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Fibank представи календар с изявени артисти 
www.svejo.net | www.banker.bg | 18.08.2017  
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Fibank (Първа инвестиционна банка) и Съюзът на артистите в България (САБ) представиха календар 
за 2017 г. с творчески фотографии на изявените артисти на България, носители през годините на 
престижната награда „Икар”. 
Календар 2017 – „Актьори с добри сърца” е съвместна благотворителна инициатива на Fibank и 
Съюза на артистите в България. Чрез нея ще бъде подкрепена социалната програма на Съюза, която 
включва осигуряване на достойни старини на заслужили български артисти, както и подкрепа на 
талантливи студенти в областта на театъра. 
Всеки, който желае да се включи и да подкрепи социалната програма на Съюза на артистите в 
България, може да придобие календара срещу сумата от 10 лева. В края на кампанията Fibank ще 
удвои събраната сума. 
Луксозният стенен календар представя уловени мигове с неповторимото присъствие на Александър 
Кадиев, Анастасия Лютова, Боряна Братоева, Валентин Ганев, Владимир Пенев, Захари Бахаров, 
Красимира Кузманова, Касиел Ноа Ашер.  
 

Д-р Милен Врабевски получи престижното звание „Почетен гражданин на Варна“ 
www.lentata.com | Автор Лентата | 17.08.2017  
Д-р Милен Врабевски бе удстоен със званието „Почетен гражданин на Варна“ на тържествена 
церемония по повод празника на града. Кметът на Община Варна г-н Иван Портних връчи почетния 
знак на д-р Врабевски за изключителните му заслуги в областта на българската култура и 
образование и неговата активна дейност като филантроп, ревностен родолюбец, благотворител и 
музикант. 
През последните 10 години д-р Милен Врабевски активно работи за утвърждаването на град Варна 
като център за европейска интеграция на българската диаспора. И тази есен над 200 деца от 
диаспората ще пристигнат във Варна за есенния семинар, организиран от Фондация „Българска 
памет“, който ще се проведе под мотото „Поколение Европа – новата вълна млади предприемачи“. 
„За мен тази награда е истинска чест, отговорност и поет ангажимент, който през последните 10 
години аз и Фондацията сме се стремили да изпълним на максимум. Смятам, че с общи усилия ще 
успеем да увеличим мащаба и ефекта от нашата мисия -  да изградим икономика на знанието и 
реализация за младите хора в България, утвърждавайки тяхното национално чувство и европейска 
принадлежност“, обърна се към всички гости д-р Милен Врабевски. 
Своята парична награда от 5000 лв., докторът дари за подръжка на историческите паметници на 
територията на град Варна, както и за дългосрочното подпомагане на отлични ученици от 
варненската математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, която той подкрепя редовно наред с още 
много други талантливи деца от Варна. 
Със званието „Почетен гражданин на Варна“ бяха удостоени още Филип Киркоров, Елица Янкова, 
проф. д. ист.н. Казимир Константинов, проф. д.т.н. инж. Асен Атанасов, проф. д.ик.н. Анна Недялкова 
и Пламен Градинаров. Всички наградени бяха поздравени от Президента и министър преседателя на 
Република България, редица министри, народни представители, представители на академичната 
общност, както и видни общественици. 
Видео от церемонията можете да видите тук или на Facebook страницата на Фондация „Българска 
памет“. 
Фондация „Българска памет“ 
Фондация „Българска памет“ е учредена през 2007 г. от д-р Милен Врабевски. Тя се занимава с 
разработването на креативни европейски проекти, както и с инициативи за съхраняване на 
българското културно наследство, историческа памет и национално самочувствие. Приоритетите на 
фондацията се реализират в четири основни направления: Утвърждаване на националното чувство у 
най-младите, чрез инициативи за опазване на културно-историческото наследство; Инициативи за 
борба с демографската криза в България; Образователни инициативи за интеграция и социализация 
на българските общности от историческата диаспора; Инициативи за изграждане на икономика на 
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знанието и реализация на младите хора в България. Фондацията подкрепя национално отговорни 
инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, 
автономност и съгласие. 
 

ТИМ КУРТ изпълнителен директор и Вицепрезидент на "Аурубис България" 
сп. Мениджър | 19.08.2017  
Предизвикателство пред всяка организация е да осигури спокойствие и мотивация на всички 
служители да споделят идеи. 
ДЕНЯТ МИ ЗАПОЧВА рано и динамично. Сутрин, докато пътувам до завода на "Аурубис България", 
който се намира на около 80 км от София (между градовете Пирдоп и Златица), живописният път ми 
позволява да се концентрирам и да осмисля задачите и срещите си за деня. 
ОСНОВНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД МЕН И ЕКИПА МИ Е да се усъвършенстваме всеки ден и да 
продължаваме да налагаме стандарти за устойчиво развитие, без да правим компромиси с 
корпоративните си ценности и визия. "Аурубис България" е първенец в металургичната индустрия в 
страната и водещ производител на мед в Югоизточна Европа. Моята лична мисия е да бъдем пример 
в нашия бизнес и лидер в устойчивото преработване на първични и вторични суровини. 
УСПЕХЪТ НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ДОЙДЕ БЕЗ екипни усилия. В началото на месец март комуникирахме 
с нашите служители новата визия на компанията и едно от ключовите послания в нея е, че "Никой не 
е съвършен, но екипът може да бъде". Вярвам в този принцип и работя всеки ден за подобряване на 
екипната култура в организацията ни. 
ГОЛЕМИТЕ ИДЕИ СЕ РАЖДАТ навсякъде. В "Аурубис" наистина вярваме в това. Предизвикателство 
пред всяка организация е да осигури спокойствие и мотивация на всички служители да споделят 
идеи и предложения не само свързани с преките им задължения, но и с по-глобални въпроси. 
Компанията има и няколко проекта, с които се цели генерирането и реализирането на идеи в 
конкретни области - например повишаване ефективността на използваната енергия или 
оптимизиране на производствения процес. 
ТОЛЕРИРАМ РИСКА, КОГАТО обстоятелствата не ни позволяват да отлагаме вземането на решение. В 
условията на комплексната среда, в която работим, често ситуациите изискват незабавно действие. 
Винаги съществува непресметнат риск, независимо от уменията и знанията, които притежаваме. Ако 
успяваме да ограничим тези ситуации до минимум и да предвиждаме тенденциите и заплахите, 
успешно се справяме с една от основните отговорности като мениджъри. 
НЕ СЕ ОТКАЗВАМ ДА ВЯРВАМ В доброто. Доброто е символ на мъдрост и милосърдие. Не може да се 
купи с пари, а се носи в сърцата на хората. Всеки малък израз на добро дело има добавена стойност 
за развитието на цялото общество. Това се опитваме да постигнем и ние като компания чрез 
даренията, които правим - да бъдем в полза на обществеността. 
ЛЮБИМИЯТ МИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА Е Вторник. Мисля, че никой не е доволен от напредъка си в 
понеделник, тъй като през първия ден от седмицата ни връхлита цялата несвършена работа. Вторник 
е по-фокусиран и подреден от предшественика си. 
*** 
МЕНИДЖЪРЪТ ЗА КОМПАНИЯТА 
"Аурубис" е Водещата интегрирана група за производство на мед и най-големият преработвател на 
мед в света. Ние произвеждаме 1 млн. тона медни катоди Всяка година и различни медни продукти 
от тях. Производствената ни експертиза е движещата сила на нашия успех. "Аурубис" има близо 6400 
служители, заводи в Европа и в САЩ и широка мрежа за обслужване и продажби на медни продукти 
в Европа, Азия и Северна Америка. 
Медодобивният завод на Групата "Аурубис" в България се намира в региона на Средногорието. Той е 
построен през 1958 г. и се състои от четири основни производствени единици: металургично 
производство, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика. 
През април 2009 г. официално е прието новото име на компанията - "Аурубис", след като година по-
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рано групата "Кумерио" е придобита от "Норддойче Афинери" (NA). Днес в нея са ангажирани 845 
служители. През 2016 г. производството Възлиза на 300 хил. тона анодна мед, 215 хил. тона катодна 
мед и 1 млн. тона сярна киселина. Компанията реализира 8% от износа на страната за различни 
пазари, сред които Турция, Белгия, Китай, Сингапур, а Вносът се осъществява предимно от Китай, 
Балканите, Близкия изток. От приватизацията на компанията през 1997 г. до края на 2015 г. за 
модернизиране на производството и опазване на околната среда са инвестирани над 540 млн. евро, 
за което са Връчени редица отличия. Компанията Всяка година осъществява дарения за общините 
Пирдоп и Златица на стойност 600 хил. лева за проекти в сферата на образованието, спорта, 
културата, развитие на млади таланти, хора в неравностойно положение, здравеопазване. 
ТИМ КУРТ е роден в Бремен, Германия. Той е специалист по логистика от Университета по приложни 
науки в гр. Фрийдберг, Германия. Започва кариерата си в Unilever (1990-2001), където като 
ръководител "Износ" натрупва опит в областите планиране, закупуване, счетоводство и обслужване 
на клиенти. Развитието на кариерата си продължава в компания Numico и до 2004 г. заема 
позицията ръководител "Логистика" за брандовете Milupa и Pulmoll, като се занимава главно с 
планиране и осигуряване на суровини за дейността на фирмата. От 2004 до 2006 г. живее и работи в 
Ополе, Полша, като заема позицията директор "Верига доставки". В "Норддойче Афинери" 
(предишното наименование на "Аурубис") започва работа през 2006 г. и до юли 2014 г. е 
вицепрезидент "Корпоративна логистика". Допълнително в периода 2009-2013 г. заема и 
корпоративната функция мениджър "Иновации" на концерна. Участвал е в реализацията на 
множество проекти на групата, някои от които и в България. 

