
Днес за 17-и път благодарим на

Най-честната и истинска българска класация

   Те помагат без корист на бедни, болни и самотни, 
спасяват от вода и огън, щедро даряват, градят 
безвъзмездно, проявяват храброст, отстояват 

справедливи каузи. "24 часа" започна през 2003 г. да 
разказва вдъхновяващите истории на обикновени 

българи, направили необикновени постъпки, и всяка 
година ги отличава на специална церемония. Идва 
17-ата церемония “Достойните българи”, на която 

отново ще покажем хората с големи сърца. Това са 
забележителни личности, които ни карат да се 

гордеем, че сме българи. "Достойните българи" е една 
от най-ярките и вдъхновяващи инициативи у нас. 

Досега през годините разказахме за 650 достойни 
българи. Всяка година има голямо отличие. 

Кирил Петков 
е инициатор за създаването на Центъра за приложни 

изследвания и иновации в Софийския университет - неговата 
фирма дарява 500 000 лв. и “Америка за България” дава още
 300 000 лв. Петков е един от основателите на Харвардската 
програма в Софийския университет, в която учат годишно 60 

студенти, избрани между 400 кандидати от всички 
университети на страната.

Гимнастичката Катрин 
Тасева

продаде на търг бухалките и златния си 
медал от Световната купа в София и така 

прибави 10 хиляди лева за операция в 
чужбина на младия футболист Иван 

Тодоров.

Полицаите от Кърджали 
Костадин Симитчиев 
и Красимир Ангелов 

помогнаха на бедстващо семейство с 
бебе. Купили им храна, настанили ги в 

хотел и им дали джобни да се приберат в 
родното си село.

Колекционерът 
Иван Вачков 

от Златарица дари на музея във Велико 
Търново ценна колекция от 182 шевни 

машини от цял свят и часовници от XIX в.

Делчо Михов, Радослав 
Карбанов и Цветан Ралчев 
от Оборище спасиха възрастна жена от 

сигурна смърт. Жената се лутала в 
мразовитата нощ. Кметът Милко Ангелов пък 
бързо организирал да я заведат в болница и 

това спасило живота ѝ.

Ефрейторите Десислав 
Йорданов, Евгени Георгиев и 

редник Кристиян Георгиев 
от поделението в Благоевград извадиха от 

горящата му къща 67-годишния Георги 
Манолов, който е военноинвалид.

Спасители от 
планинските спасителни 

служби в Дупница и 
Банско

Отрядът от Дупница спаси контузен в 
Рила при тежки условия. През 2018 г. 

доброволците са участвали в 30 
спасителни акции в Рила.

Отрядът от Банско 14 часа се бори, за 
да стигне до планинския водач Едуард 

Благоев, който паднал от 120-метров 
стръмен склон в Пирин.

 Кондукторката 
Фатме Хюсеин 

спаси с бързата си реакция близо 80 
пътници, като ги изведе от горящ влак на 

гара Коньово.

Иво Иванов, Бисер Русимов 
и Стефан Петров 

от Бургас скочиха от мост, за да спасят 
давеща се жена.

Капитанът на спасителен 
катер Емил Петров 

към доброволния отряд в Свети Влас от 2009 
година досега е спасил над 80 души, 

бедстващи в морето.

Иван Симеонов 
от гимназията по каменоделство в село 

Кунино направи паметник на опълченците и 
руските воини, загинали при Тревненския 

проход, и го дари на град Плачковци.

Димитър Димитров, 
началник на смяна в пожарната в 

Търговище, предотврати взрив в горящ 
камион, натоварен с 400 газови бутилки. 

Димитров пътувал за работа, когато 
станал инцидентът, спрял и се втурнал да 

помага.

Машинистът
 Димитър Христов 

е пример, че достойните постъпки не са 
само еднократен акт. През ноември той с 

бърза реакция намали щетите от 
дерайлирането на влак край Кресна заради 
50-тонна скала. През 2015 г. бе отличен като 
достоен българин затова, че спаси живота 
на близо 100 пътници след удар на влака в 

горящ тир.

Полицаят Стойчо Яковски 
спаси дете по време на демонстрация на 

служители на Специализираните 
полицейски сили в Пловдив през ноември 
2018 г. Тогава момченце си глътна езика, а 

Яковски светкавично се намеси и му 
помогна да не се задуши.

Юсеин Мадански, 
пенсиониран миньор от село Чепинци, 

сам вдигна мост, даде и лични 10 
хиляди лева.

 Пламен Иванчев
от София помага с различни

инициативи да се възроди село 
Караисен.

Ради Неделчев 
от Белица предаде на кмета Радослав 
Ревански намерена дамска чанта на 
студентка със значителна сума пари.

