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Новини за членове на БДФ 
 

 

Започва Rinker’s Challenge#4 – предизвикателството за стартиращи предприемачи 
www.economic.bg | 28.07.2017  
За четвърта поредна година Център „Ринкър“ към Фондация BCause отправя покана  към 
предприемчивите 
хора с идеи да се състезават за участие в обучителната програма и да спечелят 
безвъзмездно финансиране за своя бизнес. Това издание на конкурса ще подкрепи само бизнес 
идеи със значим социален или екологичен ефект. Търсят 
се бизнес идеи, които допринасят отчетливо за подобряване на живота на хората и 
общностите в България, без значение от икономическата дейност и отрасъл, в 
който се развиват. Всеки кандидат трябва да покаже как реализирането на идеята 
му ще има положително въздействие поне в една от посочените области – здраве, иновации, 
култура и 
ценности, образование и умения, природа и ресурси, социално включване и човешки 
права. Конкурсът за участие в Rinker’s Challenge#4 е отворен до 25 септември 2017, 
а кандидатстването става само онлайн, на 
български език, в сайта на Център „Ринкър“: www.rinkercenter.org Rinker’s Challenge предлага 
уникална възможност на предприемачи с идея 
или проект в начален етап на реализация да преминат през структурирана система 
от обучения, да бъдат лично консултирани и да 
получат начално финансиране на бизнес проекта си. Участниците в Rinker’s 
Challenge получават съвети и подкрепа от доброволци - експерти и предприемачи. 
Двата най-добри бизнес проекта ще получат финансиране в размер до 20 000 лева всеки, както и 
едногодишна безвъзмездна експертна помощ. Сред досегашните победители в Rinker’s Challenge са 
„Таратанци“ с танцов пъзел, занаятчийското училище по хлебарство на „Братя Хлебари", 
работилницата за поръчкови ски и сноуборд дъски „Cloudnine“, "Слънчевата 
ферма" в с. Тънково в Източните Родопи, пекарната „Хляб за живот“ и сиренето от кашу „Сире-НЕКА“. 
 

Rinker’s Challenge дава рамо на свежи бизнес идеи 
www.marica.bg | Двама ще получат по 20 000 лв. за стартиращи проекти в социалната и екологичната 
сфера | 31.07.2017  
За четвърта поредна година Център „Ринкър“ към Фондация BCause кани предприемчивите хора с 
идеи да се състезават за участие в обучителната програма и да спечелят безвъзмездно финансиране 
за своя бизнес до 20 хил. лв. Изданието на конкурса Rinker’s Challenge ще подкрепи само бизнес 
идеи със значим социален или екологичен ефект. Търсят се бизнес идеи, които допринасят за 
подобряване на живота на хората и общностите в България, без значение от икономическата 
дейност и отрасъл, в който се развиват. Всеки кандидат трябва да покаже как реализирането на 
идеята му ще има положително въздействие поне в една от посочените области - здраве, иновации, 
култура и ценности, образование и умения, природа и ресурси, социално включване и човешки 
права. Конкурсът за участие в Rinker’s Challenge е отворен до 25 септември 2017, а кандидатстването 
става само онлайн, на български език, в сайта на Център „Ринкър“: www.rinkercenter.org. Rinker’s 
Challenge предлага уникална възможност на предприемачи с идея или проект в начален етап на 
реализация да преминат през структурирана система от обучения, да бъдат лично консултирани и да 
получат начално финансиране на бизнес проекта си. Участниците в Rinker’s Challenge получават 
съвети и подкрепа от доброволци - експерти и предприемачи. Двата най-добри бизнес проекта ще 
получат финансиране в размер до 20 000 лева всеки, както и едногодишна безвъзмездна експертна 
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помощ. Сред досегашните победители в Rinker’s Challenge са „Таратанци“ с танцов пъзел, 
занаятчийското училище по хлебарство на „Братя Хлебари", работилницата за поръчкови ски и 
сноуборд дъски „Cloudnine“, "Слънчевата ферма" в с. Тънково в Източните Родопи, пекарната „Хляб 
за живот“ и сиренето от кашу „Сире-НЕКА“. 
 