Двойки с репродуктивни проблеми от Видин ще получат подкрепа 
www.bnr.bg | 19.08.2017  
Над 20 двойки с репродуктивни проблеми от Видин ще бъдат подпомогнати да започнат 
необходимото им лечение. Те ще получат средства за провеждане на първоначални изследвания. 
Парите са дарени от видинчанка, майка на три деца, съобщи на информационна среща основателят 
фондация "Искам бебе" на Радина Велчева: "Тя дарява средства, за да могат да се покрият 
изследванията и процедурите, които доктор Цветков ще ви назначи. Сумите, които се полагат на 
всяко едно семейство от вас, определя доктор Цветков поради факта, че на всеки един от вас се 
налагат различни изследвания и процедури. Но това, което той смята като начални пакети, които 
трябва да се поемат, сумите са между 300 и 1000 лева за двойка." Двойките, които ще бъдат 
подпомогнати, участваха в кампания за безплатни прегледи във Видин. Прегледите са извършени от 
д-р Димитър Цветков, специалист по репродуктивна медицина в столична болница за женско 
здраве. "За тези четири дни срещнах много тежки казуси, пациенти с много проблеми, проблеми със 
зачеването понякога с години, над 15 години, което е много. Нашата цел е да бъдем близо до хората 
и да опитаме да дадем всичко, за да стигнем максимално бързо до успех. Надявам се и за в бъдеще 
прегледите отново да бъдат безплатни, така че за вас да бъде максимално бързо и полезно", каза д-
р Цветков. Организаторите на кампанията ще търсят съдействие и от местната власт за подпомагане 
на двойките с репродуктивни проблеми във Видин. 
 

Служители на Теленор ще обучават деца за опасностите в интернет 
www.todaytech.eu | 21.08.2017  
Служители – доброволци на Теленор ще преминат специален курс на обучение и на свой ред ще 
могат да обучават деца срещу опасностите в интернет като част от експертните екипи на програмата 
„Киберскаут“ на Центъра за безопасен интернет. 
Общо 23 служители на оператора пожелаха да преминат обучението и част от тях ще станат 
преподаватели по програмата „Киберскаут“, която се осъществява с подкрепата на Теленор вече 
трета поредна година. Доброволците от Теленор ще сформират обучаващият екип iCrew, който ще се 
включи в обученията на деца още през тази есен и ще продължи работата си и през 2018 г. 
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В рамките на програмата ученици от 5-ти клас от цяла България преминават двудневни обучения, 
след което по метода „връстници обучават връстници“ популяризират основните рискове в интернет 
пространството и съответните начини за справяне с тях сред българчетата между 9 и 15-годишна 
възраст. През 2017 г. програмата „Киберскаут“ се очаква да обучи киберскаути от общо 22 населени 
места в страната. 
 

"Герои в зелено“ на Пощенска банка участваха в проект за облагородяване на Самоков 
www.banker.bg | 21.08.2017  
Екипът на Пощенска банка в Самоков подкрепи проект на Общината за облагородяване на зона за 
отдих в старата част на града. Доброволците активно се включиха в засаждането на млади дръвчета 
явор за празника на град Самоков. Инициативата е част от нова вътрешна кампания за корпоративна 
социална отговорност на банката „Герои в зелено“, която има за цел да насърчава екологично 
отговорно поведение у служителите. Тя им предоставя възможност да кандидатстват и получат 
финансиране от банката за реализация на различни местни проекти, които сами са избрали, 
показващи как с малки действия могат да бъдат постигнати устойчиви промени. 
„За нас грижата за околната среда и местните общности е станала не просто част от бизнес модела, с 
който се стремим да пестим ресурси и да оставяме по-незабележим отпечатък от дейността си – тя 
вече се е сляла с личните каузи на много от нашите служители, които с идеи и ентусиазъм правят 
мисията ни на корпоративен гражданин още по-значима. Заедно търсим и намираме нови начини да 
се грижим за опазването на природата“, коментират от Пощенска банка. 
Инициативата „Герои в зелено“ ще продължи до края на септември с други активности на екипите на 
банката в цялата страна, целящи грижа за околната среда и местните общности. 
Във финансовата институция работят съвместно Зелен борд от доброволци и Екологичен офис, които 
се грижат за опазването на околната среда. Членовете на Зеления борд организират различни 
инициативи на открито, като по-рано през годината проведоха акция сред служителите за събиране 
и рециклиране на употребявана хартия и засаждане на дръвчета в двора на Централата на банката. 
През годините Пощенска банка бе отличена с множество награди за сериозните си инвестиции в 
развитието на устойчиви практики както по отношение на своите бизнес процеси, водещи до 
намаляване на използваните ресурси и управление на риска за околната среда в корпоративното 
кредитиране, така и за формиране на социално отговорно поведение у своите служители и широката 
общественост в грижата за природата. Последното признание е „Най-зелена банка“ от седмия 
национален конкурс на b2b Media „Най-зелените компании в България“ през месец юни 2017 г. 
 

"Благотворителността през обектива" търси снимка на добротата 
www.vesti.bg | 22.08.2017  
Дарители, доброволци, благотворителни каузи, действия на активни граждани, донасящи смислена 
промяна в живота ни – това търси да покаже шестото издание на конкурса за фотография 
"Благотворителността през обектива" – 2017г. 
Отворен е за любители или професионалисти. Срокът за участие е 30 август 2017г. 
Ще бъдат отличени четири фотографии - три ще бъдат определени от журито, четвъртата се избира 
от публиката. Наградите са: 1-во място - 300 лева, 2-ро място - 200 лева, 3-то място - 100 лева, 
Награда на публиката - 200 лева. 
Гласуване на публиката ще бъде в сайта на конкурса от 1 септември до 9 септември 2017г. 
Жури на „Благотворителността през обектива“ са Борис Мисирков, Елица Баракова, Красимира 
Величкова, Надежда Павлова, Надежда Чипева, Темелко Темелков. 
Наградените фотографии ще бъдат подредени в изложба, заедно с фотографските проекти на 
грантовата програма. Изложбата ще бъде открита през октомври 2017г. в София, а след това ще 
пътува в различни градове на страната. 
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Конкурсът се осъществява от Български дарителски форум и фондация BCause с подкрепата на 
фондация „Америка за България“, Аурубис България, Райфазен банк. 
Партньори на конкурса са Българска фотографска академия „Янка Кюркчиева”, Българско 
фотографско сдружение, Фото Форум, Фотосинтезис, а медийни партньори са: Vesti.bg, 
Информационен портал за НПО в България, OFFNews. 
 

Щастлива зона за животните с подкрепата на Fibank 
www.bgnes.com | 23.08.2017  
Съществуват редица доказани ползи за хората от притежанието на домашни любимци, включително 
физически, психически и емоционални - от засилване на социалните умения до намаляване на риска 
от сърдечен удар. Да отворите дома си за верен приятел може да е правилния лек за вас срещу 
множество проблеми. 
Собствениците на домашни любимци ще се съгласят, че те могат да изпълнят сърцето ви с любов. Но 
е вярно и че само присъствието на домашен любимец може да помогне за подобряване на 
цялостното здраве на този орган. Центровете за контрол и превенция на болестите и Националният 
институт по здравеопазване в САЩ са извършили проучвания, свързани със сърцето, на хора, които 
имат домашни любимци. Констатациите показват, че тези хора проявяват понижено кръвно 
налягане, холестерол и нивата на триглицеридите - всичко това в крайна сметка може да сведе до 
минимум риска от сърдечен удар. При прекарали сърдечен удар, добрата новина е, че пациентите с 
кучета или котки са склонни да имат по-добри нива на възстановяване. 
По мнение на лекарите тези ползи за свързани с факта, че домашните любимци помагат за 
намаляване и контролиране на нивата на стрес на своите собственици. 
Домашните любимци предоставят на стопаните си и емоционални ползи. Домашните любимци 
дават топлина и любов на възрастни, които нямат адекватно социално взаимодействие с други хора, 
както и на други хора, които живеят сами. Има медицински одобрен клас терапевтични животни, 
най-вече кучета или котки, които посещават затворени хора, като например деца в болници или 
старци в домове за възрастни. Терапията с домашни любимци се използват за пациенти с физически, 
социални, когнитивни и емоционални проблеми. 
На въпроса къде да си изберем домашен любимец отговарят от Animal Rescue Sofia – млада 
българска организация, създадена от доброволци с големи сърца. През 2013 година те създават 
приют Фермата - първия по вида си приют за животни в България, направен с даренията на хиляди 
хора. Благодарение на отдадеността си и денонощната работа, доброволците от Фермата до 
момента са намерили дом за над 5000 четириноги приятели. Въпреки проблемите те не се предават 
и успешно продължават да намират средства за дейността си, за разлика от много други 
благотворителни организации, които страдат от липса на финанси и стигат до фалит. 
Една от големите български банки - Fibank (Първа инвестиционна банка) подава ръка на Animal 
Rescue и благодарение на направеното от банката дарение в приюта е построена „Щастлива зона“, 
която е изключително важна за качеството на живот на животните. Зоната за свободна игра позволя 
на доброволците и осиновителите да общуват с кучетата в дружелюбна среда, а животните са 
значително по-спокойни и се учат на взаимодействието с хора, преди да бъдат осиновени. 
В приют Фермата правят всичко възможно да работят по проблемите с бездомните животни – прием 
на изоставени и изгубени кучета, лечение на болните, кастрация и връщане по места, намиране на 
осиновители, образование и промяна на културата на отглеждане на домашните любимци. 
Можете да намерите повече информация за дейността на Animal Rescue и на сайта им: 
www.arsofia.com. Ако пък желаете да подпомогнете дейността им със средства, можете да направите 
това чрез дарение на следната сметка: 
Fibank, бул. „Драган Цанков“ № 37, гр. София, Драган Цанков 37, 
IBAN в лева: BG07FINV91501215999954; IBAN в евро: BG50FINV91501215999956 
SWIFT: FINVBGSF 

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”  

8 

 

Титуляр по сметка: Фондация АР София, бул. „Джеймс Баучер“ № 23. /БГНЕС 
 
 

Отново се посяга на гражданския контрол над фонда за лечение на деца 
www.segabg.com | Елена Несторова | 23.08.2017  
- Г-жо Величкова, МЗ публикува проект с промени в правилника за работа на фонда за лечение на 
деца. Вие участвахте ли в изготвянето му и как бихте коментирали промените? - На 30 май беше 
сформирана работна група с председател Мирослав Ненков (зам.-министър), представители на 
министерството, Десислава Хурмузова от "Спаси, дари на ...", доц. д-р Анелия Буева, адв. Мария 
Шаркова и аз. Реално в седемчленната група четирима бяхме външни на министерството. Работната 
група се събира три пъти, срещите бяха доста интензивни. И изведнъж настана мълчание, въпреки че 
последния път се разделихме с уговорката за следваща среща. Преди 2 седмици получихме един 
благодарствен имейл, в който се казва, че ни благодарят за участието в тази работна група и че 
предложенията за промени ще бъдат публикувани на сайта на МЗ за обсъждане в най-скоро време. - 
Кои от предложенията ви смущават най-много? - Няколко са основните промени и по нито една от 
тях ние в работната група не сме имали съгласие, че ще станат във вида, в който се предлагат. 
Първото предложение е да бъде избран член на обществения съвет, който да бъде публичен 
говорител, т.е. само той да може да представя в медиите какво се случва в работата на обществения 
съвет, а другите да нямат право да коментират. В тази връзка се дава и възможност на министъра да 
освобождава предсрочно членове на обществения съвет, ако те говорят нерегламентирано или един 
вид изнасят информация, което е абсурд, защото още от създаването му идеята на този фонд е той 
да бъде едно общо усилие на гражданите и институциите за осигуряване лечение на децата тогава, 
когато системата не може да го осигури в България. Освен това членове на обществения съвет могат 
да бъдат предсрочно освобождавани от министъра, ако не са се явявали без уважителна причина на 
заседания повече от няколко пъти. Това е поредното усилие за ограничаване на гражданския 
контрол. Преди имаше опит общественият съвет да придобие само консултативен характер - да не 
могат членовете му да гласуват, а само да присъстват. Сега вече идеята е модифицирана - могат да 
присъстват и да гласуват, но трябва да си мълчат. Трябва да спазват, така да се каже, една омерта, 
която очевидно цели да гарантира комфорта на всяка цена на хората, работещи вътре. От 2009 г. до 
октомври 2016 г. бях член на обществения съвет и от опит знам, че когато фондът работи ефективно 
в полза на децата, няма нужда да се налага мълчание, защото то идва по естествен път, защото няма 
за какво да се говори, няма за какво да се апелира, няма за какво да се правят кампании, нито за 
какво да се протестира. Другата промяна е много съществена - вменява се ангажимент на 
обществения съвет да възлага обществена поръчка за медицинските изделия, с които ще подкрепя 
нуждаещите се деца (за да се избегне проблемът с болниците, които не са длъжни да обявяват 
поръчки - б.р.). В работната група много спорихме какво точно е най-доброто решение. МЗ 
предложи фондът да обявява обществени поръчки. Директорът на фонда д-р Тинка Троева изрази 
скептицизъм по отношение на това предложение, защото казваше, че самият фонд няма достатъчно 
ресурс и експертиза да прави такъв тип поръчки, но така или иначе това ще се случи. Тъй като нас ни 
интересуват най-вече децата, поискахме в правилника поне да бъде записано, че докато тази 
процедура не се състои и не започне фондът да работи по този начин, изделия ще бъдат 
финансирани по стария ред. Сега обаче в проекта пише, че до три месеца от влизането му в сила тази 
процедура трябва да бъде започната. Въпросът е, че фирмите могат да обжалват, да спират търга и 
нямаме сигурност, че в един момент няма да се окажем в положение огромна група деца да останат 
без помощ, защото някъде около 60-70% от бюджета на фонда отиват именно за медицински 
изделия. Промяна има и при дарителските сметки. В момента се изисква от родителите да 
декларират наличие на дарителска сметка за лечение, за да няма припокриване на финансиране и 
ако е започнала дарителска кампания, фондът да покрие само разликата. Сега те разширяват този 
текст и включват разплащателна и набирателна към дарителските сметки. Но да изискваш от човек 
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да ти показва разплащателните си сметки - не знам по какъв начин това би накарало фондът да се 
чувства по-защитен. Факт е, че от април м.г., откакто се случиха тези драстични арести и промени в 
ръководството и екипа на фонда, страшно много са кампаниите за деца. По наше наблюдение над 30 
кампании за грубо над 4-5 млн. лв. са се случили през м.г. Факт е, че в България няма 
законодателство, което да регулира публичното набиране на средства. Факт е, че никой не може да 
накара един родител да направи дарителска сметка за кампанията си, която е защитена. Факт е, че 
много родители в паниката си, бързайки, започват кампании с обикновени разплащателни сметки, 
което изобщо не е добра практика. Да, в такъв случай може да има възможности за злоупотреба, 
защото никой не ги контролира тези сметки, но така или иначе да се сложи едно обобщение в текста, 
че се декларират разплащателни сметки, при положение че всеки човек има разплащателна сметка и 
тя може изобщо да не е свързана с дарения за лечението на детето, е прекомерно. Ние от много 
години настояваме да има законодателна рамка за публичното набиране на средства, защото 
злоупотребите с дарения също толкова много вредят, колкото и неработещите институции. Те 
действат по един и същи начин върху доверието на хората. И не на последно място, с проекта се 
променят правомощията на обществения съвет - от "ОС взима решения по заявленията за 
подпомагане" става на "взима решения за отправяне на предложения за подпомагане", т.е. на 
практика го превръщат в консултативен орган. - Как ще се отразят тези правила на работата на 
фонда? - Тези промени със сигурност нито ще облекчат работата на фонда, нито ще дадат 
възможност за по-бързи, ясни и ефективни процедури. Напротив, ще задълбочат, особено с 
решението за мълчанието в обществения съвет, ще се създаде още по-голямо напрежение и още 
повече недоверие от страна на хората към този фонд. - Какво бихте предприели, ако бъдат приети 
предложените промени на правилника в този им вид? - Подготвяме становище, тъй като така или 
иначе тече едномесечният срок за обществено обсъждане. Ние ще си подадем отново 
предложенията. Ще го пуснем и публично, така че хората да имат и другата гледна точка, защото 
това, което виждам в момента да тече в медиите, е как промените ще направят работата на фонда 
едва ли не много ефективна. И разбира се, ако тези промени бъдат приети в този вид, има 
процедури, по които те могат да бъдат обжалвани в съда. - Как работи в момента фондът? - Нямаме 
много сериозен поглед върху работата на фонда, тъй като нито аз, нито другите наши съмишленици 
колеги, с които бяхме заедно в обществения съвет, вече са негови членове. Но имаме наблюдения от 
казуси с деца, когато с нас се свържат за дарителски кампании. Не са малко. Със сигурност са повече, 
отколкото април миналата година. - За набиране на средства за лечение на какви диагнози ви търсят 
най-често оттогава насам? - Преди април м.г. кампаниите бяха предимно за рехабилитации в 
чужбина, наистина за тип лечения, които са извън обхвата на фонда. А сега с нас основно се свързват 
деца, които са с тежки онкологични заболявания, деца, които вече са били финансирани от фонда в 
предходни години, но сега са с откази. Имахме казус с дете, чиито родители са били принудени да 
прехвърлят парите от дарителската си сметка във фонда, противно на досегашната практика фондът 
да поема разликата в цената. А сега те са поискали тези дарителски пари да бъдат преведени на 
фонда, след което поради някакви съвсем обективни причини детето не е могло да започне 
въпросното лечение и е загубило парите. Това е казус, който не познавам в дълбочина, защото съм 
водила един разговор с родителите, но непрекъснато с нас се свързват хора, които са подали 
заявления, които нямат отговор и не знаят какво да правят или които са били принудени да спрат 
хода на заявлението и да подадат ново заявление. За съжаление, нашата констатация е, че сега в 
DMS има много повече кампании за диагнози и лечения, които преди се покриваха от фонда. Това 
означава, че за едно семейство с тежкоболно дете, вместо да съсредоточи усилията си в лечението 
му, да са спокойни, че то е осигурено, те са непрекъснато са под стрес дали ще съберат тези пари, 
как ще ги съберат тези пари, как ще се разплащат. 
 