Сафет Халид
не спа цяла нощ на 18 март 2018 г., за 

да спасява премръзнали щъркели. 
Добрината му зарази хората от 

Дуловско и те масово тръгнаха да 
спасяват още бедстващи птици.

Кристина Газиева 
от Би Ти Ви с репортажите си помогна 
да продължи лечението в Румъния на 
9-годишния Стефан Радойчев, който 

страда от спинална мускулна 
атрофия.

 Николай Дойнов 
от Нова телевизия печели доверието 

на зрителите и със сериозните си 
журналистически разработки в 

сферата на историята.

 Деветокласникът 
Емрах Стефанов 

от село Чакали, Еленско, грабна сърцата на 
съселяните си, след като цяла нощ помага 

на огнеборците при гасене на пожар.

Младият лекар 
Шеип Панев, 

който работи в "Пирогов", лекува 
безплатно самотни възрастни хора в 
селата на Северозападна България.

Кирил Маринов, 
който живее в Германия, дари 1 

милион лева на социални домове в 
Монтана. Изградил е две детски 
площадки, дарил е микробус за 

кукления театър в града, а в родното 
си село Винище е изградил 

часовникова кула.

 Росица Ленкова 
от Хасково дари 53 хиляди лева на 3 

болни деца, след като 18-годишната ѝ 
дъщеря Николета, за съжаление, 

загуби битката с рака.

Стойчо Стойчев 
е решен да види готов новия храм в 

Каспичан. Покойният му син поискал от 
него това приживе. Стойчев дари 50 000 

лева за строежа на храма.

Фелдшерката 
Илияна Петрова

от Стражица изроди близнаци в линейка 
на път за болницата в Горна Оряховица. 
Случаят с появата на близнаци в такива 

условия е първият у нас.

Фелдшерът Димитър Алексиев 
и колежката му Димитра 

Димова 
от Генерал Тошево спасиха без 

необходимата апаратура в подобни 
ситуации бебе, родено в шестия месец и 

тежало 850 грама. 

23-ма абитуриенти 
от 57-о училище "Св. Наум Охридски" в 
София в навечерието на бала дариха 

кръв за операция на любимата си 
учителка Златка Атанасова.

Екипът на Сутрешния блок на БНТ
помогна на Сара Илиева да замине на олимпиада 
по математика в Тайланд. След участието на Сара 
в предаването сумата беше събрана за часове. От 

Банкок талантливото момиче се завърна със 
златен медал.

Румен Архипов, 
(посмъртно) шофьор на училищен бус, 
спаси 13 деца и загуби живота си. Той 
получи инфаркт зад волана, но овладя 

колата да не се преобърне. 

Полицаят Румен Костадинов 
пък помогна децата да излязат от буса 

много бързо. (Вдясно на снимката)

По инициатива на 
11.а клас от 32-о училище 

"Свети Климент Охридски" 
ученици и учители събраха 42 000 

лева за трансплантация на бъбрек на 
ученичката Полина Петрова.

Шефкет Чападжиев, 
емигрант в Америка, дари 1 милион долара 

на болницата в родния си град Мадан. С 
парите ще бъдат купени нови медицински 

апарати за съвременно лечение.
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“24 часа”
и БНТ

отличават
хората
с големи

сърца
От 2003 г. досега в кампанията
наградихме 650 души

Те отстояват справедливи
каузи, помагат без ко-
рист, спасяват от вода и

огън, щедро даряват, градят
безвъзмездно, проявяват хра-
брост.
Инициативата на “24 часа”

“Достойните българи на годи-
ната” започна през 2003 г. с
идеята да разказваме с помощ-
та на читателите вдъхновява-
щите истории на обикновени
българи, направили необи-
кновени постъпки.
Всяка година ги отличаваме

на специална церемония. Във
вторник е 17-ата церемония
“Достойните българи”, на
която отново ще покажем хо-
ра с големи сърца, личности,

които ни карат да се гордеем,
че сме българи.
“Достойните българи” е ед-

на от най-ярките и вдъхновя-
ващи инициативи у нас. Досега
през годините разказахме за
650 достойни българи. Всяка
година има голямо отличие -
копие на Златния ритон отПа-
нагюрското съкровище. До-
бротворците получават и спе-
циални медали и грамоти.
Кампанията е с подкрепата

на А1. Наши партньори са и
“Хювефарма”, фондация “На-
шият дом е България”, “Джи
Пи Груп”, “Трейс Груп Холд”,
“Геотехмин”, “АЕЦ Козло-
дуй” ЕАД, Първа инвести-
ционна банка.

Тържествената церемония през март 2018 г., на която наградихме
достойните българи.

Всички гости на тържеството написаха на кого благодарят за направено
добро. СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА


