с твоите 
колеги, като екип, е и много забавно.“, сподел и служител на АбВи. 
АбВи е иновативна биофармацевтична компания, която е фокусирана върху разработката на 
лекарства за тежки и социално значими заболявания в сферата на имунология, онкология, 
вирусология и неврология. 
 
 

Общи новини 
 
 
 

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. 
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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. 
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 
 

Дарителска кампания за издигане паметник на ген.Гурко организират в Павликени 
www.regnews.net | 21.06.2017  
Дарителска кампания „Да издигнем паметник на Генерал Йосиф Гурко  в Павликени“ набира сили в 
античния и вечен град. Инициативният комитет разпространява листовки, обявена е и банкова 
сметка за набиране на даренията. Преминаването на руските освободителни войски през Павликени 
е повратна точка в историческото развитие на селището. Жителите на Павликени и селата са едни от 
първите, посрещнали с огромна радост пратениците на Русия. На 6 юли 1877г. Предният отряд под 
ръководството на ген. Йосиф Гурко достига до с.Батак, Павликени и Бяла черква. За да бъде почетен 
героичния му подвиг, Инициативен комитет предлага да се постави паметник на ген.Йосиф Гурко в 
град Павликени. Паметникът ще се ситуира в централната част на града, на кръговото кръстовище 
между улици „Ген. Гурко“ и „Ал. Стамболийски“, пред пощенската служба.  В средата на озеленения 
кръг ще бъде поставен паметникът върху постамент с височина 2.32 м. Фигурата на ген.Гурко ще 
бъде в цял ръст с височина 2.50 м. Скулптурата е по проект на Красимир Методиев. Призоваваме Ви 
да подкрепите това родолюбиво дело с дарение по банковите сметки на кампанията, обръщат се 
към гражданите организаторите на кампанията. Планираното тържествено откриване е на 3 март 
2018 г. Дарения можете да направите по банков път по сметка: BG77UNCR75278443385100 Код за 
вид плащане 445100 
 

БСП ще спасява паметника на Бузлуджа с дарителска кампания 
www.iconomist.bg | 21.06.2017  
Широкомащабна дарителска кампания за ремонта на монумента на Бузлуджа ще организира БСП, 
след като партията изяви желание да поеме стопанисването на социалистическия символ. Това 
обяви в студиото на бТВ зам.-председателят на червената парламентарна група Крум Зарков. Според 
него фактът, че при строежа са събирани пари от народа, е още една причина да бъде оставен 
паметникът да се руши. "Говорихме с архитекта на Бузлуджа, каза какво трябва да се направи и 
трябва финансов ресурс, за да се спре разрухата", посочи Зарков и допълни, че вярва, че в 
кампанията ще се включат не само социалисти, но и хора, заинтересовани от запазването на 
културното наследство. "Колко пари ще са необходими за паметника зависи от това какво ще правим 
с него. Нямаме категорична позиция. Изумяващ е броят на проектите от страната и чужбина", каза 
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Зарков. "Отношението на съвременно мислещия архитект в тази държава е, че всеки такъв обект, 
било паметника от Бузлуджа, било паметника пред НДК, са неща от миналото, което ние по умен 
начин трябва да вкараме в настоящето и да използваме, ако щете – за туристическа атракция", 
коментира арх. Делчо Делчев. Професионалният интерес от цял свят към монумента е много голям. 
Неотдавна един от най-добрите дизайнери на музеи в света, Уве Брюкнер, коментирал пред Делчев, 
че мястото е уникално и има потенциал и за хотел. "Тази разруха е не по-малко интересна от всички 
стари картинки. Може да погледнете на този обект като на археологически – човек влиза вътре с 
очите на откривател", посочи Делчев. Според него след обезопасяване на първо време монументът 
може да се използва именно за такъв тип туризъм. Колко би струвало обаче да се ремонтира 
цялостно? "Милиони, но това не е проблем, защото парите са средство, ако има силен интерес, най-
вече туристически", отговори архитектът. 
 

Безплатна линейка по пътищата на България 
www.novinite.bg | 21.06.2017  
Безплатна линейка по пътищата на България. Уникална мобилна поликлиника обикаля страната и 
предлага помощ на хора, които трудно могат да си позволят медицински грижи. До края на тази 
седмица така наречената “зелена линейка” е в района на град Стражица, пише НОВА. Свикнали сме 
да мислим, че извън големия град хората са здрави. Там, където животът върви на по-бавни обороти 
обаче, също има болка. В малките населени места стандартът на живот прави медицинския преглед 
луксозна стока. Помощта сега идва от далечна Америка. От български лекар, намерил щастието си 
зад океана, но решил да дари опита и знанията си на родна почва. Макар че мисията на д-р Стоян 
Гръков е да лекува, за него по-големият успех ще е да накара всеки свой пациент да промени начина 
си на живот. Новината за “зелената линейка” в Стражица се беше разпространила мълниеносно. 
Веднага щом импровизираната поликлиника се разпъна край киното в града, хората започнаха да се 
записват за преглед. На опашката преобладават възрастните хора - онези, за които здравната 
система изглежда най-далечна и недостъпна. Дори чакането пред кабинетите в болниците за тях е 
непосилно. Затова оборудваната мобилна поликлиника е буквално пред вратите на хората в нужда. 
Всеки пациент получава изследвания, които иначе биха стрували над 100 лева. Един от уредите за 
секунди прави изследване на костната плътност. Наблюденията от обиколката на зелената линейка 
до момента показват, че при по-възрастните резултатите са тревожни. След като всеки премине през 
няколкото кабинета на открито и получи необходимите първични изследвания, идва ред на 
консултацията с д-р Гръков. Неговите наблюдения показват, че най-честият проблем на пациентите е 
високото кръвно налягане. Опасност, която хората осъзнават, но често се чувстват безсилни да 
преборят. Зелената линейка на фондация “Адра” ще обиколи цялата страна с идеята да помогне на 
възможно най-много хора. Приоритетни са районите, където стандартът на живот е по-нисък, а 
медицинската грижа - по-оскъдна. 
 

Дариха книжки за две детски отделения 
www.dariknews.bg | 21.06.2017  
Детски книжки получиха две отделения в старозагорски болници. От приказки, през книгите за Хари 
Потър до речници, вече са дарени на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ и детското отделение на 
болница „Тракия”.   Инициатива стана възможна благодарение на Читалнята на Сдружение за 
градски читални в София, разказа в студиото на Дарик общественият посредник Павлина Делчева. 
Подобно намерение-децата в болниците да имат книжки, тя имала отдавна.   „С мен се свърза 
писателят Маргарит Абаджиев от Читалнята в София, който уреди дарение на детски книги с молба 
за разпространението им в Стара Загора. Благодарение на активни съмишлениците на идеята във 
ФБ, близо 40-те книжки бяха превозени безвъзмездно до нашия град”.   Вчера книгите са били 
дарени на УМБАЛ, а днес те са и в детското отделение на болница "Тракия".   
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„Нашите деца имат нужда да четат приказки, защото чрез тях се развива т.нар. първичен морал. Те 
се научават кое е добро и кое зло, научават отговори на редица въпроси, започват да разпознават 
добрите и лошите герои, които по-късно откриват и в живота. 
Ето защо, си позволявам да отправя молба към родителите-четете на децата си приказки. Четете 
приказки и вие!”, призова Делчева.   А един от любимите й автори е Светослав Минков. ”Цар 
Безсънко” пък е приказката му, която по думите на Павлина Делчева, е пълна с много поуки.   
„...Щом останаха сами, джуджето взе едно малко столче, сложи го до престола на царя и седна на 
него. После разтвори голямата си книга и започна да чете. То разказваше тъжната приказка за 
бедните и нещастни хора в царството, които бяха роби на царя и пъшкаха под камшиците на 
жестоките царедворци. Разказваше за мъката и за тежкия труд на ония, които работеха 
господарската земя, а нямаха хляб да нахранят децата си. Разказваше за дългите кървави войни, в 
които царят хвърляше народа, за да засища алчността си с нови богатства…И колкото по-нататък 
четеше джуджето, толкова по-приятна умора натискаше очите на стария цар и го унасяше в сън. Най-
сетне, когато белобрадото човече свърши приказката и дигна главата си от книгата, цар Безсънко 
хъркаше с всичка сила. По лицето му играеше блажена усмивка. Съвсем тихичко и на пръсти 
джуджето се измъкна от царската стая. Но там, пред прага й, чакаха със затаен дъх министрите, 
телопазителите, съветниците, лекарите и готвачите. - Какво стана? – извикаха всички в един глас. – 
Можа ли да приспиш царя? Джуджето не каза нищо. Само разтвори вратата на стаята и посочи 
царския престол. Тогава придворните влязоха вътре и паднаха на колене пред своя заспал господар. 
Най-сетне след толкова години цар Безсънко беше спасен. Приказката за страданията на бедните и 
нещастни хора в неговото царство го бе приспала дълбоко..”    За още новини харесайте страницата 
ни във Facebook- https://www.facebook.com/darik.starazagora/ 
 

Ротарианци даряват близо 8 хил. лв. на врачанската болница 
www.vratzadnes.com | 21.06.2017  
Близо 8 хил. лв. са събраните средства по време на благотворителния бал на Ротари клуб във Враца. 
В края на миналата седмица в града под Околчица общо 8 ротариански клуба смениха президентите 
си. Новият председател на Ротари клуб Враца е Ивац Митов, който пое щафетата от досегашния – 
Росен Дудушки. По време на събитието бяха проведени няколко благотворителни търгове и 
томбола, в които се включиха всички присъстващи. Със събраните 7 777 лв. ще бъдат закупени 6 
легла за родилното отделение на МБАЛ „Христо Ботев“ Враца и 4 легла за неонатологията. Ще бъде 
осигурена и една допълнителна стипендия от 500 лв. за даровито дете. В момента Ротари Враца 
осигурява стипендии на други  пет деца – изявени ученици в областите „Музика и изкуство“ и 
„Хуманитарни науки.  
 