Общи новини 
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Най - голямото дарение е за жителите на "Младост" 
в. Софийски вестник | 17.08.2017  
Район Младост. Най-голямото дарение , предоставено от частна фирма за жителите на София, е факт 
и то е за живеещите в "Младост". 
След продължили месеци преговори, с дейното посредничество и съдействие на кмета на района 
Десислава Иванчева и местната администрация, със свое решение Столичният общински съвет прие 
дарение на стойност 367 719 лв от "Гаранти - Коза България" ЕАД. Сумата е за строително-ремонтни 
работи в училища в район Младост. С осигурените средства започва цялостно саниране на 82 ОУ 
"Васил Априлов" в кв "Горубляне" и на 118 СУ "Акад. Людмил Стоянов" в "Младост Г. 
Пълният регистър на даренията в Столична община може да откриете на адрес https://arch.sofia.bg/ 
darenie/. От него е видно, че за последните 10 години са постъпили едва 4 дарения на стойност над 
100 000 лв. Две от тях са с по-високи стойности от това за "Младост", но става въпрос за 
предоставяне на недвижими имоти от БНБ и от "Софийски имоти" ЕАД. 
Рекордното, с което започва саниране на училищата в "Младост", все още не е включено в него, но 
решението на СОС може да бъде открито на адрес https:// 
council.sofia.bg/documents/20182/543924/Copy+of+501.pdf/b2f65b14ea46-43cb-a565ebc3e4d9792. 
финализира се и дарение за цялостна подмяна на оградата на 125 СУ "Боян Пенев", предоставено от 
"Гаранти - Коза" ЕАД. То е на стойност 64199 лв. и е второ по обем за годината. 
От регистъра е видно, че и сред средните по стойност дарения, получени през тази година в София, 
отново "Младост" е сред получилите едно от най-големите. От месец януари в столицата са 
получени 3 на стойност над 15 000 лв. Сред тях е това от "Капитал форт" АД за изграждане на двойна 
детска площадка пред читалището в кв. "Горубляне". Стойност му е 19 920 лв, към които се прибавят 
още 3 400 лв., дадени от същата фирма за изработване на проекта. 
На различни фази са дарения за ремонт и саниране на останалите училиша в "Младост", за цялостно 
реновиране на детски площадки, за изграждане на фитнеси на открито, за продължаване на 
велоалеи и др. Някои от тях предстои да бъдат реализирани в най-кратък срок. С осъществяването 
им, ще продължи благоустрояването на квартал, а районът ще стане още по-категоричен лидер сред 
бенефициентите. 
 

Да прегърнем недоносените с любов  
www.momichetataotgrada.com | 17.08.2017  
Когато бебето се ражда, целият му свят се променя. Всичко е ново – и светлината, и по-силните 
шумове, и заобикалящата го среда. Единственото познато в тази толкова стресова ситуация за него е 
присъствието на майката – познатият ритъм на сърцето к, познатият глас. Бебето има нужда от 
майчината топлина и прегръдка (и от бащината също), за да се адаптира по-бързо и по-успешно към 
новата среда на живот. Изолирането е стрес за недоносените. Когато обаче то е родено преди 
термин или поради друга причина е необходимо да бъде изолирано в кувьоз, стресът за него е 
огромен. То няма как да разбере, че това е за негово добро, а възприема, че е загубило всичко, което 
е имало преди – и топлината, и сигурността. Затова гушкането на бебето е толкова важно в първите 
месеци от живота му – то е необходимо както за физическото му оцеляване, така и за оптималното 
му развитие.  
От фондация „Нашите недоносени деца“ работят и в България да се прилагат практики като „кенгуру 
грижа“, които са доказали своята ефективност в много страни по света. Идеята е новороденото да 
стои максимално близо до майката и да се осъществява поне по час дневно контакт „кожа до кожа“ с 
майката (или с бащата). Опитът в други страни е доказал, че този тип грижа „прави чудеса“ за 
недоносените – стабилизира дихателната и сърдечната честота, подобрява сукателните умения, 
стимулира психомоторното развитие и създаването на привързаност към майката и към бащата. 
Кенгуру грижата е лек и за родителите – тя намалява чувството им за безпомощност, спасява ги от 
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ужаса, че не могат да направят нищо за бебето си, намалява чувството им за вина и риска от 
развитие на депресия. Освен това в голяма част от случаите този тип грижа позволява недоносените 
да бъдат кърмени, като по този начин се благоприятства развитието на имунната им система, 
мозъка, храносмилателната система.  
За съжаление, в България в много малко болници се практикува адекватна „кенгуру грижа“, а 
данните показват, че някои недоносени прекарват до шест месеца под интензивни медицински 
грижи. Дългата раздяла оказва негативно влияние както върху бебето, така и върху родителите.  
Фондация „Нашите недоносени деца“ работи активно за създаване на семейни стаи – приветливи 
пространства с удобни мебели, в които родителите да опознаят своето бебе и да се научат да 
полагат основни грижи за него (повиване, хранене, къпане, успокояване), преди то да бъде 
изписано. За съжаление, повечето болници в България нямат възможност или финансов интерес за 
изграждането на такива стаи, затова средствата се набират чрез благотворителни кампании.  
Можете да подкрепите апела на фондацията тук или да дарите средства по сметката на „Нашите 
недоносени деца“ с основание „Семейни стаи“.  
 

В три от градските паркове на Кърджали монтираха Къщички за книги 
www.dariknews.bg | 17.08.2017  
В три от градските паркове на Кърджали монтираха Къщички за книги, а снощи една от тях в 
Градската градина на областния град, бе открита от заместник-председателят на Народното 
събрание Цвета Караянчева и областният управител Никола Чанев, който е един от авторите на 
инициативата. Тя е под мотото „Прочети и върни”, а другите инициатори са младежите от ГЕРб в 
кърджали, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.  Цвета Караянчева донесе 
донесе една от любимите си творби от детството – романът „Ян Бибиян“ от Елин Пелин и обеща да 
дари и по един абонамент от местните ежедневници за читателите в Градската градина, парк 
„Арпезос север“ и парк „Горубсо“, където са поставени къщичките. Във всички тях вече са подредени 
заглавия от българската и чуждата литература - класика, детски книги, научно-популярни издания и 
др. „Идеята ни е да насърчим интереса към четенето сред подрастващите в днешните дигитални 
времена, когато компютрите и мобилните устройства са доминиращи, коментира областният 
управител на Кърджали. И изрази надежда повече кърджалийци да се присъединят към 
инициативата, да се възползват от нея, да я популяризират като предоставят свои книги. 
 