Пощенска банка: 25 години успешна история 
сп. Икономика | 02.08.2017  
25 години успешна история трудно могат да бъдат разказани, особено когато говорим за една от 
водещите банки на пазара, развиваща своята дейност в сектор на непрекъснати иновации и 
ежедневни предизвикателства. От отварянето на първия клон през 1991 г., в който работят само 20 
служители, до днес, с широка и функционална клонова мрежа в цялата страна и значителна 
клиентска база от граждани, фирми и институции, Пощенска банка е водеща и модерна финансова 
институция, петата по активи на пазара у нас. Банката е сред лидерите в нововъведенията и 
формирането на тенденциите в банковия сектор, многократно награждавана за своите продукти и 
добри практики. 
РАЗВИТИЕ 
През 2016 г, Пощенска банка отпразнува своя юбилей със служители, клиенти и партньори, като 
всеки желаещ имаше възможност да остави своето пожелание и да персонализира част от най-
големия дигитален пъзел, създаван в България. 
25-ата годишнина на банката беше съпроводена от още едно важно събитие - успешното 
финализиране на сделката по придобиването на дейността на клона на Алфа Банк в България - 
ключово събитие за целия банков пазар и първата знакова сделка в започналия у нас процес на 
консолидация, реализирана за изключително кратко време. 
"Чувстваме се горди с постигнатото до момента и то ни дава увереност да продължим да предлагаме 
едни от най-добрите банкови продукти и услуги. Стремим се към устойчиво развитие на бизнеса ни и 
да осигуряваме максимално удобство на клиентите ни чрез иновативни продукти. Когато погледна 
напред, виждам огромния потенциал на Пощенска банка, който няма да спираме да развиваме", 
коментира г-жа Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска 
банка. 
ИНОВАЦИИ 
За да отговори на желанията и нуждите на своите клиенти, Пощенска банка непрекъснато предлага 
модерни продукти и услуги, които са без аналог на пазара - мобилно приложение за кредитни карти 
My Card, първия по рода си у нас "Спестовен жилищен кредит", който позволява на потребителите 
сами да намалят месечната си вноска или срока на изплащане на кредита си, "Различен 
потребителски кредит", който наложи напълно нови стандарти в потребителското кредитиране в 
България, лесно и удобно приложение за мобилно банкиране m-Postbank, безплатна онлайн виде-
оконсултация чрез Skype от експертите на банката, както и Мобилни банкови експерти, които са на 
разположение на клиентите в столицата. Последната новост са кредитна програма "Повече днес", с 
която потребителите увеличават разполагаемия си доход с до 50% и иновативна разплащателна 
"Супер сметк@" за заплата, с която сами премахват месечната си такса и могат да получават паричен 
бонус, като я използват активно в ежедневието си за електронни операции. 
ОТГОВОРНОСТ 
Освен предлагането на модерни банкови решения, основен елемент от работата на Пощенска банка 
вече 25 години са инвестициите в устойчиво бизнес развитие. Компанията подкрепя редица проекти 
в областта на образованието, спорта, опазването на околната среда и корпоративното дарителство, 
но в същото време и създава собствени значими социални проекти. Вече втора година банката е 
ментор на две от учебните банки на Националната търговско-банкова гимназия в София. С 
ентусиазъм служителите се включват и в проект на Американския колеж "Училището среща 
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бизнеса". В края на 2015 г. стартира и дългосрочният проект "Финанси по ноти", с който банката 
обръща внимание на друга важна тема - финансовата грамотност. 
Традиционно Пощенска банка е основен партньор на благотворителното щафетно бягане Postbank 
Business Run и взема участие в глобалната инициатива Park(ing) Day. Работи с мисъл и отговорност 
към своите служители, ангажирайки ги в редица вътрешни инициативи, свързани с актуални 
обществени проблеми. 
ОТЛИЧИЯ 
За своя иновативен подход към клиентите, отличното клиентско обслужване, продуктите и услугите, 
които предлага, както и за новаторството в маркетинговите кампании, Пощенска банка получава 
редица отличия от национални и международни институции, сред които "Иновации в банковите 
продукти и услуги" от Forbes Business Awards, "Национален шампион на България" от European 
Business Awards, "Най-добра банка-попечител в България" от сп. Global Custodian и "Най-устойчива 
дарителска програма" от БДФ за "Най-добър старт за всяко дете". 
 

Моделът „Младежка банка“ създава дарителски нагласи у младите хора 
www.novini.dir.bg | БНР | 02.08.2017  
Да бъдат създадени “Младежки банки“ в още няколко областни градове, се надяват от фондация 
„Работилница за граждански иниц... Да бъдат създадени “Младежки банки“ в още няколко областни 
градове, се надяват от фондация „Работилница за граждански инициативи“. За пета поредна година 
те обявяват национален конкурс за изграждането на подобни екипи, които развиват местната 
общност. Принципът е млади хора, които са на възраст между 14 и 25 г., да подкрепят проекти на 
свои връстници, като съдействат за набирането на финансови средства от частни дарители, които 
впоследствие разпределят. За целта те преминават през обучение за лидерски умения и развиват 
знания в областта на филантропията. Моделът „Младежка банка“ възниква в Ирландия, като 
успешно е внедрен в много европейски държави, макар и носещ друго название. Философията е 
основана на младежкото участие в  местната общност и създаването на дарителски нагласи у 
младите хора. Важна задача за екипа на „Работилница за граждански инциативи“ е да създаде у 
младежите умения за разпознаване на нуждите и интересите на връстниците им, споделя 
изпълнителният директор Илияна Николова. От 2012 г. досега повече от 250 млади хора са обучени в 
управлението и развитието на дарителски програми. Впоследствие те са привлекли повече от 500 
свои връстници като доброволци в “Младежки банки“, които са 14 на територията на България. На 
национално ниво сумата, набрана от тях, надвишава 200 000 лв. До 6 август, включително, 
неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 
души и неформални младежки групи, които са регистрирани като такива, могат да кандидатсват за 
създаване на нови “Младежки банки“. Още по темата - чуйте от нашия репортер Златина Йовкова. 
 

Диана Гунева към болните с рак на гърдата: Фокусирайте се не върху проблема, а върху 
неговото решаване 
www.novini.dir.bg | БНР | 04.08.2017| 
Когато чуеш диагнозата рак, винаги има стрес, паника... Когато чуеш диагнозата рак, винаги има 
стрес, паника. Точно тогава ти трябва помощ от професионален психолог, който да те упъти за 
стъпките напред. В България, за щастие, нивото на онкологията е доста добро. Имаме достъп до най-
съвременни методи за лечение, каквото се провежда в цяла Европа. Това сподели в интервю за 
„Радио България“ Диана Гунева, сътрудник във фондация „Една от 8“, която оказва подкрепа на 
жени, диагностицирани с рак на гърдата. В момента екипът на фондацията, създадена от 
телевизионната водеща Нана Гладуиш, прави обиколка с розовия си кемпер из 25 града в страната 
по проект „Сърдечни приятелки“, за да стигне по-близо до жените, страдащи от болестта, и техните 
близки. Той предоставя на нуждаещите се индивидуални психологически консултации, предлага 
техники за справяне със стреса и арт-терапии, дава съвети за хранене по време на лечение, 
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напътствия от професионален гримьор за преодоляване на неприятните странични ефекти от 
терапията, раздава аксесоари за жени с рак на гърдата.Това, което ни впечатли и ни изненада 
приятно, е, че интересът към нас из страната е доста голям, – разказва Диана. – Навсякъде ни очакват 
като скъпи гости. Хората имат нужда да поговорят с нас, да се възползват от услугите, които 
предлагаме, някой да им вдъхне надежда, да не се чувстват сами, да се срещнат с хора, 
превъзмогнали болестта. За съжаление, няма толкова много такива организации по места. Затова 
решихме, че има смисъл да правим тези обиколки. Много е изморително, но и много приятно. 
Според британската благотворителна организация Breast Cancer Care, една от всеки осем жени в 
хода на живота си развива рак на гърдата. В България ежегодно тази диагноза научават за себе си 
около 3 800 души.  Проблемът на диагностицираните в България е по-скоро в липсата на достатъчно 
информация, информиран избор на лечение и психологическа подкрепа. Лошата новина е, че все по-
млади жени срещаме, които са диагностицирани. Ако по-рано тази болест засягаше жени над 40 
години, сега все по-често срещаме и по-млади момичета с това заболяване, казва Диана Гунева. За 
съжаление, дори във второто десетилетие на ХХI век все още в обществените нагласи по отношение 
на рака преобладава стигмата. Ракът за част от населението е тема-табу. Има и жени, които крият 
диагнозата си. Диана Гунева също води своята битка с рака на гърдата. В момента минава 
реимбурсирана терапия в софийска болница. За това, как тя научава за диагнозата си, какво й дава 
сили да продължи напред, та дори да оказва подкрепа на други жени, изпаднали в тази ситуация, 
споделя: Когато през 2013 г. бях диагностицирана, ги имаше шока и ужаса, които са нормални за 
всеки, чул за първи път думите „Имате рак“. Тогава отидох на консултация с психолог. После станах 
доброволец към фондация „Една от 8“ като инструктор по йога и пилатес, а после и част от екипа. 
Това е нещото, което ми помага да се справям и да продължавам да се боря с рака, тъй като той при 
мен, за съжаление, се върна. Когато помагам на другите и когато се опитвам да дам нещо от себе си, 
аз помагам и на самата себе си. Така се спасявам, усмихва се Диана. Цялата й същност излъчва към 
света силен енергиен заряд, позитивизъм. Пожелава на всички жени да бъдат здрави, а към тези, 
които предстои да узнаят за себе си страшната диагноза, отправя посланието: Ако на някого се случи 
да чуе тези думи (тъй като никой не е застрахован, независимо от това, колко е умен или богат), той 
трябва да помни – 2017 година сме. Ракът на гърдата, хванат дори не в начален стадий, е лечим. 
Онкологията е изключително напреднала. Знам как ще се почувстват, но нека се фокусират не върху 
проблема, а върху неговото разрешаване и ще се справят. Убедена съм!. Снимки: личен архив 
 

Общи новини 
 
 

TimeHeroes търси посланици в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново 
www.ngobg.info | 11.07.2017  
Най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes търси посланици на 
организацията в няколко областни града. Ако харесваш това, което правим, и умееш да общуваш с 
неправителствени организации и активни граждани, може би ти си нашият човек. Търсим супер хора, 
живеещи във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и Стара Загора. Ангажиментът е 8-10 
часа/седмица, с възнаграждение и граждански договор, и би почнал на 1 септември след кратко 
обучение. Един TimeHeroes посланик: се свързва и общува с неправителствени организации от града 
и околността с цел да популяризира услугите на платформата timeheroes.org и ресурсите ни;помага 
при нужда за организиране на срещи на TimeHeroes екипа с НПО, ученици/студенти от местни 
учебни заведения, институции и компании;посещава някои от доброволческите инициативи в града 
и околностите;създава и поддържа база данни с контакти на местни организации (НПО, граждански 
групи, институции) и местни медии. За да кандидатстваш, попълни този формуляр преди 30 юли. 
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"Сити кеш" празнуват рожден ден с деца от социални домове 
в. Труд | 28.07.2017 |  
Децата от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр.Чирпан посетиха 
зоопарк "Аязмо" в гр. Стара Загора. Еднодневната екскурзия, организирана от служителите на "Сити 
кеш" в Чирпан по повод третата годишнина на офиса, включваше транспорт, обяд и посещение на 
зоопарка. 
В Самоков служителите на "Сити кеш" подариха на Центъра за социална интеграция и рехабилитация 
уред за двигателни рехабилитации. Отново поводът бе рожден ден - този път първи за регионалният 
офис на дружеството в Самоков. Надеждата на целия екип на представителството е съоръжението да 
подпомогне терапевтичните програми на децата и младежите в Центъра. 
Екипите в цялата страна си предават щафетата и даряват не само материално, даряват емоция, 
даряват усмивки и надежда, като отказват доброволно от шумните чествания на рождените дни на 
своите офиси в името на доброто. 
 

Доброволци възстановиха старинна църква във Враца 
www.cross.bg | 28.07.2017  
/КРОСС/ Според историческите сведения тя е на повече от 400 години, но от десетилетия беше 
изоставена и превърната в свърталище на наркомани. Каменният божи храм е вкопан изцяло под 
земята и се намира в двора на "Св. НиколайЧудотворец". 1943, за което свидетелства паметна плоча, 
поставена на храма. "Никой не правеше нищо да го възстанови този свещен храм. Като деца сме си 
играли в подземието, но не разбирахме стойността. Имаше иконописи. Разбрах, че някакво момче, 
което е положил самоинициатива и е възстановил храма". 7 тона камъни и отпадъци са извозени при 
почистването на църквата, разказа иницаторът Христо Илиев и благодари на всички, които са 
участвали с доброволен труд. "Най-старата църква в град Враца, построена в края на 16 и началото 
на 17 век. В нея е служил Софроний Врачански през 5-вековното робство. Това знаем от историята. 
Много съм щастлив, че възстановихме едно кътче от християнството, защото историята трябва да се 
пази, а с нея градим бъдещето." Тържествен водосвет за освещаване отслужи врачанският 
митрополит Григорий.   
 

