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Уважаеми журналисти, 
Сдружение „България си ти!“ има удоволствието да Ви информира за 

провеждането на инициативата „И добрината воскресе!“. Тя ще се състои 

на 17 април 2014 г. пред Община Елин Пелин (при лошо време – в Спортната 
зала). Проявата се осъществява със съдействието на общината и с 

подкрепата на г-жа Галя Георгиева, кмет на Елин Пелин. 
На 17 април пред Община Елин Пелин в 11 ч. ще си нарисуваме 

един пъстър и по-добър Великден заедно с подпомогнатите семейства и хора 

в неравностойно социално положение. Участие ще вземат Детска вокална 
група „Камбанките“, а г-жа Георгиева ще приветства гостите. След което 

дамите от Дневен център за възрасти хора - Елин Пелин ще се погрижат да 
разкажат на малчуганите за традициите и обичаите на Великден. А в 
пресъздаването и продължаването на обичаите и традиците ще се включат и 

популярните членове на „България си ти!“ – хип-хоп талантът Бобо, 
джазмена Васил Петров, оперната прима Христина Ангелакова и още много 

други, които ще боядисват яйца и ще ни разкажат как прекарват празника. 
Ще бъде организиран и конкурс за най-красиво боядисано яйце и най-
красива рисунка. Всички кулинарни таланти пък могат да се включат в 

конкурса за най-вкусен козунак, като го приготвят предварително и донесат 
на събитието, където жури ще определи победителя. Очакваме Ви, всички са 

добре дошли! 
На 18 април от 11:30 ч. в Катедрална църква „Свети Димитър“ 

инициативата ще продължи във Видин, където Негово Високопреосвещенство 

Видинският митрополит Дометиан ще благослови семействата, за които се 
грижи „България си ти!“ и лично ще раздаде празничните хранителни 

пакети. А на 19 април от 11 ч. ще посетим село Гурково, Казанлък. Проявата 
там ще започне от дома на семейство Палови, които са надарени с 13 деца и 
са под крилото на Сдружението повече от две години. След което 

инициативата ще продължи и до други нуждаещи се в областта.  
Инициативата се организира за втора поредна година и цели да 

подпомогне нуждаещи се многодетни български семейства и социално слаби 
българи от цялата страна в навечерието на Великден. За Сдружение 
„България си ти!“ тези хора са приоритет, като организацията се грижи 

постоянно за над 10 многодетни български семейства, а периодично 
организира още много дарителски кампании. Именно затова по повод 

Великден, Сдружението организира инициативата, като се надява никой да 
не посреща на празна трапеза празника. Целта е да „възкресим“ добрината с 
хранителни пакети и символични подаръци за децата. 

Уважаеми журналисти, 
Вашето мнение е важно за нас! Екипът на Сдружение „България си ти!“ 

е убеден, че можем да „възкресим“ добрината, чрез спойката на 
солидарността и взаимната подкрепа – очакваме Ви. 

За повече информация: 
Албена Дойчинова, координатор „Комуникации“ 
bulgariasiti@gmail.com; + 359 886 55 55 51; www.bulgariasiti.com  
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