Стартира доброволческата програма към “Любовта е лудост“ 
www.novini.dir.bg | Varna24.bg | 17.08.2017  
Ако искате да бъдете активни, ако обичате комуникациите, ако владеете чужди езици, ако Ви 
харесва да бъдете част от културния живот, ако киното е част от Вашето ежедневие, ако търсите 
забавление, ако обичате града си и за Вас е важно да бъдем добър домакин на най-бляскавия форум 
на светска Варна, то при нас на фестивала “Любовта е лудост“ ще откриете всичко това за себе си и 
за своите приятели! С кратко CV на посочения мейл: marketing@fccvarna.bg можете да 
кандидатствате до 20 август включително. Сформираните три доброволчески и стажантски програми 
ще бъдат активни от 21-ви август до 3-ти септември и ще приключат с диплом и сертификат от 
Международния филмов фестивал “Любовта е лудост“. Доброволците-асистенти ще бъдат 
ангажирани с отговорността и удоволствието да придружават чуждите ВИП гости - световни имена, 
някои от тях за първи път в България. Функцията на асистента в конкретните случаи ще бъде 
определяща за впечатленията, които гостът ще събере от визитата си на фестивала. В същото време 
достъпът до подобни ВИП персони ще Ви даде невероятния шанс за комуникация и емоция от 
преживяното. Богата обща култура за всеки един от асистентите ще бъде от полза, както и опита в 
общуването в подобни ситуации. Очакват се преводачески възможности в свободен стил, но не 
професионални. 
 

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”  

12 

 

218 асарелци с награди за празника 
в. Стандарт | 18.08.2017  
Фондация "Асарел" дарява 25 хил. лв. на училища, читалища и дневни центрове от община 
Панагюрище 
Общо 218 работници, служители и мениджъри от "Асарел-Медет" АД ще бъдат отличени за 
професионалните си постижения или дългогодишната си трудова кариера в компанията и 
обособените дружества. На 23 август отличия ще получат 98 работници, диспечери, технолози, 
механици, енергетици, началник-смени, специалисти и мениджъри, определени от колегите си за 
носители на званието "Най-добър в професията" за 2016 година. 
По време на традиционната церемония ще бъдат наградени още 120 работещи в дружеството, които 
през 2017 година са навършили 25, 30, 35 или 40 години непрекъснат трудов стаж в "Асарел-Медет" 
АД или дъщерните дружества. Доайени сред тях са електромеханошлосерът Никола Десков и 
шлосерът Георги Панчовски от "Асарел Ремонт" ООД, които вече четири десетилетия са част от екипа 
на компанията. 
На тазгодишната церемония един служител ще бъде удостоен с почетен знак "За заслуги" към 
"Асарел-Медет"АД - Пенко Евтимов, който е оператор на мелница в обогатителна фабрика "Асарел". 
Според установените фирмени правила отличието се получава от всеки, който има над 20 години 
непрекъснат трудов стаж и през последните десет от тях поне пет пъти е бил отличаван като 
"Найдобър в професията". 
Ритуалът по награждаването ще се състои пред фирмения параклис "Св. Богородица Живоприемен 
източник", като всеки от наградените ще получи благодарствена грамота и фирмен меден сувенир. 
По време на церемонията ще бъдат подписани и връчени договорите за дарение на средства от 
фондация "Асарел" на училища, читалища, дневни центрове и неправителствени организации от 
община Панагюрище. След кончината на председателя на Надзорния съвет на "Асарел-Медет" АД 
проф. д-р Лъчезар Цоцорков, ръководството и синдикалните организации в дружеството решиха 
единствено през тази година фирменият празник да не се отбелязва по обичайния начин с тържество 
в село Панагюрски колонии, а предвидените за концерта 25 хиляди лева да бъдат дарени. 
 

Дарителско сдружение "Св. Иван Рилски" в село Балван ще отбележи 20 години от своето 
създаване 
www.news.ournet.bg | 18.08.2017 | 07:41 
Велико Търново, 17 август /Марина Петрова, БТА/ Дарителското сдружение "Св. Иван Рилски" във 
великотърновското село Балван ще отбележи 20 години от своето създаване с празнична програма в 
петък - 18 август. В деня на Успението на Св. Иван Рилски в селото ще бъдат посрещнати дарители и 
приятели на сдружението, създадено на същата дата през 1997 година, съобщи за БТА 
председателят на организацията Благовеста Факирова. Тя припомни, че с дарителски средства, в 
селото е ремонтирана и реставрирана 135-годишната църква, носеща името на светеца, както и 
паметникът на загиналите във войните жители на селото. Гостите ще посетят Центъра за работа с 
деца и младежи, новия Център за превенция и спорт, Дома за възрастни хора, които също са 
създадени с благотворителни кампании, организирани от сдружението. С юбилейни грамоти в знак 
на благодарност и признателност ще бъдат удостоени дарителите и учредителите на сдружението, 
каза Факирова. Партньори в работата на сдружението са община Велико Търново, ОД на МВР, 
НВУ"Васил Левски", Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението. С 
последната инициатива, подпомогната от дарителя Петър Христов, са монтирани противопожарни 
датчици в домовете на самотно живеещи възрастни хора от селото, отбеляза Факирова.  
 

Доброволци ще почистват Национален парк Централен Балкан 
www.novini.dir.bg | БългарияУтре | 18.08.2017  
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За 18 години в акцията са участвали над 2 000 души, събрани са над 100 тона боклук Сдружение За 
Земята търси доброволци за инициативата Почистването на НП Централен Балкан и ПП Българка. 
Желаещите да участват попълват до 20 август кратък онлайн формуляр, за да улеснят финалната 
подготовка на мероприятието. Почистването е от 4 до 10 септември, като стартира в местността 
Узана, преминава през хижа Мазалат и завършва на хижа Триглав в Стара планина. Вече са събрани 
и средствата за покриване на разходите за организация, храна, ръкавици, чували, информационни 
материали и транспорт на отпадъците необходими за акцията. Щастливи сме, че и тази година 
Чистенето ще бъде финансирано изцяло с дарения от частни лица и че хората продължават да 
подкрепят и вярват в каузата споделя Кристиян Найденов от За Земята. Платформата за 
доброволчество Time Heroes също подкрепи кампанията.  
 

Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич обявява дарителска кампания 
www.dobrudjabg.com | 18.08.2017  
През 2018 година се навършват 130 години от рождението на бележитата българска поетеса, 
преводачка и общественичка Дора Габе, родена, израсла и останала завинаги свързана с Добруджа. 
По повод годишнината, Регионална библиотека "Дора Габе" обявява дарителска кампания за 
набиране на документи, спомени, архиви и фотографии, свързани с живота и творчеството на Дора 
Габе. Кампанията стартира на 24 август 2017 и ще продължи до 24 август 2018 г. Сред приоритетите 
на Регионална библиотека „Дора Габе” е проучване живота и творчеството на именитата поетеса. В 
резултат на дългогодишна събирателска дейност са набавени значителен брой библиотечни 
документи и други материали от и за Дора Габе,  от областта на архивното и музейното дело, 
обособени в библиотечна колекция "В света на Дора Габе". Открита през 2000 г. като постоянна 
експозиция, нетрадиционната колекция съдържа книги, фотографии, репродукции, ксерокопия, 
видеофилми, аудиокасети, грамофонни плочи, графики, фотографски негативи и позитиви, вещи на 
Дора Габе. Краеведската колекция се оформи като център за популяризиране живота и творчеството 
на известната добруджанка за посетители на различна възраст от град Добрич, страната и чужбина. 
Библиотеката провежда беседи, извънучебни часове, премиери на книги, литературни четения и др. 
Съхранени в библиотечната колекция, събраните документи ще дообогатят нейното съдържание и 
ще добавят нови щрихи към многопластовия творчески свят на голямата поетеса. С надежда за 
съпричастност към историята на Добруджа и нейните знаменити личности, Ви приканваме да се 
включите в събирателската ни инициатива. 
 

Вече е възможно да се дарява кръв за пациент от друг град 
www.mediapool.bg | 18.08.2017  
Вече е възможно да се дарява кръв в един град за нуждаещ се пациент, който се лекува в друг град. 
Това съобщи заместник-министърът на здарвеопазването Лидия Нейчева през журналисти в петък. 
За регламентиране на процедурата на 11 август е издадена заповед от министъра на 
здравеопазването Николай Петров. При планови операции или при извънредно кръвопреливане 
болниците искат от кръвните центрове в съответния град бележка, че за конкретния пациент е 
дарена кръв, независимо от кръвната група и резус фактора. Идеята е да се възстановяват запасите в 
кръвните банки, тъй като доброволните дарители на кръв са много малко и обикновено има 
недостиг на кръв и кръвна плазма. Беше невъзможно обаче човек от друг град да дари кръв за 
лекуващ се другаде пациент. Сега вече този проблем е решен. Освен това Националният център по 
трансфузионна хематология в София е подновил работата си в събота, след като предишният 
директор бе издал заповед тогава да е почивен ден и хора се оплакваха, че не могат да 
кръводаряват. Причината е била в проблеми с обществените поръчки и липсата на реактиви за 
изследването на даряваната кръв. За констатираните нарушения е изготвен одитен доклад, но 
Нейкова още не се била запознала с него. Тестовете за кръвта вече са осигурени. Предвижда се дори 
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центърът да заработи и в неделя, тъй като кръводарителите в страната е малък и не би трябвало 
желаещите да се връщат, каза Нейкова. 
 

20 години от създаването си отбеляза Дарителско сдружение „Св.Иван Рилски“ 
www.focus-radio.net | 18.08.2017  
20 години от създаването си отбеляза Дарителско сдружение „Св.Иван Рилски“. Това каза за Радио 
„Фокус“ – Велико Търново Благовеста Факирова, председател на Сдружението. Празникът се 
проведе във великотърновското село Балван, където е учредено Сдружението. Денят започна със 
света литургия, отслужена в църквата в селото, която също носи името на светеца. Тържеството 
продължи в Дома за възрастни хора. Специален гост бе доц. д-р Иван Иванов, председател на 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), който е дългогодишен приятел на Сдружението. 
Благовеста Факирова посочи, че са получили многобройни подаръци и поздравления за празника. 
Поздравителен адрес е бил изпратен от кмета на Община Велико Търново Даниел Панов. 
Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ е създадено през 1997 година. То е учредено след 
провеждането на едно общоселско събрание в Балван, където по това време кмет е била Благовеста 
Факирова. Хората се оплакали от окаяното състояние, в което се намирали църквата в селото и 
паметникът на загиналите във войните.  „Това беше поводът – възстановяването на църквата, която е 
символ на вярата и духовността в село Балван, както и възстановяването на паметника на убитите 
във войните балванчани в центъра на селото. Така на 18 август 1997 година, чествайки Успение на Св. 
Иван Рилски, ние поставихме началото на това Сдружение. Благодарение на основния дарител на 
Сдружението Надежда Рускова Хойзер и със средства, събрани от жителите на селото, ние успяхме 
да ремонтираме църквата и на войнишкия паметник. Днес Сдружението е добър партньор на 
местната власт и на Областната дирекция на МВР. Ние сме хора, които не държим да получаваме 
заплати, не държим да получаваме хонорари. За нас думата „благодаря“ е повече от всичко. Нашият 
девиз е „Дарете, за да бъде въздадено“, заяви Благовеста Факирова. 
Надежда КРЪСТЕВА 
 

Променят пак правилника на Фонда за лечение на деца 
www.novini.dir.bg | БНР | 19.08.2017  
Нови промени ще има в Правилника за работата на Център „Фонд за лечение на деца“... Нови 
промени ще има в Правилника за работата на Център „Фонд за лечение на деца“. Те са изготвени от 
Министерството на здравеопазването и са предоставени за обществено обсъждане. Промените 
засягат най-вече проблемите със заплащането на медицинските изделия. В момента  ЦФЛД може да 
подпомага закупуването на медицински изделия, които не се покриват от Здравната каса, има ги в 
болничната аптека на лечебното заведение, където ще се лекува детето, и за медицинското изделие 
е проведена обществена поръчка. Проблемът е, че частните болници не са задължени да провеждат 
обществени поръчки, а често лекуват деца, финансирани по линия на общественият фонд. За да 
могат да бъдат подпомогнати всички деца, независимо от избраната болница, с промените се 
предлага Фондът за лечение да може да провежда обществени поръчки в качеството му на 
самостоятелен възложител по смисъла на ЗОП. Дава се и възможност, ако болницата е провела 
обществена поръчка за медицинско изделие на цена по-ниска от договорената от фонда, да се 
използва това медицинско изделие. С проекта се залагат и критерии относно медицинските изделия, 
апарати и уреди за индивидуална употреба, за прилагането на които не се налага хоспитализация на 
детето в болница. Промените предвиждат по-голям контрол над работата на Обществения съвет. Ще 
се подписва проектодоговор между заявителя и Центъра, като той влиза в сила след подпис на 
директора. Предвижда се заявителят да декларира съгласие дали събрани дарителски сметки да 
бъдат използвани по искането за финансиране от фонда. Вече и упълномощено лице ще може да 
подава документите пред фонда.Основната цел на проекта е обективност и навременност на 
решенията за подпомагане на нуждаещите се деца.. 
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Благотворителна кампания “Да върнем децата в училище“ 
www.novini.dir.bg | БНР | 19.08.2017  
Националното сдружение на сираците организира благотворителна кампания под мотото  “Да 
върнем децата в училище“... Националното сдружение на сираците организира благотворителна 
кампания под мотото  “Да върнем децата в училище“. Целта е да се подпомогнат ученици в 
неравностойно социално положение. Кампанията ще продължи до 10 септември.Организаторите 
призовават за дарения на ученически пособия, които не изискват големи средства. Слави Михайлов - 
председател на Националното сдружение на сираците, организатор на кампанията, пояснява: Ние 
искаме да помогнеме на деца, които са в тежко социално положение и са от семейна среда, да 
наблегнем повече на малки населени места. Идеята е децата да влязат със самочувствие в класните 
стаи.Всички, които желаят да се включат в благотворителната кампания, могат да намерят 
подробности на интернет страницата на Националното сдружение на сираците в България. 
 

Осем месеца след взрива в Хитрино общината е усвоила 1/6 от отпуснатите за 
възстановяване пари 
www.dnevnik.bg | 21.08.2017  
Повече от осем месеца след взрива на цистерна в Хитрино общината е усвоила едва 1/6 от дарените 
и получени от държавата средства, пострадалите хора все още живеят във фургони, а общинската 
инфраструктура все още не е ремонтирана, съобщава в. "Сега". На 10 декември миналата година 
влакова композиция с пропилен се взриви в селото. Десетки къщи бяха разрушени, загинаха 7 души, 
а 29 бяха тежко ранени. От получените близо 12 млн. лева са усвоени едва 2.123 млн. лв., посочва 
изданието като цитира отчет на кмета Нуридин Исмаил. В отчета не е посочено защо се бави 
възстановяването на селото. Не е започнало усвояването на 20 млн. лева по Програмата за селските 
райони, които бяха преразпределени за Хитрино, за да се използват за възстановяване на 
инфраструктурата. "Сега" посочва, че за 1. млн. лв. от тези средства е наета шуменската фирма 
"Инвестиционно проектиране", която да изработи и окомплектова технически инвестиционните 
проекти за кандидатстване по селската програма. С други над 320 хил. лв. кметът нае 
"Европрограмконсулт" ЕООД за консултантски услуги. И двете фирми бяха избрани в процедура по 
пряко договаряне с мотив, че няма време за стандартна процедура по възлагане на обществени 
поръчки. Държавата отпусна на Хитрино 10 млн. лева, а от дарения през Българския червен кръст 
постъпиха още малко над 1.8 млн. лева. От събраните по сметката на БЧК средства общината е 
отчела близо 681 хил. лв., изразходвани към юни. БЧК е превела за обзавеждане, домакински 
електроуреди, врати и стъкла 1 357 500 лв. "БЧК получава ежемесечни отчети от община Хитрино за 
усвоените средства. Отчетите се предоставят на вниманието на членовете на Националния 
обществен съвет, който разпредели набраните средства. Съгласно данните от последния получен 
отчет усвоената сума е в размер на 680 919.37 лв.", са казали от организацията през вестника. 
От 10-те млн. лв. от държавата 5 млн. лв. трябваше да са за социално подпомагане на пострадалите 
чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Усвоени са 503 хил. лв., а 
предишното ръководство на ведомството обещаваше, че ще има специални социални помощи за 
пострадалите хора, припомня изданието. 70 хил. лв. са дадени за лечение пострадалите, а 432 хил. 
лв. за външни врати и дограма. Отделно по сметката на общината за дарения постъпиха още 973 хил. 
лв. Директно на общината са дарявали физически лица, политически партии (общо 125 хил. лв.), 
фирми, други общини, училища. От тези пари близките на починалите са получили по 5000 лв. За 
топъл обяд са похарчени 38 хил. лв., още преди да бъдат отпуснати парите от БЧК. Средства са 
дадени за лечение на пострадалите в болниците, тъй като четирима от тях са били без здравни 
осигуровки. Две болници - във Варна и в столицата, са поискали 32 хил. лв. общо от общината. Общо 
35 от пострадалите хора са получили по 500 лв. за лечение. Най-много от средствата засега са 
отишли за домакинските електроуреди - 307 хил. лв. в средно пострадалите къщи. Според 
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решението всяка къща от по-малко пострадалите може да получи 1250 лв. Отделно за вътрешни, 
входни и гаражни врати, както и за остъкляване бяха заделени 225 хил. лв. от дарените чрез БЧК. От 
тях са похарчени 136 хил. лв. Парите за топъл обяд, осигурени от тази дарителска кампания - близо 
157 хил. лв., са усвоени напълно. С тях хората получаваха веднъж на ден топъл обяд. Собствениците 
на напълно разрушените къщи трябваше да получат по 2900 лв. за уреди и по 12 хил. лв. за 
обзавеждане. Тези къщи обаче не са построени и за тях кметът е отчел да са похарчени само 6 хил. 
лв. Осем от обещаните 11 нови къщи вече се изграждат от строителната камара. В средата на юни 
ДПС изключи кмета на Хитрино Нуридин Исмаил. От партията уточниха, че причината за отлъчването 
му не е свързана с възстановяването на слеото, а с неспазване на устава и създаване на условия за 
фракционерство. 
 