Над 100 доброволци от Варна и страната се включиха в двудневната Национална 
доброволческа среща „Лято без риск“ 
www.focus-radio.net | 28.07.2017  
Над 100 доброволци от Варна и страната се включиха в двудневната Национална доброволческа 
среща „Лято без риск“, която се проведе във Варна. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от 
дирекция „Превенции“ към Община Варна. Събитието бе под патронажа на Кмета на Община Варна 
и част от програма „Варна- Младежка Европейска столица – 2017“. Организатори на срещата бяха 
Община Варна, дирекция „Превенции“, съвместно с Общинския съвет по наркотичните вещества, 
Местната комисия за борба с трафика на хора, Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН и 
Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните. Във форума участваха ученици на възраст от 15 до 18 години, ползващи подхода 
„връстници обучават връстници“ и ангажирани с дейности по превенция на рисковото поведение 
сред младите хора. 
При откриването на срещата Камелия Димитрова – секретар на Националната комисия за борба с 
трафика на хора (НКБТХ), изказа своята благодарност към Община Варна, дирекция „Превенции“ 
като организатори на доброволческата среща и кампанията „Лято без риск“, като изтъкна 
значимостта на комплексния подход в акцентите на кампанията – информирането за значимите за 
обществото ни теми – трафик на хора, употреба на наркотици, рисково сексуално поведение и др. 
Секретарят поздрави Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна като най-активна 
комисия, работеща по линия на превенцията. Камелия Димитрова подчерта, че между 5 и 10 % от 
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пострадалите от трафик на хора са деца, поради тяхната уязвимост, липса на опит и пребиваването 
им в рисково среда и че в този смисъл най-добрата превенция идва от доброволците, обучени да 
комуникират със своите връстници с адекватни послания и дейности. 
В рамките на форума се проведе обучение „Децата и наркотиците“, водено от специалисти от 
Американската агенция за борба с наркотиците – ДЕА. Представените от тях данни, сравнителни 
анализи, негативни мащаби, които предизвиква употребата на наркотични вещества от младите 
хора, както и добрите примери за личен информиран избор, предизвикаха огромен интерес у 
доброволците. Програмата продължи с подготовка на кампанията „Лято без риск“, в различните к 
направления – „Синьо сърце“ , „Кажи „Не“ на дрогата!“, „Не шофирай, ако си пил!“, „Пазя себе си, 
пазя и теб!“. Пред входа на Морската градина бяха изградени 4 щанда – по един за всяко 
направление, а мобилни екипи от доброволци предоставяха превантивно-информационни 
материали и сувенири с посланията на кампанията. 
Доброволческата среща завърши с демонстрация за откриване и задържане на наркотични вещества 
от служители на школата за обучение на митнически кучета в гр. Балчик. 
 

Находка от елитен клас издига РИМ - Бургас на световно ниво 
www.radioburgas.net | 28.07.2017  
При археологическите проучвания на крепостта Русокастро е открита изключително рядка и елитна 
находка. При разкопки е намерена двустранна икона от слонова кост с лицево изображение на 
архангел Гавраил и на св. Василий Велики. На обратната страна са изобразени два кръста – 
напрестолен и процесиен. Изображенията са част от сцената „Благовещение“. По същество 
находката представлява крило от триптих. Той е бил трисъставен и е ползван като походен олтар. 
Находката е била изработена през 10 век в Константинопол, по поръчка на някой от византийските 
императори или на някой член от императорското семейство. Само те са имали възможност да 
получават изключително скъпата за средните векове слонова кост - тогава тя е била     
ценена повече и от златото. В световен план при археологически разкопки са открити не повече от 15 
подобни находки. В България се съхранява само един подобен предмет, открит при разкопките на 
царската цитадела Трапезица във Велико Търново. Той е намерен от френския археолог Жорж Сьор в 
началото на 20 век и представлява фрагмент от икона от слонова кост, изобразяваща сцената 
„Успение Богородично“. Находки от подобен елитен клас се съхраняват в най-големите музеи в света 
като Лувър, Британския музей, музея Метрополитън, а сега и в Регионален исторически музей 
Бургас. Тяхната рядкост се дължи на това, че са изработвани само за нуждите на византийските 
императори и на техния най-близък семеен кръг. Днес подобни находки се съхраняват в някои 
църковни съкровищници в Западна Европа, където са достигнали след Четвъртия кръстоносен поход. 
Тогава рицарите, превзели Константинопол, разграбват византийската императорска съкровищница, 
в която са се съхранявали подобни изделия от слонова кост. Впоследствие те ги даряват на някои от 
катедралите в големите западноевропейски градове. Разкопките на крепостта Русокастро се 
осъществяват от Регионален исторически музей Бургас под ръководството на бургаския археолог 
Милен Николов и са финансирани от Община Камено, Министерството на културата на Република 
България и Националния исторически музей.  
 

Етнографският музей в София разкрива магията на занаятите в детски образователен център 
www.bnr.bg | 28.07.2017  
Обучение на деца чрез интерактивни игри, провеждане на изнесени уроци  от училищните 
програми, курсове по традиционни занаяти, водени от истински професионални занаятчии – това са 
част от дейностите, в бъдещия образователен център на Националния етнографски музей. През 2016 
година, музеят организира кампанията „Опознай традициите, за да обикнеш народа си“,  с чиято 
помощ част от сумата вече е събрана. Необходими са още 33 хиляди лева, за да се реализира идеята 
за създаване на детски образователен център, в който посетителите да се запознават с 
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националните традиции, бит и култура.  Сред първите, които помагат за осъществяването и са група 
млади  архитекти от сдружение „Мещра“, които безвъзмездно изготвят проекта. Ремонтът и 
преустройството ще започнат веднага, щом бъде получено разрешение от Националния институт за 
недвижимо културно наследство и се съберат нужните средства. Образователният център  ще се 
намира  в Княжеския дворец на площад „Александър Батенберг“ в столицата и ще се състои от 
няколко зали. Всяка от тях ще си има име – „Малък змей“, „Кукер“ и „Самодива“. Архитект Ирина 
Аргирова от проектантския екип разказва: В „Малък змей“ идеята е да бъдат най-малките деца и 
мебелите да бъдат пригодени за тях. Трябва да има повече меки мебели за сядане. В единия кът ще 
има малка сцена, на която децата ще участват активно. Ще се играят български народни приказки. За 
това имаме подкрепата и на един сценограф – Мария Койчева и нейните студенти. Помещението 
„Самодива“ е кръстено така, защото ще има кът, в който ще се приготвят обредни хлябове и 
традиционни ястия. Ще има фурна и всичко нужно за едно такова занятие. Към него има гардеробна 
и складова част. Всички стаи са свързани помежду си и същевременно има достъп до всяка 
поотделно. Третото помещение е кръстено „Кукер“ и ще бъде  пригодено за по-големи хора – 
младежи, ученици, възрастни. Там може да се случват смесени занятия между родители и деца. 
Предвиждаме да има традиционно грънчарско колело. Ще има проектор за презентации и лекции, а 
масите в помещението могат да бъдат пригодени за макетиране и настолни игри. До това 
помещение ще има достъп и от княжеската градина, затова там при хубаво време могат да се правят 
различни инициативи на открито. Ирина Аргирова е част от сдружението „Мещра“, чиито усилия са 
насочени към опазването на културното и природно наследство на България. Въпреки че е 
създадено скоро – в края на 2015 година, младите архитекти вече са  реализирали няколко проекта в 
Етъра, село Долен и в Странджа. Името „Мещра“ не е избрано случайно. То означава майстор и по 
този начин се прави връзка със старите майстори, които са построили специфичните български 
каменни къщи, емблема на страната ни. В новия център на Етнографския музей ще има възможност 
предприемачи в туризма и други сфери на местните икономики у нас да получават консултации. 
Повече за това научаваме от експерта на Института по етнология и фолклористика към БАН Петър 
Кърджилов: Когато дойдат хора, които имат запитвания и намерения за развитие на определен 
бизнес, предимно дребен и среден, експерти от института ще  подготвят презентация, в която ще 
разкажат за възможностите. Това ще бъде един център за изследване на риска - тоест дали по 
начина, по който има намерения да се случи един бизнес, той би бил успешен, безвреден за 
местната общност и природа .И дали би бил в синхрон с традициите на тази общност, които до 
голяма степен вече се забравят. Да се надяваме, че тези традиции ще бъдат спасени от забрава 
благодарение на този нов център и на всички хора, които милеят за националното наследство и 
традиции. За реализацията му можем да помогнем и ние с дарение от 1 лев с SMS „DMS MUZEY“ на 
номер 17 777.  
 

В четвъртък розовият кемпер на "Една от 8" ще бъде в Шумен 
в. Шуменска заря | 29.07.2017  
Както "Шуменска заря" писа, розовият кемпер на Фондация "Една от 8" обикаля страната в помощ на 
жените с рак на гърдата. По график мобилният клуб на фондацията ще дойде в Шумен в четвъртък, 3 
август. Той ще бъде позициониран пред Комплексния онкологичен център в 10 ч., съобщи Милена 
Велева от екипа на "Една от 8". 
Дейностите, които се предлагат в розовия кемпер са: индивидуални информационни и практически 
консултации; индивидуални психологически консултации; техники за справяне със стреса; съвети за 
хранене по време на лечение; арт-терапии; групови занимания; съвети от професионален гримьор; 
раздаване на аксесоари за жени с рак на гърдата и др. Кулинарен блогър ще готви в кухнята на 
кемпера. 

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”  

10 

 

"Имаме вече кемпер! Оттук нататък той трябва да работи, да обикаля страната и да помага напълно 
благотворително, абсолютно без пари", каза при откриването на мобилния клуб на "Една от 8" 
основателката на фондацията Нана Гладуиш. 
Мобилната версия на фондацията е част от проекта "Сърдечни приятелки", който стартира в 
началото на седмицата. За 6 месеца кемперът ще обиколи над 25 града в страната и главни 
онкологични болници. 
 

Доброволци възстановиха църква във Враца 
www.fakti.bg | 29.07.2017  
Доброволци почистиха и възстановиха старинна църква във Враца. Според историческите сведения 
тя е на повече от 400 години, но от десетилетия беше изоставена и превърната в свърталище на 
наркомани, съобщава БНТ. Каменният божи храм е вкопан изцяло под земята и се намира в двора на 
"Св. НиколайЧудотворец". 1943, за което свидетелства паметна плоча, поставена на храма. "Никой 
не правеше нищо да го възстанови този свещен храм. Като деца сме си играли в подземието, но не 
разбирахме стойността. Имаше иконописи. Разбрах, че някакво момче, което е положил 
самоинициатива и е възстановил храма", разказва местен. 7 тона камъни и отпадъци са извозени 
при почистването на църквата", разказа инициаторът Христо Илиев и благодари на всички, които са 
участвали с доброволен труд. "Най-старата църква в град Враца, построена в края на 16 и началото 
на 17 век. В нея е служил Софроний Врачански през 5-вековното робство. Това знаем от историята. 
Много съм щастлив, че възстановихме едно кътче от християнството, защото историята трябва да се 
пази, а с нея градим бъдещето", казва още Илиев. Тържествен водосвет за освещаване отслужи 
врачанският митрополит Григорий. 
 

Приз за „Лидер в хотелиерството” получи "Виктория груп" 
www.24chasa.bg | 29.07.2017  
Приза Marine Lifestyle Awards 2017 – "Лидер в хотелиерство" получи най-голямата туристическа 
компания у нас „Виктория груп”, съобщиха от дружеството. На официална церемония в амфитеатъра 
на Приморско в петък вечерта бяха отличени най-успешните компании в конкурса Marine Lifestyle 
Awards 2017. Наградите се дават за успех, иновации и етика, като това е признание за прозрачен и 
отговорен бизнес, за принос към развитието на икономиката и обществото, уточняват 
организаторите. Отличава се успешно лидерство, повишаване на стандарта в корпоративната 
общност, опазване на околната среда, както и обществени и благотворителни дейности. „Тази 
награда е поредната висока оценка за екипа на "Виктория груп", за професионализма, 
всеотдайността и високите стандарти на работа, които спазват всеки ден. Оценката за работата ни 
преди всичко идва от нашите клиенти, ние работим те да се чувстват комфортно и удобно в хотелите 
ни. Да си лидер е задължение и отговорност, но и признание, което „Виктория груп” завоюва със 
своите 4- и 5-звездни хотели в топ дестинациите на България", заяви Пламен Хутов. 
 