Как се даряват надежда, кураж, почтеност и професионализъм в сложни времена 
www.bnr.bg | 21.06.2017  
Даряването на надежда, кураж, почтеност и професионализъм в турбулентни времена. Това е темата 
на национална конференция, посветена на стабилните и устойчиви модели в социалната работа, 
както и на решимостта, с която неправителствената организация "Надежда и домове за децата"- 
клон България, работи всеки ден. Калина Аспарухова, която е програмен координатор на 
организацията и беше гост в ефира на „Хоризонт“, подчерта: Всъщност кураж, почтеност и 
професионализъм - това е основата на нашата работа генерално. Ние на тези три ценности 
подлагаме абсолютно всички наши ежедневни дейности и по този начин помагаме на децата и 
семействата по възможно най-добрия начин. Всъщност винаги е в интерес на детето. На първо място 
се опитваме да помогнем на него и на неговото семейство, така че то да отрасне в най-добрата за 
него среда, по възможност в семейството, да бъде обичано и да има шанс да се развива в живота 
така, както и децата, които са имали щастието да имат двама родители и да са отгледани в любящо 
семейство. Във връзка с конференцията, която организират, Аспарухова посочи, че по-различното 
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при нея ще е това, че децата лично ще участват – дори не само това – те ще са водещи: И всъщност 
вместо само да говорим за интерес на детето и за детското участие като такова, да дадем шанс на 
децата сами да го покажат и да научат нас, като възрастни, какво всъщност искат те от нас и как 
можем да сме им най-полезни. Децата ще участват наравно с големите. Те ще водят и ще ангажират 
публиката, така че тя да се опита да се постави на мястото на децата. Цялото интервю може да чуете 
от звуковия файл. 
 

15-годишният Иво се нуждае спешно от средства, за да продължи да се лекува 
www.e-novinar.com | 21.06.2017  
 dariknews.bg15-годишният Иво Христов се нуждае от подкрепа, за да продължи да се лекува. Вече 
три години момчето се бори с рядка болест. Диагнозата е Неврофиброматоза тип 2, която води до 
образуване на тумори в главния и гръбначния мозък. Въпреки болестта Иво не спира да се бори и 
вече е написал и издал няколко книги. За да замине за Германия, където се лекува, той има нужда от 
15 000 лева. Семейството му няма възможност да събере сумата, която трябва да бъде преведена 
най-късно до 30 юни. Ако не успее да събере парите и не отиде в клиниката, Иво рискува да загуби 
частично слуха си. Ако искате да помогнете:  SMS дарение чрез изпращане на текст "DMS IVO" на 
номер 17777 Дарителска банкова сметка: BG47BPBI79404078032501 Иво Ивов Христов Pay Pal: 
milena_dimitrova74@abv.bg Милена Димитрова (майка на Иво) Вече сме ви разказвали за Иво. 
Припомнете си неговата история 
 

Междупоколенчески център за работа с деца и възрастни хора отвори във Варна 
www.bnr.bg | 21.06.2017  
Междупоколенчески център отвори врати официално днес в центъра на Варна, на ул.“Кавала“ 1а . 
Центърът е за социална подкрепа и творческа работа, като събира под един покрив деца и 
семейства, млади и възрастни хора. Всички те ще се учат, ще обменят опит за живота, ще усвояват 
знания и умения в различни области на бита, традициите, занаятите, бизнеса, изкуството и 
културата, спорта и здравето. Сензорна стая, творческа работилница по български занаяти, арт 
терапия и музикотерапия, кулинарно студио и рахабилитационен кабинет ще посрещат посетителите 
на социалната услуга. В центъра ще работят психолози, педагози, юристи, социални мениджъри, 
ръководители по музикотерапия, холистична медицина, поетична терапия и иконопис. 
Междупоколенческият център е оборудван с дарения от бизнесдами от асоциация „Да съхраним 
жената”. А откриването му е част от тържествата, посветени на 20-ия юбилей на асоциацията, чийто 
председател е Йорданка Ненчева. По думите й от услугите, които предлага центърът може да се 
възползва всеки, който попада в изискванията на Закона за социално подпомагане. Повече 
подробности за новия център чуйте в прикачения звуков файл: 
На откриването присъстваха много гости – съмишленици, приятели и партньори на асоциация „Да 
съхраним жената”. Сред официалните гости, които взеха участие и в прерязването на лентата на 
центъра, бяха Коста Базитов – заместник-кмет на община Варна и Петър Манчев – заместник-
областен управител на Варна. 
 

Младежка банка - Видин продължава да подкрепя младежката инициативност 
в. Ние, Видин | 22.06.2017  
На пресконференция на 19 юни от екипа на Младежка банка - Видин представиха проектите, които 
ще бъдат финансирани със средства, набрани от специални дарителски акции. "През последната 
една година екипът на 
Младежка банка - Видин реализира дейности за набиране на средства, с които сега, в кулминацията 
на проекта, ще финансираме проектни идеи на младежки организации. Тук е моментът да благодаря 
на всички дарители на Младежка банка, както и на всички съмишленици, които са ни помагали при 
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реализирането на нашите дейности", сподели Емил Иванов, координатор на Младежка банка - 
Видин. 
Той съобщи, че тази година ще бъдат финансирани три проекта. Единият одобрен проект се казва 
"Информирай младите" и е на Младежки център "Милениум 3". "Това е информационна кампания 
за опасностите в интернет. За тази тема се говори много, но като че ли част от младото поколение 
все още не познава добре тези рискове. Интернет пространството е свободно и се ползва от всички и 
хората придобиват едно усещане за безопасност, което е лъжливо. И затова решихме, че идеята на 
този проект си струва да бъде подкрепена", отбеляза Емил Иванов. "Това ще бъде една мащабна 
информационна кампания. Защо мащабна? Защото ще се използват всички възможни канали за 
информация - посещения по училища, плакати, флайери, ще бъдат изработени специални 
ключодържатели, както и видео клип, който ще бъде разпространен в интернет-пространството, по 
училища и институции", допълни координаторът на Младежка банка - Видин. 
Вторият проект е с наименование "Рап фест - Видин" и е на добилата вече доста популярност 
видинска група "Yo & The Boys" - идеята е в рамките на фестивала "The Bridge" да бъде организиран и 
рап фест, на който ще бъдат поканени популярните български рап изпълнители с артистичните 
имена Жлъч и Гена. Предвидено е част от музикалното събитие да е и панел за участие на млади 
таланти, като всичко ще бъде документирано в кратък видео клип. Предвижда се самият рок фест да 
се проведе на 19 юли. 
Третият проект, който ще бъде финансиран, е наистина много свеж - в пряк, и в преносен смисъл. 
Проектът "Фреш за всеки" на Сдружение "Детска академия" - Видин, има идеята през юли на 
щандове в Градската градина безплатно да се предлагат натурални фрешове, за всяка напитка ще 
бъдат обяснявани и конкретните ползи за здравето - предвижда се щандове да бъдат разположени 
до Художествената галерия, до "Баба Вида" и до Спортната зала, като окончателното разположение 
ще бъде уточнено след съгласуване с Община Видин. 
Димитър Стоянов, член на екипа на Младежката банка, допълни, че общата стойност на проектите е 
4015 лв. Той подчерта, че след реализирането на трите инициативи на пресконференция ще бъдат 
обобщени и резултатите от проектите. 
 

Бизнесмени даряват детски съоръжения за игра на община Разград 
www.razgrad.topnovini.bg | 22.06.2017  
Община Разград ще получи две дарения от частни предприемачи, които имат заведения за 
обществено хранене в града. Докладните записки с предложенията предстои да бъдат обсъдени и 
гласувани на предстоящото  заседание на Общинския съвет. Първото дарение е от собственика на 
механа „Лятно кино“ Йордан Тачев, който  предоставя безвъзмездно на общината комбинирани 
детски съоръжения за игра на стойност 28 000 лева. Те са произведени и монтирани в близост до 
механата в парка от русенската фирма „АС – Строй“. Всички съоръжения и детайли имат издадени 
продуктови сертификати въз основа на протоколи за изпитания за безопасност и качество. Те 
отговарят и на изискванията на Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра. В община Разград е постъпило предложение и от управителя на „СТОП“ ООД – 
град Алфатар Юлиян Топалов, който е наемател на пицария „Стоп Моцарела“ за дарение на 
комбинирано детско съоръжение за игра. Съоръжение е на стойност 10 000 лева и предстои да се 
монтира в близост до заведението. Доставката и монтажът ще бъдат за сметка на дарителя. Към 
документа са приложени техническа спецификация, декларация за съответствие и сертификат от 
производителя на комбинираното детско съоръжение „Импресия 99“ ООД – Провадия, се посочва в 
докладната записка на кмета д-р Валентин Василев. 
 