София: Нов мобилен ехографски апарат от последно поколение получи общинската 
онкологична болница 
www.focus-news.net | 21.08.2017  
София. Нов мобилен ехографски апарат от последно поколение получи общинската онкологична 
болница като дарение от кампания на Списание EVA. Това съобщи кметът на Столична община 
Йорданка Фандъкова в социалната мрежа "Фейсбук". Апаратът, с които могат да се установяват 
много малки образувания, ще бъде включен в поредния етап на скрининговата програма на 
Столична община за профилактика на рак на гърдата. За трета поредна година Столична община 
финансира програмата за профилактика на рака на гърдата заедно с 4 общински и 2 държавни 
болници. Инвестициите в превенция са ключови, защото повечето от тези тежки заболявания са 
лечими, когато се открият навреме. Настоящето дарение е на стойност 26100 лв., а апаратът ще се 
използва в диагностицирането на рак на млечната жлеза, онкогинегологични заболявания, рак на 
щитовидната жлеза и рак на простатата , обясни столичният кмет. Фандъкова посочва, че в 
последните години Общината е инвестирала 6 млн. лв. в ремонт на помещенията и апаратура по 
програмата ОПРР. "Освен това със собствени средства сега болницата успя да закупи още един нов 
апарат и да отдели около 1 млн. лв. за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Всички тези 
инвестиции са важни, както за пациентите, които получават по-добро лечение и грижи, така и за 
лекарите, сестрите и лаборантите, които са най-важните за всяка болница", добавя кметът на 
Столична община. 
 

Млади доброволци превръщат подлези в градско изкуство 
www.webcafe.bg | 21.08.2017  
Жаклин Вагенщайн: Елитът все по-малко е критерий 
Над 80 таланти от Лятната стажантска програма VIVA Z се включиха в доброволческата инициатива на 
VIVACOM, проведена съвместно с фондация „ПОдЛЕЗНО". Младежи от цялата страна се събраха, за 
да участват в проекта „Научен подлез". Целта е цялостно обновяване на един от ключовите подлези 
в столицата, преминаващ под бул. „България". Заради близостта му до редица училища, детски 
градини и парк „Здраве", инициаторите на проекта от „ПОдЛЕЗНО" си поставят задачата да 
илюстрират в него разнообразни научни теми чрез графити и модерни арт инсталации. С много труд 
и ентусиазъм стажантите на VIVACOM заедно с организатори на инициативата промениха 
досегашния облик на подлеза и го превърнаха в красиво и полезно градско изкуство. Той ще бъде 
напълно завършен и открит с началото на учебната година през месец септември. Тогава жителите и 
гостите на столицата ще могат да завъртят турбина за вятърна енергия и зъбчатите колела, да 
проследят в изображения еволюцията на човека, да прочетат интересни факти за градовете на 
бъдещето, както и да научат интересна информация от света на химията физиката, математиката и 
биологията. Доброволческата инициатива, в която взеха участие младите таланти на VIVACOM, e част 
от приобщаването им към основните ценности на компанията и стремежа за подкрепа на младежки 
инициативи. Лятната стажантска програма на VIVACOM се провежда вече за 14-та година във всички 

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”  

17 

 

отдели на компанията. Над 40% от стажантите впоследствие остават на постоянна работа в различни 
дирекции на телекома. 
 

Радио FM+ очаква вашите номинации за „Будител на годината” 2017 
www.bgdnes.bg | 21.08.2017  
“Будител на годината” е инициатива, фокусираща вниманието върху личности, направили през 
годината нещо стойностно и значимо, със силно духовно послание и отзвук в медийното 
пространство. 
Ако смятате, че имате достойна номинация, ако познавате хора, чиито дела заслужават приза 
„Будител на годината”, пишете ни на buditel@fmplus.net 
В края на месец септември ще бъдат публикувани имената на номинираните. Слушателите на Радио 
FM+ ще имат възможността да гласуват за своя фаворит и да изберат „Будител на годината”. 
В първото издание на кампанията, през 2014 г., сред номинираните бяха: д-р Милен Врабевски, 
основател на фондация “Българска памет”, Максим Ешкенази (организирал „Фортисимо в клас”), 
Олег Ковачев ( създал детска арт школа), Камен Донев (за спектакъла му с чист български фолклор), 
Дарин Маджаров (създал проекта „Уча се”). Призът „Будител на годината- 2014 г.” отиде при д-р 
Врабевски. 
През 2015 г. част от номинираните бяха: Райна Кабаиванска (за майсторския клас, подготвящ 
български студенти), Енчо Керязов (за основаването на благотворителна фондация, в подкрепа на 
децата), Игнат Канев (за построяването на университетски център в Русе), Мариана Пенчева 
(учителката, която отгежда 10 деца от бедни семейства), Мирослав Боршош (за това, че превърна 
НДК в истински Дворец на Културата), поетът Борис Христов и арх. Стефан Добрев (за каузата да 
издават редки и ценни книги, неиздавани на български език). Призът „Будител на годината- 2015 г.” 
отиде при Енчо Керязов. 
През 2016 г. част от номинираните бяха: Любка Биаджони, Холидей Хироус, Насимо, София диша, 
Иво Иванов, Д-р Стаменов и Фондация Майки за донорството, Капана, Боян Петров, Диана Иванова, 
Илиян Любомиров. Tази година едно от имената не подлежeше на гласуване - дядо Добри, човекът, 
който стана символ на отдаденост и смирение. Призът „Будител на годината- 2016 г.” отиде при д-р 
Стаменов и Фондация Майки за донорството. 
Финалът на кампанията ще бъде на 1-ви ноември, в Денят на народните будители. Специално 
изработеният плакет „Будител на годината- 2017 г.” ще бъде връчен на официална церемония. 
Водеща на церемонията е лицето и гласът на кампанията, Ива Дойчинова. 
 

Швейцарци дариха легла за шуменската болница 
www.trud.bg | 24.08.2017  
Дарение от 39 болнични легла и друго обзавеждане и оборудване зарадва болницата в Шумен. 
Сдружение „Солидарност Швейцария – Източна Европа“, чрез представителя си за България Боряна 
Налетова, предоставя освен новите легла, 48 нощни шкафчета, две операционни лампи, 
операционна маса и реанимационен транспортьор. Дарението вече е разпределено в отделенията 
на болницата. Най-много са обновените легла в Акушерогинекологично отделение – 12 броя. 
Швейцарско дарение влиза и в Отделение по неврология, в Ортопедично, в Първа и Втора хирургия, 
Второ вътрешно и в Спешно отделение. 
 

