
Будител 2016

Социална кампания на Радио FM+



Номинираните:

Будителят на сградите: 
НАСИМО

Той обърна представата за
графитър, когато нарисува дядо
Добри върху панелен блок в кв.
"Хаджи Димитър".

Будителите на града: “СОФИЯ 
ДИША”

През 2016 година "София диша"
вече стъпи на булевард, освободи
все по-големи градски
пространства от коли и ги отвори
за дишане, култура и каузи.

Будителите на 
града: 

Будителите на града 2: квартал 
“Капана”, Пловдив

Около "Капана" се осъществи
първата по рода си
институционална и обществена
активност в посока
реновиране, социализиране и
оживяване на градско
пространство.

Будителите на бизнеса и 
солидарността / кампании: 

HOLIDAY HEROES
Два пъти годишно, на
Коледа и Великден, достига
пратка на съпричастие до
най-нуждаещите се из цяла
България.

Будител "огнище": ДИАНА 
ИЛИЕВА

Заместник кмет на град Тервел.
Тя решава да създаде общински
програми, които да обединят
младежите в творчество,
фолклор, познания по история
на техния добруджански край.

Будителите на 
града: 

Будителят на младите: 
АВГУСТИН ГОСПОДИНОВ

Считан за един от символите
на младия буден човек, който
избира да се върне в
България, за да развива
съвременната литература у
нас. През 2016 г., съвместно с
други трима души създава
творческа академия “Валери
Петров” в НДК.



Номинираните:

Будителите на 
"МАЙКИ ЗА 

ДОНОРСТВОТО"

Будителите на надеждата: д-р 
ГЕОРГИ СТАМЕНОВ и 

ФОНДАЦИЯ "МАЙКИ ЗА 
ДОНОРСТВОТО"

Неговата клиниката дари 5
безплатни инвитро процедури
през 2016 г. на двойки с
репродуктивни проблеми,
които имат нужда от донорски
материал.

Будителят на доброто: Иво 
Иванов

Издаде два сборника с
разкази през последните
години – "Кривата на
щастието" и "Отвъд играта".
Това са истории, които
прекрояват душите,
вдъхновяват ново осъзнаване
на света.

Будител на духа: Боян 
Петров

Първият българин,
който на два пъти
изкачва по три
осемхилядника в
рамките на една
година. Боян е диабетик
и е преборил два пъти
рака преди това.

Будителят на българската 
култура в чужбина: 
диригентът ЛЮБКА 

БИАДЖОНИ
През 2015 г. тя представи за
пръв път в България пред
публиката своя оркестър
"София Симфоникс" –
български музиканти, с
които тя представя пред
света фантастичния талант
на нашата музикална
школа.Будителят на смирението: 

Дядо Добри
Най-големият дарител на българските
православни храмове! Наричат го
"живият светец на България" и "тихият
ангел"...



Гласуването:

В определянето на „Будител 2016“
се включиха 9126 души. За Будител
на годината бяха избрани д-р
Стаменов и “Майки за донорство”
заради това, че дариха пет
безплатни инвитро процедури през
изминалата година на двойки с
репродуктивни проблеми, имащи
нужда от донорски материал, и от
години даряват надежда и рожба
на двойките с най-тежки
репродуктивни пролеми у нас.
Победителят бе награден с плакет
“Златен ключ” от първия призьор
от 2014г. - д-р Милен Врабевски,
който бе председател на журито
тази година.



Гласуването:

 PR статия на www.fmplus.net -

над над 100 000 посещения в периода 
3-31 октомври.

http://www.fmplus.net/


БНТ, като партньор на събитието, отразяваше 
кампанията “Будител 2016” в предаването “Денят 

започва с култура”

Ива Дойчинова - идеолог и основен двигател на кампанията
"Будител на годината", представител на организатора - Радио
FM+, и д-р Милен Врабевски, основател на Фондация Българска
памет – председател на журито тази година. Ива и д-р Врабевски
презентират началото на кампанията за 2016г.

http://imedia.bnt.bg/predavanyia/denyat-zapochva-s-kultura/filmat-
knizharyat-07-10-2016?614684



Понеделник, сряда и петък през октомври БНТ 
излъчи видеата, представящи всяка една 
номинация в кампанията “Будител 2016”

Снимки на част
от клиповете,
представящи
всеки номиниран.
/Налични са в
архив на БНТ, с
разширено
търсене
“Будител 2016”./



http://imedia.bnt.bg/predavanyia/denyat-zapochva-s-kultura/buditel-2016-1-11-
2016?618691

Ива Дойчинова и Добрина Чешмеджиева /част от 
журито и представител на БНТ като партньор/ 

гостуват в деня на цеременията /01.11.2016г./ в 
предаването “Денят започва с култура” 

Обобщаващ 
поглед върху 
цялата кампания 
“Будител 2016”



Официалната церемония “Будител 2016”, излъчена 
по БНТ 

http://imedia.bnt.bg/predavanyia/denyat-zapochva-s-
kultura/buditel-na-godinata-na-radio-fm-e-buditelyat-na-
nadezhdata-d-r-georgi-stamenov-i-fondatsiya-majki-za-
donorstvo







Будител 2016

Благодарим ви за доверието!