Творческа София - рестарт чрез старт-ъпи 
www.stand.bg | 22.06.2017  

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

15 

 

Втората среща, свързана с проекта „Партньорства за творческа София", се състоя преди броени дни и 
даде ясна заявка за космополитен и професионален подход към обновяването на средата. Две групи 
обсъждаха конкретните предложения съответно в групите „Меценатство, дарителство, спонсорство" 
и „Партньорства, дългосрочни сътрудничества". В рамките на един работен ден групите проведоха 
последователни срещи и се фокусираха върху конкретни цели. Сред темите, които се откроиха в 
обсъжданията и на двете групи, бяха необходимостта от професионална квалификация и 
образование в сферата на културния мениджмънт; нуждата от алтернативен поток на комуникация - 
независим от системата на масовите български медии; административни и законодателни 
подобрения в полза на меценатите и на публиките. На фокус в първата група бяха поставени три 
теми, създали логически триъгълник между бизнес комуникация, квалификация и технологични 
иновации, които, разгледани поотделно, са сред ключовите предпоставки за устойчиво и бързо 
развитие в сектора на творческите индустрии: - Стимули за бизнеса за участие в културния живот; - 
Създаването на информационна платформа за културните събития в София; - Образователна 
платформа за наука, технологии и съвременно изкуство, насочена към училищата и младежите. Като 
ключов въпрос отново се открои създаването на информационна платформа за столичната култура. 
Тя освен да осведомява за случващото се в културния живот на София, трябва да събира метаданни, 
които изграждат в реално време профил на потреблението на култура в София и илюстрират 
въздействието на културата върху свързани сектори на местната икономика като хотелиерство, 
ресторантьорство, туристически услуги, развлекателна индустрия, пазар на творчески и 
образователни продукти и услуги и др. Подобна платформа служи и като гид за туристите, ако е 
свързана с GPS-а на телефона и им показва какво културно пространство и/или събитие има в 
близост до тях. Трите теми във втората група отново откроиха важната роля на обучението и 
израждането на капацитет в сектора, като акцентът падна върху неформалното професионално 
обучение и формата на практическо предаване на опит чрез: - Обучение на хората на изкуството в 
бизнес умения и запознаване на бизнес-партньорите с логиката на създаване и представяне на 
съвременни изкуства; - Подкрепа на иновации и творчество в София - партньорства за създаване на 
инкубатор за съвременни изкуства; - Създаване на стандарт и утвърждаване на добри практики при 
представянето на творчески организации и проекти пред бизнеса. Приоритетите във втората група 
бързо се превърнаха в реални, реализуеми идеи за проекти - инкубатор за съвременни изкуства, 
създаване на публично-частен фонд за подкрепа на старт-ъп проекти в областта на съвременните 
изкуства, въвеждане на ваучери за култура и др. „Идеите са иновативни и имат потенциал да 
задвижат на практика динамични партньорства между двата сектора - творчески и бизнес, ако 
стигнат до реализация", обобщиха участниците. Интересна идея е и развиването на система за 
професионален стаж за арт мениджъри в бизнес среда и обратно - за бизнес партньори в среда за 
създаване и представяне на изкуство (от хореография до организация на сцената). Дори и кратка 
форма на стаж при арт организациите би дала на бизнес партньорите разбиране за сферата на 
изкуствата, а бизнес стажът за арт мениджърите би допринесъл за усвояване на полезни бизнес 
умения. Големият въпрос все пак е: дали ще успее творческата сцена да проговори на езика на 
бизнеса? Според участниците в дискусията това е въпрос на съвместна работа и прозрачен диалог. 
Важна следваща стъпка е да се използват новите възможности, които дават технологиите и 
тристранните партньорства, за да се изследват ефектите от творческия сектор върху местната 
икономика, да се проучва промяната в аудиторията, нейните вкусове и нагласи, демография и 
финансов ангажимент в културния живот на столицата. Скоро предстои третата среща по проекта 
„Партньорства за творческа София". Всеки, който иска да се включи в градивните дискусии за 
бъдещето на културна София, е добре дошъл на 5 юли от 16:00 ч в Гьоте-институт. Ако имате 
желание да се включите в инициативите по проекта, можете да се свържете с организаторите на 
act@actassociation.eu. 
 

Приключи раздаването на храни от БЧК за социалните домове в Кърджалийско 
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www.parvomai.net | 22.06.2017  
Приключи раздаването на хранителните продукти от първи допълнителен транш по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане за ползвателите на социални услуги – 
Дневни центрове и Защитени жилища, на територията на Кърджалийска област, съобщават от БЧК в 
Кърджали. Всички 198  души от целевата група по списъците, предоставени на БЧК от дирекциите 
„Социално подпомагане“,  получиха индивидуалния си хранителен пакет. Доставката се извършваше 
на място с транспорт на Областния съвет на БЧК в Кърджали до 20-те социални институции от 
седемте общини на областта. Служители на Секретариата и доброволци на БЧК осъществяваха и 
съпътстващи мерки – информиране на потребителите на социалните услуги за действия при 
бедствия и здравословен режим на хранене. Източник: kardjali.bgvesti.net 
 

Наградите    ВМУЗЕЯСМЕ ще бъдат връчени в Габрово 
www.gabrovonews.bg | 22.06.2017  
За втора година ще бъдат връчени наградите  ВМУЗЕЯСМЕ. С тях се поощряват добри практики за 
привличането на различна публика и организиране на детски и семейни програми за достъп и 
различни партньорства. 
Каузата е музеите, галериите и културните организации да се превръщат все по-устойчиво в 
гостоприемно място за деца, цели семейства, ученици и да се отворят повече към все по-широка 
аудитория. 
България е страна с изключително богато културно-историческо наследство и природа. Срещата с 
познанието за това от най-ранна детска възраст дава на децата национално самочувствие и добра 
обща култура за заобикалящия ги свят. 
Церемонията по награждаването ще се състои на 23 юни, петък, от 15.30 часа в Дома на хумора и 
сатирата в Габрово. 
За конкурса тази година са получени петдесет и пет проекта в три категории: „Най-добра работа с 
деца“, „Най-добра работа със семейства“ и „Най-добро партньорство“. Във всяка от категориите 
наградата е само една и е в размер на 5000 лв. 
Журито на  ВМУЗЕЯСМЕ е в състав: Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум, 
Яна Бюрер-Тавание, съосновател на платформата за доброволчество TimeHeroes, Олга Ковган, 
управител на културен гайд „Програмата“, Ива Таралежкова, председател на Форум „Гражданско 
участие“ и Веселка Вуткова, директор „Корпоративни комуникации“ в телекомуникационен 
оператор. 
 

Доброволци чистиха центъра на ромски квартал 
www.shumen.topnovini.bg | 23.06.2017  
Доброволци, живеещи в един от кварталите на Велики Преслав, се включиха в акция за основно 
почистване на район „Боровец“, в края на града. Акцията организира общинският съветник Валентин 
Тончев. Хората са започнали да чистят от началото на седмицата. Събират се след 17 часа в центъра 
на квартала с метли и инструменти, донесени от къщи. Така в продължение на няколко дена те 
разчистват площта, засипана с боклуци и останки от строителни материали. Валентин Тончев е водил 
разговори с комуналната фирма в града за прибиране на тези отпадъци и за преместване на 
контейнерите на друго място. Идеята на хора от квартала е на този терен да се направи детска 
площадка. Снимка: Topnovini.bgМястото се намира до джамията и затова акцията се провежда 
преди мюсюлманския празник Шекер Байрям, обясни организаторът Валентин Тончев. Сред 
доброволците, които чистиха вчера бяха Хюсеин Хасанов, Русанка Пандурова и Фанка Христова. 
Преди празника трябва да бъде окосена и тревата в двора на джамията. Там е монтирана чешма, 
дарена преди една година от жители на квартал „Боровец“, работещи в чужбина. 
 