С горски аптечки бяха оборудвани отдалечени светилища в Природен парк „Странджа“ 
www.radioburgas.net | 24.08.2017  
Шест аптечки за първа помощ бяха поставени на територията на Природен парк „Странджа“ през 
този месец. Разположени са в близост до най-отдалечените от населените места светилища в горите 
на Странджа планина: - в района на  манастирчето (параклиса) „Света Марина – Кладарска“ край 
село Сливарово; скалното светилище "Индипасха" - поклонническото място Голямата аязма; - 
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манастирчето „Света Троица“ в местността „Малката Котвина”; - местността „Казанчето“ до 
манастирчето „Св. Богородица”; - в землището на село Кости; - до Змейовата къща (долмен) в 
района на село Заберново. В поставянето на аптечките са взели участие местни доброволци от 
туристическо дружество „Велека“ – гр. Царево, студенти от Лесотехнически университет гр. София и 
държавните горски стопанства Кости, Малко Търново, държавно ловно стопанство Граматиково. 
Материалите за оказване на първа помощ по време на преход ще помогнат на туристи и поклонници 
в нужда – в случай на навяхване или нараняване, за да могат да се придвижат до най-близкото 
населено място. От парковата администрация се надяват, че подобно на ентусиазма на 
доброволците, участвали в поставянето им, туристите в парка също ще посрещнат аптечките с радост 
и ще имат грижа да бъдат опазени от вандализъм или ползване не по предназначение, за да могат 
консумативите в тях да помагат при оказване на първа помощ на пострадали в планината. Аптечките 
са изработени и предоставени от екипа на „Шнайдер Електрик България“ ЕООД  чрез Фондация 
„ЕкоОбщност“.   Доставчикът е осигурил 21 аптечки, които освен на територията на Природен парк 
„Странджа“, се поставят и в парковете „Беласица“, „Витоша“ и „Врачански Балкан“. Източник: ПП 
"Странджа" 
 

Даряват 706 лв. от благотворителен базар в Ихтиман за дома за деца в Долна баня 
в. Вяра, Благоевград | 25.08.2017  
Гергана Чолакова, Гергана Кьосева, Изабел Недялкова, Йорданка Пенчева, Моника Илова, Моника 
Хрискова и Мартина Стоицова представиха ръчно изработени творби 
706 лв. събра благотворителният базар в Ихтиман, който се проведе по време на тържествата за 
празника на общината. Събраните средства ще бъдат дарени на Дома за деца, лишени от родителска 
грижа в Долна баня. Благотворителна кампания "Надежда" е по идея на ученици на гимназия СУ 
"Христо Ботев" - Ихтиман. Младите творци Гергана Чолакова, Гергана 
Кьосева, Изабел Недялкова, Йорданка Пенчева, Моника Илова, Моника Хрискова и Мартина 
Стоицова представиха ръчно изработени от тях сувенири, бижута и картини. Отделно с нови и 
оригинални идеи се присъединиха Ивелина Балджийска и Йоана Николова, както и Мария Статулова 
с "Гривните на Мими". Голяма помощ по време на базара оказа Валерия Лафчийска. 
С подкрепата на общинското ръководство, читалище "Слънце - 1879" и съдействието на Деян 
Статулов базарът се осъществи успешно и показа, че ихтиманци са хора с добри сърца, казаха от 
общината. 
 

219 асарелци бяха наградени за професионални постижения и дългогодишен стаж в 
компанията 
www.manager.bg | 25.08.2017 | 10:25 
Общо 219 работници, служители и мениджъри от „Асарел-Медет” АД бяха отличени за 
професионалните си постижения или дългогодишната си трудова кариера в компанията и 
обособените дружества на специална церемония пред фирмения параклис „Св. Богородица 
Живоприемен източник“. 
Отличия получиха 98 работници, диспечери, технолози, механици, енергетици, началник-смени, 
специалисти и мениджъри, определени от колегите си за носители на званието „Най-добър в 
професията“ за 2016 година. Всеки от наградените олучи благодарствена грамота и фирмен меден 
сувенир, съобщиха от компанията. 
Още 121 работещи в дружеството, които през 2017 година са навършили 25, 30, 35 или 40 години 
непрекъснат трудов стаж в „Асарел-Медет“АД или дъщерните й дружества също бяха наградени. 
Доайени сред тях са електромеханошлосерът Никола Десков и шлосерът Георги Панчовски от 
„Асарел Ремонт“ООД, които вече четири десетилетия са част от екипа на компанията. 
На тазгодишната церемония един служител беше удостоен с почетен знак „За заслуги“ към „Асарел-
Медет“АД. Това е Пенко Евтимов, който е оператор на мелница в обогатителна фабрика „Асарел“. 
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Според установените фирмени правила отличието се получава от всеки, който има над 20 години 
непрекъснат трудов стаж и през последните десет от тях поне пет пъти е бил отличаван като „Най-
добър в професията“. 
В приветствието си към отличените изпълнителният директор на „Асарел-Медет“АД инж. Делчо 
Николов благодари на всички работещи за отдадеността им към компанията. Той припомни, че през 
2016 година производствената програма е преизпълнена по всички натурални и технологични 
показатели, а реализираните инвестиции за дългосрочно устойчиво развитие са в размер на 122 
милиона лева. 
„За седемте месеца на настоящата година дружеството отчита отлични финансово-икономически и 
производствено-технологични резултати. До края на месец юли е добита и преработена над 7,7 
милиона тона медна руда, като по-голямата част – над 6,5 милиона тона, е транспортирана с 
Циклично-поточната технологична линия, която има и значим екологичен ефект“, подчерта 
изпълнителният директор инж. Делчо Николов. 
По време на церемонията председателят на Управителния съвет на „Асарел-Медет“АД Димитър 
Цоцорков и Галя Костова – председател на Фондация „Асарел“, връчиха и договорите за дарение на 
средства на училища, читалища, дневни центрове и неправителствени организации от община 
Панагюрище. След кончината на председателя на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД проф. д-р 
Лъчезар Цоцорков, ръководството и синдикалните организации в дружеството решиха единствено 
през тази година фирменият празник да не се отбелязва по обичайния начин с тържество в село 
Панагюрски колонии, а предвидените за концерта 25 хиляди лева да бъдат дарени. 
 

Домът на хумора и сатирата приюти ценно дарение от проф.Иван Газдов 
www.gabrovonews.bg | 25.08.2017  
В годината на своя 45-и рожден ден Домът на хумора и сатирата се радва на вниманието и 
щедростта на знакови автори на хумористични и сатирични произведения. 
Последната придобивка за музейния художествен фонд „Хумор на народите“ идва от всепризнатия 
майстор на графиката, плаката и илюстрацията – проф. Иван Газдов. След кратка кореспонденция, 
отправена покана за самостоятелна изложба и осъществена среща с директора на Дома Маргарита 
Доровска, проф. Газдов засвидетелства за пореден път своята съпричастност към габровската Весела 
къща. Художникът направи ценно дарение от 50 карикатури – оригинали, изпълнени с туш, перо, 
пръскане върху картон – създадени в периода 1962–1977 година. Колекцията от ранните творчески 
години на автора впечатлява с находчиви идеи и изчистен рисунък, а третираните теми са 
своеобразно свидетелство за обществения живот в страната през този период. Достатъчно 
красноречиви, повечето карикатури са без думи, а на други художникът е дал закачливи 
наименования: „Индивидуален подход“, „Интимен творец“, „Ергенски комплекс“, „Раждането на 
еснафа“, „Балконът на Жулиета“, „Първа награда не се дава!“, „Абе, има време!“ и др. Някои от 
карикатурите са участвали в престижния Салон на карикатурата в Монреал (Канада). 
Дарените творби вече са регистрирани в Книгата за дарения на Музея и са част от художествения 
фонд „Хумор на народите“, наброяващ над 38 000 произведения на хумористичното изкуство от цял 
свят. 
Карикатурите ще бъдат показвани в различни изложби, ще бъдат достъпни както за широката 
публика и ценителите на рисувания хумор, така и за специалисти в жанра, изследователи, 
изкуствоведи, историци на изкуството, журналисти и др. 
Екипът на Музея „Дом на хумора и сатирата“ приема дарението от проф. Иван Газдов с огромна 
благодарност и дълбока признателност към автора за щедрия жест. През пролетта на следващата 
2018 г. габровци и гости на града ще могат да се насладят на неговото творчество, когато художникът 
ще представи своя изложба с графикатура в Дома на хумора и сатирата. 
Иван Газдов е роден през 1945 г. в гр. Ямбол. Завършва Художествената гимназия в София и 
специалност „Плакат“ в Националната художествена академия при проф. Александър Поплилов. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Като студент специализира в Букурещ и Прага, по-късно развива уменията си във Варшава, Краков, 
Амстердам и Париж. След дипломирането си работи в Центъра за промишлена естетика в София 
като график и дизайнер. От 1973 г. преподава в своята Алма матер (от 1995 г. завежда катедра 
„Плакат и визуална комуникация“; ректор е в периода 1999 – 2003 г.) Реализира над 50 
самостоятелни изложби и акции, участва в голям брой групови изложби у нас и в чужбина. Автор е 
на монографии, албуми и статии за специализирани издания за изкуство и периодичния печат. 
Художникът е лауреат на 37 престижни отличия, сред които почетната награда за плакат от Втората 
международна изложба на Art Directors’ Club, Ню Йорк (1988), наградата на СБХ за плакат и 
приложна графика „Александър Жендов“ (1989),„Златен век – звезда“ на Министерството на 
културата (2015). Основоположник е на школата на авторския плакат в България. Създаденият от 
художника неповторим стил „графикатура“ остава в аналите на световното изкуство като артистична 
марка, регистрирана и запазена за територията на Европа и наложена с повече от 300 произведения 
ръчна сериграфия. 

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