Преобразяват гребния канал в Пловдив за 10 часа 
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www.novini.dir.bg | Novsport | 23.06.2017  
35 техници, гребци и доброволци ще работят по трасето  Точно десет часа през нощта на 16 юли е 
времето, за което 35 техници, гребци и доброволци ще преправят гребния канал в Пловдив от трасе 
за състезания по кану- каяк, в трасе за Световното първенство по гребане за мъже и жени до 23 
години.   На 17 юли сутринта гребният канал трябва да изглежда така: стартово устройство за лодки с 
различна дължина от 7,5 до 18 метра, трасе от 2000 метра, ясно обозначено със специални 
поплавъци и финал пред трибуните на гребния комплекс.   През това лято градът под тепетата ще е 
истинска световна столица на гребните спортове, като от 14 до 16 юли приема Европейско 
първенство по кану-каяк за мъже и жени, а от 19 до 23 юли са стартовете от световния шампионат по 
гребане.   “За 12 календарни дни на гребния канал в Пловдив ще има две много големи първенства - 
това е организационно предизвикателство, каквото досега не сме имали. На нас ни остава една нощ 
на 16 юли, за да подготвим трасето от кану-каяк за гребане. В отлични отношения сме с 
организаторите на европейското първенство по кану-каяк, имаме договорки и правила, които ще 
спазваме. И ако няма някакви извънредни ситуации, причинени например от лошо време със силен 
вятър, смятам, че няма да имаме никакви проблеми“, заяви главният организатор на гребните 
първенства Иван Попов.   Състезателните коридори за Световното първенство по гребане в Пловдив 
от 19 до 23 юли са шест плюс два резервни, като всеки от тях е с ширина 12,5 метра.   “Ще трябва да 
променим това, което ни оставя кану-каякът от своето Европейско първенство. Те имат различни 
състезателни дистанции - от 200 метра до 5000 метра, но най-дългата им реална дистанция е 1000 
метра, защото състезанията са организирани така, че да “въртят“ повече пред публиката. Ширината 
на коридорите им е 9 метра. Иначе казано ние не можем да използваме същите съоръжения, които 
имат състезателите по кану-каяк. Дори стартово им устройство е непригодно за нашите лодки, така 
че ще трябва да направим и нашият стартов комплекс, който е по-различен заради дължината на 
лодките“, обясни още Иван Попов.   Световната федерация по гребане FISA има сключен договор за 
времеизмерване с швейцарската фирма Суис тайминг. 
 

Изцяло с дарения бяха събрани парите за паметник на Емил Димитров в Плевен 
www.novini.dir.bg | Агенция КРОСС | 24.06.2017  
/КРОСС/ В обявения национален конкурс скулпторът Константин Симеонов-Костика заслужи второто 
място като първо журито не присъди. Предвижда се още един етап на журиране с участието и на 
сина на Емил Димитров. «Средствата са изцяло дарение“, допълва Стефка Григорова, председател 
на журито. «Искам още веднъж да благодаря на стотиците плевенчани, които в урни пускаха своята 
лепта, както и на групата на плевенските художници, които направиха една благотворителна 
изложба със свои картини, на известни български певци“, които направиха благотворителен концерт. 
Общата стойност, финансовите параметри са 36 хиляди лева. Паметникът трябва да бъде излят от 
бронз. И на 23 декември, рожденият ден на Емил Димитров, да бъде открит. 
 

Депутати с благотворителна инициатива за деца в неравностойно положение 
www.tvevropa.com | 25.06.2017  
Народни представители се включиха в благотворителна инициатива за събиране на средства за 
изграждане на асансьор за децата в неравностойно положение в столичното 36-то СОУ „Максим 
Горки“. Депутатите събраха 14 500 лв, като някои от тях се включиха в инициативата и с лични 
средства. 
Търгът на Пеперудените колички, организиран с решение на Комисията за работа с НПО и жалбите, 
събра близо 15 000 лева за децата в неравностойно положение в столично училище. Депутати от 
ГЕРБ дариха и лични средства, за да помогнат на каузата и обявиха иницитивата за надпартийна. 
Снежана Дукова - зам.-председател на ПГ на ГЕРБ: "Работата с уязвимите групи, още повече, когато 
това касае децата с тези проблеми за мен е изключително важно и тя не носи никакъв партиен 
нюанс. Аз като упълномощен човек от ПГ ГЕРБ, разбира се, също избрах количката - тя беше номер 5 
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и моето участие беше с последен номер 5. Негласно решението беше по 1000 лева да бъде закупена 
всяка количка и тъй като аз бях последна, реших, че това не ми е достатъчно и че трябва да имам 
личен принос в тази кауза". 
И ПГ на ВОЛЯ се включи в инициативата, като закупи 2 от изложените колички. 
Веселин Марешки - председател на ВОЛЯ: "Ние закупихме 2 колички на обща стойност 11 хил. лв., 
като считам, че това е минималното и даже е срамно за формации с изключение на нашата досега, 
които са получавали някъде общо около 150 млн. за един мандат субсидия да дарят по 1000 лева на 
хора, които се нуждаят". 
Директорът на 36-то СУ "Максим Горки" Светла Нотева съобщи, че инициативата е започнала от 
майката на едно от двете деца в неравностойно положение в училището. Тя благодари на 
участвалите в инициативата и съобщи, че цени всички подобни кампании. 
Светла Нотева - директор на 36-то СУ "Максим Горки": "Ние нямаме изградени съоръжениея за 
достъпна среда в училището освен рампата, която е навън на централния вход. Но всяко нещо, което 
се изгражда в училището, щом е в полза на учениците, аз го подкрепям. Още повече - самата аз се 
опитвам със средства от бюджета всяка година през лятото да има някакви ремонти, които да са за 
учениците". 
Според Нотева преди да се изгради асансьорът, за който са събрани средствата, трябва да се 
направи реконстукция на сградата на училището, тъй като тя е на повече от 100 години. Предстои да 
бъдат извършени експертизи от архитекти и проектанти, които да установят дали и кога може да 
бъде изграден асансьорът. 
 

Пътуващ театър събира средства за болни деца с представление в Хасково 
www.parvomai.net | 25.06.2017  
Благотворителното представление на пътуващ театър „ПРОтегни ръка“ „Шумки от вяра по диви 
пътеки“ ще се играе в Хасково идната седмица. Приходите са за финансиране на лечението на болни 
деца. „Шумки от вяра по диви пътеки“ е третата постановка на пътуващият театър. Постановката  е 
изградена от адаптация на три от вечните разкази на Николай Хайтов – „Римска делва“, „Пътеки“ и 
„Изпит“. Сценарият е написан специално за трупата от Оля Стоянова, която от години подкрепя 
каузата. Режисьор на постановката е актьорът от Народния театър Христо Чешмеджиев. Убедени и 
отдадени до крайност на мисията да помагат за лечението на деца с тежки заболявания, актьорите 
ще пътуват из цялата страна като планират да представят постановката в над 50 български града. В 
проекта вместо професионални актьори безвъзмездно участват банкови служители, заемащи 
различни позиции в ежедневието си. Чрез постановките те напомнят за истинските житейски 
ценности, за вярата в доброто и силата на успеха. Началото на инициативата е поставено през 2012 г. 
с първата пиеса „Малкият принц“ и последвалата „Чудеса, чудесии или чудният свят на приказките“. 
Те са  представени на сцена над 100 пъти в 42 града на страната. Събраните от първите две 
постановки над 300 000 лева са предоставени безвъзмездно за лечението на болни деца. Чрез тях са 
осигурени терапии, помощни уреди и операции, които подобриха тяхното състояние. До момента 
сдружението е помогнало на над 1 700 деца със средства над 1 400 000 лева, заплащайки 
скъпоструващи терапии, помощни уреди и операции. Шумки от вяра по диви пътеки“  ще гостува в 
Хасково от 19 ч. на сцената на ДКТ „Иван Димов“ на 29 юни. Haskovo.net 
 

Лятна читалня обяви вход свободен и изход - с награди 
www.glas.bg | 25.06.2017  
Лятна читалня ще отвори на открито в Пловдив, ще предизвика децата да четат и ще награди всяко, 
което "дръзне" да прекара с книгата 2 часа. Шестото издание на инициативата ще е на 3, 4 и 5 юли 
до Пеещите фонтани, съобщиха организаторите. Посветено е на Годината на детската книга, за 
каквато е обявена 2017-а.  Заповядайте при нас, за да се насладите на най-хубавите книги за деца и... 
родители, казват инициаторите.  На  3, 4 и 5 юли читалнята ще работи  от 10:00 ч. до 12:30 ч. часа в 
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Цар-Симеоновата градина, а през цялата лятна ваканция - в детския отдел на Народна библиотека 
"Иван Вазов" и подновеното от „Лайънс клуб – Филипополис” дворче. Там ще чакат децата и техните 
придружители  от 9:00 до 17:30 ч. без прекъсване чак до края на август. В акцията отново се включват 
младежи от секция към Националния алианс за работа с доброволци,  СНЦ „Писалка и перо” и "Лео 
клуб - Пловдив". Входът е свободен, изходът - с награди! Книгите са предоставени от ИК "Хермес", 
"Просвета", "Клевър бук", ИК "Жанет-45", "Фют", Книжарници "Сиела", "Софтпрес", „Изток-Запад”, 
"Приобщаващо образование", Списание "Аз съм българче" и ИК "Егмонт-България". "Носете си 
лятната читателска бинго карта! Който е идвал, си знае какво го чака, а който ще дойде за първи път, 
т.е. е изпуснал 5 години - ще научи ;) Няма значение колко сте голям, защото нашите издателства са 
осигурили четива за всички възрасти. Наградите са осигурени  фирмата за детски играчки "Барт" и 
пуканките на „Лидер”, за да ни е забавно и вкусно четенето", издаде Мария Петрова. Със 
съмишлениците й са подбрали десетки образователни, логически и подвижни забавни игри. Деца, 
майки и татковци ще поседнат на меки пъзели от букви, но и ще редят думи и текст с тях. Ще играят 
на „Не се сърди, човече!”.Доброволците ще подсказват как да се получи печати върху лятна бинго 
карта, защото читателите трябва бързо да се ориентират къде да намерят подходящото четиво, с 
което да изпълнят поставената езикова задача. На откриването ще присъства зам.-кметът по 
образованието Стефан Стоянов . Всеки следващ ден ще има образователните игри на EVN. 
Предвидено е също общо четене в хор  от списание "Бърборино". Хлапетата ще развържат език със 
скоропоговорки от книгите на "Хермес", ще проверят локигата си да проверите логиката  си с картите 
на "Клевър бук". Ще се посмеят със стиховете от книжките на "Жанет-45". Ще открият и всяка книга, 
която са им препоръчали в Летния списък от  ИК „Хермес” и ще обогатят езиковите си познания с 
"Просвета" . В списанията „Аз съм българче” ще откриат интересни факти за родината, а любимите 
герои на децата ги очакват сред изданията на „Егмонт –България”. Най-малките ще открият и книги 
за себе си в специално местенце за прохождащи читатели. Специално за родителите са подготвени 
книги, подарени от Книжарници "Сиела" и издателство „Изток-Запад”- за да почерпят знания и идеи 
как могат да разпалват все повече и повече любопитството и креативността на децата си. 
Ликературата на "Приобщаващо образование" ще им помогне да се справят заедно с хлапетата при 
проблеми  с  четенето и писането. Включва се и издателство „Софтпрес“, което вече повече от 20 
години издава книги за цялото семейство. 
 

Благотворителен базар за стари книги организират във Велико Търново 
www.focus-radio.net | 25.06.2017 | 15:26 
Велико Търново. Благотворителен базар за стари книги организират във Велико Търново, предаде 
репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Събитието ще се проведе в художествена галерия 
„Борис Денев“ от 11.00 до 18.00 часа. Целта е всеки, който има стари и ненужни книги, да ги 
предостави, или пък просто да се включи като доброволец в инициативата. 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. 
„Опитваме се да превърнем благотворителните базари в традиция за Велико Търново. Знаете, че 
миналата година имахме много голям успех. Успяхме да съберем средства за различни инициативи“, 
обясни Радослав Гизгинджиев, един от организаторите на инициативата. 
Луиза ТРАЧЕВА 
 

Книжарница на колела обикаля страната 
Процент от продажбите отиват за местните библиотеки 
в. Труд | 26.06.2017  
Книжарница на колела обикаля страната и предлага на читателите съвременна българска 
литература. Инициативата "Думи на 4 гуми" е по идея на трима млади поети и писатели - Димана 
Йорданова, Константин Трендафилов и Илиян Любомиров. 
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"Искаме да разбием тъпото клише, че младите хора не четат, признаха организаторите, които бяха 
част от фестивала за градска култура "София диша". - Другата ни главна кауза е да подпомогнем 
читалища и библиотеки в по-малките градове. Населеното място, което посетим, 20% от всяка 
закупена книга ще отиват като дарения за попълване на книжния им фонд." 
Мобилната книжарница всъщност е освежен и изрисуван от най-популярния български графити 
артист Nasimo хипарски бус Volkswagen Transporter. "До края на септември се надяваме машината да 
не ни предаде и да обикаляме България", сподели Илиян Любомиров. 
Друга основна задача на авторите е да се срещнат с млади хора на живо. По този начин да бъде 
провокирана любовта им към четенето. Близо 350 заглавия са селектирани от организаторите. 
По време на фестивала "София диша" от "Думи на 4 гуми" бяха организирали среща на читателите с 
голяма част от продаваните автори. Сред тях личаха имената на Милен Русков, Иво Сиромахов, 
Георги Бърдаров, Николай Терзийски и др. 
Пътуващата книжарница няма фиксирана програма, като всяка дестинация се обявява 
предварително на фейсбук страницата на инициативата. 
 

Зонта клуб-Стара Загора продължава благотворителната кампания "Бъди следващият 
дарител!" 
в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | 26.06.2017  
Продължава отворената благотворителна кампания от Зонта клубСтара Загора "БЪДИ СЛЕДВАЩИЯТ 
ДАРИТЕЛ!", в подкрепа на Центъра за психично здраве-Стара Загора. 
Ще бъдем благодарни на всички, които се присъединят! Целта на кампанията е, да бъдат създадени 
подходящи условия за пациентите на центъра, за да приемат по-леко периода на лечението си. По-
голямата част от тях са жени, загубили своя психически баланс и равновесие като последица от 
тежки социални, икономически и междуличностни проблеми, каза за "Здравна поща" Надежда 
ЧАКЪРОВА-НИКОЛОВА, президент на Зонта клуб-Стара Загора. 
Събраните средства ще бъдат дарени за ремонт на сервизните помещения в центъра. Нека да 
подкрепим заедно хората с психични проблеми,които се нуждаят от помощ и достоен живот! Сметка 
за набиране на даренията: BG12BPBI79351075762902, BPBIBGSF 
 

Благотворителна инициатива за деца, заченати ин витро, организират в Плевен 
в. Зетра, Ловеч | 26.06.2017  
Клиничният институт за репродуктивна медицина в Плевен започва благотворителна инициатива за 
деца, заченати ин витро. За целта са отпечатани лични здравни книжки с надпис "Дете на МЦ КИРМ 
Плевен". С тях всички деца, заченати след ин витро процедури или интраутеринни инсеминации, или 
родени, благодарение на терапия след загуби на плода, при необходимост ще получават безплатни 
консултации и изследвания от специалисти на Клиничния институт, поясниха от там. Това ще бъде 
валидно до навършване на 18-годишна възраст. 
На всяко дете при раждането ще бъде предоставена личната здравна книжка, с която родителите ще 
могат през годините да посещават трите центъра и съответните специалисти и в която ще се 
отразяват всички консултации и изследвания, за да се проследява здравния статус на детето. 
Чрез тази инициатива, мисията на центъра се разширява. Идеята на екипа е не само да осигури 
раждане на дете, но след това то да расте здраво, обгрижено и спокойно, с добро физическо и 
емоционално здраве. Семействата ще могат да разчитат на безплатни консултации в три 
направления. Първото е за изследване и оценка на имунния статус, консултации с имунолог и 
про4нллактика на чести инфюкции. Второто направление е за консултации с лекар-специалист по 
диететика и хранене, оценка на метаболитния статус и изработване на индивидуален хранителен 
режим при деца с наднормено тегло или други здравословни проблеми. Третото направление е за 
консултации на децата и техните родители с детски психолог. 
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Дари надежда за 7-годишния Алекс от Русе  
www.news.bnt.bg | 26.06.2017  
Кошмарът за Филипина и Камен започва преди 5 години. Филипина Цонева: "Посещаваше детска 
ясла вече и се обадиха един ден от яслата, че е направил епилептичен гърч – доста сериозен, със 
загуба на съзнание. Трябваше да действаме бързо, защото положението беше сериозно". Двамата 
родители веднага заминават за София, където на 2-годишния тогава Алекс е поставена диагнозата 
тумор в главния мозък. Следва спешна операция, при която образуванието не е премахнато 
напълно, за да не се увредят жизненоважни функции на детето. Алекс се възстановява и е здрав и 
енергичен. До тази година, когато болестта отново напомня за себе си. Филипина Цонева: "Той 
започна да прави пристъпи тази година. При последния ядрено-магнитен резонанс сега, на 15 юни, 
се видя, че туморът е пораснал двойно – в момента е 5 на 3 сантиметра". И отново трябва да се 
действа бързо. Предстои операция в клиниката в Хановер, която разполага с най-съвременната 
операционна техника. Близките на Алекс трябва да съберат непосилните 50 000 евро. Споделят с 
вълнение, че от началото на кампанията с тях са се свързали много хора, които искат да помогнат на 
детето им. Камен Петров – баща на Алекс: "Аз благодаря и не съм очаквал, че има толкова много 
добри хора". Филипина и Камен споделят още, че не са спали вече дни наред, защото денонощно 
правят всичко по силите си да заминат за Германия и Алекс да оздравее. Казват, че са благословени 
с прекрасно дете. Филипина Цонева – майка на Алекс: "На моменти е толкова добър и милостив, че 
чак ще направи на мравката път". И най-много искат бъдещият първокласник Алекс да пристъпи 
училищния праг здрав на 15 септември.  
 

Стартира четвъртото издание на класацията "Новатори в образованието" 
www.cross.bg | 26.06.2017 /КРОСС/ За четвърта поредна година класацията "Новатори в 
образованието" ще отличи позитивните промени в българското образование. Всяка година тя 
показва добрите примери на личностите, проектите и инициативите с най-голям принос към 
въвеждането на нови обучителни методи и технологични решения, които променят представата ни 
за образование и правят ученето по-достъпно за повече хора. За първи път през тази година 
организатор на инициативата ще бъде образователната организация ERP Academy. Друга интересна 
новост е, че за първи път ще бъдат въведени и категории - Деца, Училища, Университети, Обучения и 
Благотворителност, както и награда на публиката, за която ще се борят номинираните от всички 
категории в официалната Фейсбук страница на инициативата. Класацията се стреми да предизвика 
обществена дискусия за нуждата от промяна в сферата на образованието, която да помогне както 
днешните ученици да са по-подготвени и успешни в живота, така и обществото ни да бъде по-
конкурентно и устойчиво. Всеки желаещ може да номинира кандидат за участие като изпрати кратко 
описание и данни за контакт на електронен адрес novatori@novatori.bg. Изпратената номинация 
подлежи на предварително одобрение, а всички допуснати до участие кандидати ще бъдат 
оценявани от журито на класацията, съставено от представители на образователната система, 
технологичния сектор, предприемаческите среди и журналисти с дългогодишен опит в сферата на 
образованието и технологиите. Крайната подредба в класацията ще определят критериите: 
иновативност (в каква степен дейността на кандидата е новаторска), позитивен ефект (целта е да 
бъдат оценени нововъведенията, които имат наистина положителен ефект върху образованието) и 
мащаб (колко е значима и на каква част от обществото е полезна дейността на кандидата). На 
специално събитие през ноември ще бъдат обявени и наградени всички победители от категориите 
в класацията.  
 

Кампанията за защита на "Бедечка" изхарчила 5 хил.лв. 
www.news.bg | 26.06.2017  
Защитниците на парк "Бедечка" разкриха даренията и разходи по кампанията за местен референдум 
за защитаването на парка. Подробният списък с дарителите и разходите по пера беше разпространен 
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от групата "Запазете Бедечка". Прави впечатление, че сред най-големите дарители на кампанията за 
опазване на парка са именно активистите, които се обединиха около инициативата за запазване на 
"Бедечка". Общата похарчена сума за информационната кампания е 5 080 лв. Средствата са 
изразходвани за разпечатване на информационни издания, реклама в социалните мрежи, както и за 
клиповете виртуална реалност, които се прожектираха на специална шатра в центъра на Стара 
Загора. Активистите пуснаха и искане по Закона за достъп до обществена информация Община Стара 
Загора също да разкрие как са похарчени общинските средства за информационната кампания за 
референдума. Базирайки се на различна информация в медиите, пазителите на "Бедечка" смятат, че 
средства, изразходвани от Община Стара Загора, възлизат на около 200 хиляди лева. "Запазете 
Бедечка" призова и ответната страна в референдума също да разкрие колко е струвала кампанията 
к. Те припомнят, че против запазването на парка в града били разположени анонимни билбордове, 
листовки със заблуждаваща информация и поредица медийни материали. Припомняме, според 
резултатите от местния референдум, който се проведе на 18 юни, неделя, близо 20 хиляди 
старозагорци са отговорили с "ДА". Това прави 85% от хората, упражнили правото си глас на 
допитването. Въпреки слабата активност от едва 15.42% организацията "Запазете Бедечка" 
припомни думите на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, които заяви, че каквато и да бъде 
активността на референдума, важен е неговият резултат. Припомняме и че защитниците на 
"Бедечка" настояват Община Стара Загора да започне прозрачно разследване на решенията по 
казуса назад в годините. Организацията обаче се затъпи и за ответната страна - те настояха 
собствениците на терени в парка да получат равностойни замени и по никакъв начин не бъдат 
ощетявани. 
 

Над 10 центъра за настаняване от семеен тип в цялата страна са посетени от Съвета на 
децата в рамките на кампанията „Деца помагат на деца“ 
www.focus-news.net | 26.06.2017  
Велико Търново. Над 10 центъра за настаняване от семеен тип в цялата страна са посетени от Съвета 
на децата в рамките на кампанията „Деца помагат на деца“. Това съобщи пред журналисти Йоана 
Захариева, председател на организацията, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. 
Инициативата е стартирала преди една година. Кампанията е съвместна с Министерство на труда и 
социалната политика. „Нашата идея е да посещаваме центрове за настаняване от семеен тип заедно 
с екип от доброволци и да помагаме на децата с личностна подкрепа, да изградим една приятелска 
мрежа около тях, а през учебната година да им помагаме в научаването на уроците“, посочи 
Захариева. Вследствие на посещенията си в различни центрове през последната година, от съвета са 
установили, че тези деца не само имат проблеми с научаването на определени уроци, но изцяло 
нямат навици за изграждане на необходимите знания. „Трудно им е да се концентрират и не могат 
да намерят мотивацията това да се случи, затова ние приветстваме включването на повечето 
специалисти в работата с тези деца, за да може да изградят навиците си и след това да се занимаят с 
конкретните уроци“, посочи Йоана Захариева. Тя отбеляза, че една от целите на Съвета е да помогне 
на децата от центровете за настаняване да получат финансова грамотност. „Установихме, че много от 
тях, когато навършат 18 години, не са готови за това как да разполагат със собствения си бюджет. Те 
не знаят как да разпределят правилно финансовите си средства, така че да водят един добър начин 
на живот. Затова бихме инициирали обучение по финансова грамотност на тези деца. Миналата 
година се запознахме с инициативата на „Джуниър Ачийвмънт“, които се занимават точно с 
провеждането на такива обучения. Затова нашето предложение е да включим тази организация в 
нашите посещения при децата, така че те да им предат по интерактивен и интересен начин 
материала, който им е нужен“, допълни Йоана Захариева. Според нея тези деца имат нужда и от 
повишаване на мотивацията. Това би могло да стане, когато те практикуват хобитата си и развиват 
талантите си. В тази връзка от Съвета на децата са предложили два варианта. Единият е да ги 
запознаят с деца, които вече са излезли от Центровете за настаняване от семеен тип и са успели да 
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се реализират. Захариева припомни, че миналата година от Съвета на децата са направили 
предложения за промени в семейния кодекс. „Предложенията бяха свързани с това деца, които им 
предстои да бъдат осиновени, да имат законово право на среща с деца, които вече са осиновени. 
Така те ще имат възможността да разговорят с някого, който е техен връстник, за това как ще протече 
целият процес по осиновяването“, каза още Йоана Захариева. Втората идея на Съвета на децата по 
отношение повишаване на мотивацията на децата от Центровете за настаняване от семеен тип, е да 
се организират кампании с известни личности, които да им покажат как се получава дадено нещо на 
практика. Надежда КРЪСТЕВА 
 

Легенди се включват в благотворителен мач в Ботевград 
www.vsichkinovini.com | 26.06.2017  
Неочакван обрат вдига интригата на благотворителния мач в подкрепа на малката Йоанка. Градуса 
вдигнаха няколко легендарни имена на ботевградския баскетбол, които обявиха, че се включват в 
инициативата и се заканика на Маринов, Лилов и компания. Преди няколко дни Иван Лилов и 
Мартин Маринов обявиха своя благотоврителна инициатива – мач в подкрепа на маката Йоанка, 
която има нужда от операция. За целта те събрха свои колеги – доказани звезди, любимци на 
ботевградската публика. За съперници предизвикаха изгравящите звезди – момчетата на Коки Пеев, 
които станаха втори на последното републиканско първенство за момчета набор 2005. В хода на 
организацията обаче, цял отбор истински баскетболни легенди се събра и провокира 
организаторите. „Като сте доказани звезди, защо ще играете с хлапетата?“ – това попитал Сашо 
Везенков. Иван и Мартин не останали длъжни на провокацията и на свой ред предизвикали 
балканската легенда да се включи в двубоя. Все още няма информация как точно бащата на първия 
българин избран в драфта на NBA ще отговори на предизвикателството, но от сигурен източник 
знаем, че събира цял отбор легендарни имена от отбора на Балкан, с които заедно да изтупат праха 
от екипите си и да влязат на терена. Какво точно ще се случи, очакваме да разберем само след 
седмица. Началният час на двубоя е 17:00 на 2 юли в Арена Ботевград. Присъединете се към Фейсбук 
събитието тук: https://goo.gl/Y6rv1C Дарения за малката Йоанка можете да направите чрез Pay Pal: 
helpyoana@abv.bg или по банков път: Дарителска сметка: Първа Инвестиционна Банка IBAN: 
BG32FINV91501317009581 BIC: FINVBGSF Титуляр: Йоана Цветославова Нанова 
 

Помогнете на Иво! Изпратете DMS IVO на номер 17777 
www.bitelevision.com | 26.06.2017  
15-годишно момче се нуждае от 15 000 лв, за да продължи лечението си. Иво страда от рядка 
болест, загубил е слуха на дясното си ухо и се опитва да спаси този на лявото. 
На 12 години лекарите му дават две седмици. 3 години и 3 операции по-късно Иво е на 15. И 
продължава борбата за живот без тумори, без банкови сметки и очаквания. Докато побеждава 
българските диагнози обаче, той има нужда от помощ. За още един геройски скок, макар и в детски 
стъпки. 
Сумата от 15 000 лв е непосилна за близките на Иво, а срокът за събирането на паричните средства 
изтича след броени дни – на 30 юни, когато семейството трябва да отпътува за Хановер с колата си. 
Нямат пари за самолет. Няма и никакво време. 
Жизненоважното лекарство за Иво му е отказано в България. Било експериментално. Така 
единствената надежда е брилянтен ирански неврохирург в далечна германска клиника. 
Времето за Иво от пътуване до пътуване не минава в чакане. През последните години момчето 
издава 4 книги и открива, че писането му дава надежда да продължи напред. 
„Краят на моята история със сигурност ще бъде добър, защото мисля, че съм напът да се излекувам. 
Искам да благодаря на всички хора, които са ми помогнали дотук и тези, които ще ме подкрепят, 
защото вярвам, че с тяхна помощ нещата ще се получат”, споделя Иво. 
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Той и цялото му семейство не се предават. Не могат. Защото последната книга на Иво все още не е 
написана. Както и щастливият край на собствената му история. 
Призоваваме ви да помогнете на Иво по следния начин: 
SMS дарение чрез изпращане на текст „DMS IVO“ на номер 17777 
Дарителска банкова сметка: BG47BPBI79404078032501 – Иво Ивов Христов 
Pay Pal: milena_dimitrova74@abv.bg – Милена Димитрова (майка на Иво) 
 

Crowdfunding платформи и благотворителност 
www.novini.dir.bg | bloombergtv.bg | 26.06.2017  
Йордан Ангелов и Даниел Иванов в Investbook, 26.06.2017 Crowdfunding е нова, технологична идея и 
като такава трудно навлиза в България. Българският потребител е много консервативен, но все пак 
този тип финансиране набира скорост, тъй като много голям процент каузите са със социална 
насоченост. Това споделиха Йордан Ангелов, технологичен журналист, и Даниел Иванов, 
организатори на Outrun the Fund, в предаването Investbook на Bloomberg TV Bulgaria с водещ 
Димитър Вучев.  Близо 150 отделни човека се включиха в каузата Outrun the Fund. Това е чиста 
форма на публично финансиране с благотворителна цел - съвпада с класическото определение за 
crowdfunding, казаха гостите. 
 

Гала Захариева и Камелия Къндева от СК "Зоки“ с награди от фондацията на Димитър 
Бербатов 
в. Борба, Велико Търново | 27.06.2017  
Две свои представителки имаше великотърновският СК "Зоки“ сред финалистите на фондацията на 
Димитър Бербатов "Успелите деца на България“. Гала Захариева и Камелия Къндева имаха 
удоволствието да бъдат отличени и приветствани от зрителите на препълнения национален стадион 
"В. Левски“ по време на благотворителния мач на фондациите на Бербатов и Луиш Фиго. 
Гала Захариева стана финалист за Голямата награда в категория "Изкуства“ за 5-8 клас, а Камелия 
Къндева - в същата категория за 9-12 клас. 14-годишната Гала от В. Търново е ученичка на Зорица 
Радловска. През 2016 г. тя е с множество постижения в танцовото изкуство, сред които първи места 
на III Световна танцова олимпиада в Москва, Балканската танцова олимпиада в Белград и др. - общо 
14 първи места за солови изпълнения на международни и национални състезания. Освен това Гала 
кара професионално ски и е начинаеща в тенис на корт. 
16-годишната Камелия Къндева е от Самоводене и също се занимава със съвременни танци при 
Зорица Радловска. Миналата година тя взе общо 37 призови отличия от републикански и 
международни турнири, от които 26 са за първо място. Сред тях са първи места на ХIII Световна 
танцова олимпиада в Москва, Балканската танцова олимпиада в Белград и др. Наградена бе и с 
индивидуална стипендия за обучение в балетна школа за съвременен танц Mondial Dance в Рим. 
Другите интереси на Камелия са свързани с математиката и леката атлетика. 
 
 

Емо, който вече използва ръцете си 
www.vesti.bg | 27.06.2017  
Той е на 22 години и е изключително талантлив скулптор – учи в Университета по приложни изкуства 
във Виена и всички му предричат светло бъдеще. 
Ето защо неделя, 24 август 2008 г., е всичко друго, но не и обикновен летен ден за Емо. В този ден 
след скок в морето той чупи пети шиен прешлен и остава парализиран. 
Добрата новина е, че не всичко е загубено – оказва се, че има големи шансове Емо да се възстанови, 
но... не и в България. И му трябват (поне според първоначалните оферти от чужди клиники) около 
200 000 лева за лечение и рехабилитация в Швейцария. Което означава, че на практика му трябва 
чудо. 
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А чудесата, макар и често да го забравяме, са възможни, когато не сме сами. И Емо е всичко друго, 
но не и сам. Стотици негови приятели и колеги, включително от Виена, се активизират и организират 
огромна кампания „Дай шанс на Емо“. Рисуват, правят скулптури, снимат и продават творбите си и в 
специални изложби, организират благотворителни базари и концерти - за Емо пеят Остава, Графа, 
D2, Рут Колева. 
И, разбира се, създават DMS EMO – където само за първите десет дни се събират над 6000 лв., а за 
един месец - близо 40 000 лв, с което неговата кампания става най-силната кампания за лечение в 
DMS за 2008 г. и показва как обединението на много хора около една кауза прави чудеса. 
За повече от година от дарители са събрани над 150 000. В последствие и именно с тази помощ Емо 
има възможност да отиде на лечение в Чехия и Германия. В Белгия му е имплантирана специална 
баклофенова помпа, която се сменя на 6 години и значително облекчава състоянието му. 
Днес родителите му разказват, че благодарение именно на тази дарителска подкрепа и 
възможността за рехабилитация той вече може да движи ръцете си и да използва компютърни 
програми, за да рисува, проектира и прави дизайн. 
Вижте още истории как човешката добрина, съпричасност и солидарност решават проблеми. 
 

Жегата не отказа шампионите от Holiday Heroes (видео + галерия) 
www.sportal.bg | 27.06.2017  
21 отбора играха плажен волейбол през днешния горещ 25-и юни на четири пясъчни корта в 
комплекс "Спорт Волей" в Божурище.   Отборите, представители на различни фирми, бяха 
обединени от благотворителната кауза на Holiday Heroes - "Спортувай с мисия".   Турнирът по плажен 
волейбол се проведе за четвърта поредна година, а ментори през днешния ден бяха Евгени Иванов - 
Пушката, както и Николай Николов, Методи Ананиев и двойката на Марица (Пловдив) Симона 
Николова & Йоана Николова.    Дори високите температури не попречиха на жаждата за волейбол на 
участниците през днешния ден, а техните ментори им подсказваха как да подобряват представянето 
си по пътя към първото място. Отборите бяха съставени от по четирима в игрището, а за това пясъкът 
да не е толкова горещ се грижеше Добромир Лазаров от Sport Volley, любезният домакин на 
волейболния празник.   В крайна сметка, след оспорвани битки до златните медали достигна 
отборът Right Rental, а на втора позиция се наредиха представителите на Vivacom. VMware грабна 
бронза, а четворката допълни Visteon.   В церемонията по награждаването се включиха Симона 
Николова и Методи Ананиев, като волейболистката на Марица награди завършилите на второ място. 
Мето Ананиев пък връчи Купата на победителите на шампионите.   За първенците имаше специални 
награди и от STR8 и "Болярка", които са сред партньорите на събитието.  Победителите с Методи 
Ананиев, Симона Николова и Добромир Лазаров от Sport Volley   Измежду оспорваните битки на 
терените в комплекса в Божурище, участниците във волейболния празник имаха възможност да се 
снимат за спомен и със своите ментори и любимци.   През цялото време за доброто настроение се 
грижеше диджей, а на разположение на участниците имаше много разхладителни напитки. И, 
разбира се, за гладните волейболисти имаше и вкусна пица.     
 

„Асарел Медет“ дарява пари в памет на бившия си директор на училища и читалища в 
Панагюрище 
www.monitor.bg | 27.06.2017  
Сума от 25 000 лв., която бе предвидена за отбелязването на Деня на миньора в „Асарел Медет“-
Панагюрище, ще бъде дарена в памет на проф.Лъчезар Цоцорков на училища и читалища в 
общината. Това съобщиха от медно-добивната компания. Решението е на Управителния съвет на 
дружеството. „Вместо с тържество за Деня на миньора, тази година символично ще отбележим 
фирмения празник със сведени глави в памет на проф. Цоцорков, който бе начело на „Асарел 
Медет“ от 1986 г. и с дарение на средствата за музикалната програма“, казва ръководството в 
обръщение до целия екип на предприятието.Средствата в размер на 25 000 лева, планирани  за 
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ежегодния празничен концерт по случай фирмения празник, ще бъдат дарени за благотворителни 
инициативи на училищата и читалищата в община Панагюрище. Така ще отдадем дължимото 
уважение пред паметта на проф. д-р Лъчезар Цоцорков и ще пазим жив завета му да помагаме и 
даряваме, да бъдем човечни и да обичаме Панагюрище и България, мотивира решението си 
ръководството на дружеството.Въпреки че няма да има тържество в с. Панагюрски колонии през 
август, другите традиционни инициативи по повод Деня на миньора ще се проведат, както  и досега, 
включително спортните турнири, номинирането на най-добрите в професията и награждаването на 
хората с  дългогодишен непрекъснат стаж в „Асарел-Медет” АД.  
 

Детското отделение на болницата в Казанлък получи дарение 
www.nbp.bg | 27.06.2017  
Дарение, осигурено от млади социалисти, получи Детското отделение в Многопрофилната болница 
за активно лечение „Д-р Христо Стамболски“  в Казанлък. Членове на Младежкото обединение в 
БСП-Казанлък занесоха 43 броя комплекти постелъчно бельо за леглата на малките пациенти и 
играчки за подобряване на болничния им престой. 
„Около 1300 са пациентите, които се лекуват в Детското отделение през годината, най-амортизирани 
са чаршафите. Благодаря за кампанията и благотворителността, насочена към болницата“, отправи 
сърдечни думи към младите хора управителят д-р Кети Маналова – Владкова. Благотворителната 
акция, стартира в Деня на детето и целеше подкрепа на болничното заведение, заради недостиг на 
средства. В акцията се включиха и граждани чрез фейсбук групата на казанлъшките майки и 
симпатизанти на лявата идея. 
„Благодарение на дарителската акция педиатричното отделение се сдоби с прекрасно постелъчно 
бельо и играчки, така необходими за малките ни пациенти. Сърдечно Ви благодарим, уверяваме Ви 
още от утре влизат в употреба“, категоричен бе началника на отделението д-р Стойко Стойков, който 
със задоволство прие, заедно  с дежурния си екип, доброволците и дарението им. 
NBP.bg 
 

Мадан дари 3410 лева за Атанаска Тарашева от Девин 
www.rodopchani.bg | 27.06.2017  
Хората от Мадан събраха и дариха днес общо 3410 лева за лечението на Атанаска Тарашева. 
Вярващи и сърдечни хората се включиха много активно в подетата инициатива от общинската 
администрация в Мадан за събирането на средства за лечението на болното момиче, въпреки че 
девойчето не от тяхната община!Хората нямаха нужда от убеждаване, те са сърцати и винаги са 
доказвали че са добри. В Мадан хората се сплотяват винаги в трудни моменти да помогнат, каза 
Елена Узунова от общинската администрация в миньорския град. За така належащото лечение на 
абитуриентката в клиника във Франция в акцията в Мадан се включиха и дариха средства: Хайри 
Садъков – депутат от ДПС Фахри Молайсенов – кмет на община Мадан Бехчет Сираков – 
Председател на ОбС Мадан Дамската структура на ДПС – Мадан ОбА Мадан, Д „СП“, Служба 
„Земеделие“ Работниците от шивашките фирми: „Омелия“ ЕООД – с инициатор Лилия Иванова 
„Мода шпорт“ ЕООД – Емине Садъкова „Бени стил“ ЕООД Работници от  „Медина“ ЕООД – с 
инициатор Юлия Базеникова Студио „PhotogRaify“ – Раиф Местанов Кутии от 3 магазина – 
супермаркет „Арена“, ЕТ „Рифат Одажиев“ и „Пашов 10“ ЕООД С инициативността на младежите от 
МБЧК, които събираха пари из Мадан и Лично предадени средства от граждани РУ – Мадан –  110 
лв., /преведени  отделно/ Напомняме, че маданчани бяха обявени с приз за „Достойни българи“ на 
в.“24 часа“, заради различни акции в помощ на пострадали и хора в нужда. Помощта за хората от 
Хитрино е една от акциите им, показателен е и скорошният пример с родилката, която имаше нужда 
от кръв. Два часа след обявената нужда над 150 човека веднага се отзоваха. Самият кмет Фахри 
Молайсенов е известен със своите дарения и лични жестове. От името на инициативния комитет и 
близките на Насето: Безкрайно благодарим от сърце и душа, добри хора! В Мадан наистина хората 
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са граждани – защото имат така рядкото гражданско самосъзнание, имат чувство за подкрепа и 
взаимопомощ и са работливи! Така се създава гражданско общество и младите имат пример за 
такова! Бъдете здрави! Бъдете благословени! И нека доброто направено от всеки един дарител в 
Мадан да му се връща стократно! 
 

Художествената галерия в Добрич с награда от фондация „Америка за България“ (ВИДЕО) / 
Михаил Добромиров 
www.informirash.me | 28.06.2017  
Художествената галерия в Добрич получи награда на фондация „Америка за България“ в категорията 
„Най-добро партньорство“. Отличията бяха връчени на церемония в музея „Дом на хумора и 
сатирата“ в Габрово в края на миналата седмица. Статуетката бе връчена на директора на галерията 
Евелина Ханджиева от кмета на община Габрово Таня Христова. Наградите, които присъжда 
„Америка за България”, са в три категории: “Най-добра работа с деца“, “Най-добра работа със 
семейства“ и “Най-добро партньорство“. Във всяка от категориите наградата е само една и е в 
размер на 5 000 лв. Фондацията връчва наградите  ВМУЗЕЯСМЕ за втора година. Те целят 
поощряване на добри практики на културни институции за привличането на различна публика и 
организиране на детски и семейни програми.  Наградата в категория за “Най-добро партньорство“ 
бе присъдена на добричката галерия за проекта “Слово и образ”, сподели за МГ „Добруджа” 
Евелина Ханджиева. Тя обясни, че по него културният институт си партнира с 3 детски градини, 6 
училища и няколко летни училища в града. Ханджиева припомни, че пространството за детско 
творчество в галерията „Работилница за въображение” е създадено с финансовата подкрепа на 
фондация "Америка за България". Журито, което е оценявало кандидатстващите проекти е било в 
състав: Яна Бюрер-Тавание, съосновател на платформата за доброволчество TimeHeroes, Олга 
Ковган, управител на културен гайд „Програмата“, Ива Таралежкова, председател на Форум 
„Гражданско участие“ и Веселка Вуткова, директор „Корпоративни комуникации“ във Виваком. 
Наградите бяха връчени в рамките на конференцията Кръг „С децата“, която Фондация „Америка за 
България“ организира за пета година, с цел да обединява  музеи, галерии, ателиета и работилници 
от цялата страна, които имат програми за деца.    Репортаж на Михаил Добромиров и Стефан Калев 
 

Българин от Америка подари на деца с увреждания лаптоп за трудотерапия 
www.haskovo.net | 28.06.2017  
Боян Александров е преуспяващ млад IT специалист в Америка. Живее в Щатите от 12 години. Преди 
година решава да стане благодетел на български деца, които се отглеждат в институции. Преценява, 
че дарението му трябва да разширява кръгозора на тези млади хора. Затова решава да дарява 
лаптопи. За да достигне техниката на точното място младият мъж се свързва с клона в България на 
Сдружение "Надежда домове за децата". Така стъпка по стъпка, благодетелят стига и в Хасково в 
Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Днес възпитаниците на този 
център получиха чисто нов оборудван лаптоп лично от благодетеля. „Да ви донесе много емоции и 
знания. Това е още едно прозорче към света-на музиката, на филмите“, пожела Боян Александров на 
децата и младежите. Директорът на Центъра Невена Желязкова посочи, че лаптопът ще е много 
полезен в работата в Дома при музико и трудотерапията. Красимира Славова 
 

Анонимен дарител осигури участието на млада шуменска шахматистка на световното 
първенство 
 
в. Шуменска заря | Красимир ЛЮДМИЛОВ | 29.06.2017  
Шумен ще има своя представител на световно първенство по шахмат за пръв път от дълго време 
насам. След като младата и талантлива състезателка на Клуб "Шумен 2005" Нона Мирчева спечели 
квота за финалите в класическия шах се оказа, че клубът няма финансовата възможност да осигури 
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пътуването й на шампионата. Българската шахматна федерация е в тежко финансово положение и 
също не оказа подкрепа. 
Нона има право на участие на световните финали в Уругвай за състезатели до 18 години и на тези в 
Италия - до 20 години. За първенството в южноамериканската страна са нужни доста средства и за 
това от ръководството на Клуб "Шумен 2005" се насочиха към състезанието в Италия, за което бяха 
нужни 5 000 лв. Нужните средства вече са по-сметките на клуба, осигурени от частно лице, което 
желае да остане анонимно. От клуба изказват своята искрена благодарност за получената подкрепа. 
Сега пред Нона Мирчева предстои период на сериозна подготовка преди световното първенство в 
Италия, което ще се състои през есента. Талантливата шахматистка ще вземе участие и на 
европейските финали, които ще се проведат в Румъния. Участието й на световно първенство по 
шахмат ще е първо за шуменски състезател от 20 години на сам. 
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