Коледа по никое време 
www.mamaninja.bg | 29.07.2017 Фондация „За Нашите Деца“ стартира кампания за редовно 
индивидуално дарителство – „Коледа по никое време“. В масовите представи дарителството е 
сезонна работа – обичайно по Коледа, по-малко – по Великден. Твърде рядко през останалата част 
от годината хората усещат необходимостта да помогнат. А децата в риск не могат да чакат до 
Коледа! Те се нуждаят от подкрепа и грижа всеки ден от годината. В най-летния месец - август, 
фондация „За Нашите Деца“ започва кампания „Коледа по никое време.“ Защото всеки ден може да 
е ден за положителна промяна, а децата в риск се нуждаят от подкрепа сега и не могат да чакат до 
Коледа. Кампанията „Коледа по никое време“ е част от програмата за индивидуално дарителство 
Re:Дарител, която дава възможност на всеки да подкрепи най-чистата и светла кауза – щастието на 
нашите деца.  Не е нужно човек да е милионер, за да бъде Re: Дарител. Знаете ли, че само 10 лева, 
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дарявани ежемесечно в продължение на една година, осигуряват 6 посещения при рехабилитатор 
на дете с увреждане или трудности в развитието? Малките, но регулярни дарения могат да създадат 
стабилна и щастлива среда за всяко дете. В това са убедени много популярни лица, които повярваха 
в каузата на „За Нашите Деца“ и се ангажираха да са посланици. Съмишленици и посланици на 
програмата Re:Дарител са: Ана Пападополу, Благой Цицелков, Георги Тошев, Захари Бахаров, Йоана 
Буковска, Йоанна Драгнева, Калин Вельов, Магдалена Малеева, Орлин Павлов и Сесил Каратанчева. 
Екипът на Фондация „За Нашите Деца“ вярва, че всяко дете трябва да получи шанс да расте в сигурна 
семейна среда, че когато са умножени, малките действия могат да доведат до големи промени в 
съдбите на стотици деца и семейства в нужда. Присъединете се и станете част от общността 
RE:Дарител. Посетете страницата в сайта на фондацията Re:Дарител, избере опцията „Стани 
Re:Дарител“, сумата, която да дарявате ежемесечно и попълнете формата за контакт.    Вече 25 
години „За Нашите Деца“ години неотлъчно следва своята мисия всяко дете да прекара първите и 
най-важни години от своя живот в семейна среда, а не в изолацията на социалните домове. Над 10 
000 са децата и семействата, подкрепени от фондацията през този период.  
 

Обучават младежи-доброволци за природозащитни дейности 
www.konkurent.bg | 30.07.2017  
Фондация „ЕкоЦентрик“ и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ стартират проект за 
младежки доброволци. Целта е да се създаде и популяризира мрежа от обучени доброволци за 
мултиплициране на природозащитни дейности, както и да се предоставят възможности на младите 
хора за личностно и професионално развитие. 15 младежи на възраст 18-29 години от 
Северозападна България ще преминат през теоретично и практическо обучение за работа с 
връстници и ще получат финансиране за реализиране на собствени природозащитни кампании и 
инициативи. 
Доброволците ще приложат своите умения с гимназисти от училищата СУ„Васил Кънчов“ и СУ 
„Христо Ботев“ във Враца. 
В рамките на проект „Младежки доброволци - за еко образование“ ще бъде разработен методичен 
подход  и наръчник “Младежки доброволци обучават младежи за опазване на околната среда”. 
Практическите и теоретични обучения ще се извършват в края на месец септември и месец 
октомври. 
Младежите, желаещи да се включат в проекта трябва да попълнят въпросник на следния линк: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC1NAzJ-
gnffV7aUGwZrwUFO2GhPGj5fCmhZgrxO6h5kfBqg/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true&fbzx=
6847574667022006000 . 
Обучените доброволци ще бъдат включени в последващи инициативи и дейности на Фондация 
„ЕкоЦентрик“ и Дирекция на ПП „Врачански Балкан“. 
 

Велико Търново: По проект „Превенция на киберпрестъпността“ работи Областната 
дирекция на МВР 
www.focus-news.net | 30.07.2017  
Велико Търново. По проект „Превенция на киберпрестъпността“ работи Областната дирекция на 
МВР – Велико Търново. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Благовеста Факирова, 
председател на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“ и председател на 
Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“. Партньори по проекта са Регионално управление 
„Образование“, Община Велико Търново, Община Павликени, Община Елена, Сдружението на 
кметовете и кметските наместници и неправителствени организации. Благовеста Факирова съобщи, 
че с този проект Дирекцията ще се състезава за участие в конкурса за най-добър превантивен проект 
„Награда за европейска превенция на престъпността“ (European Crime Prevention Award), 
организиран от Европейската мрежа за превенция на престъпността (ЕМПП). Проектът трябва да 
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бъде изпратен за участие в МВР до 15 септември, като сред всички областни дирекции в страната ще 
бъде избрана една, която да представи България на конкурса в Естония на 10 декември. Благовестта 
Факирова припомни, че през 2016 година проект „С грижа за възрастните хора“ беше избран като 
официална номинация за участие от страна на България в конкурса на Европейската мрежа по 
превенция на престъпността на тема „Превенция на престъпленията срещу възрастни хора“, който се 
състоя на 14 и 15 декември 2016 година в град Братислава, Словакия. Проектът получи грамота, 
сертификат и право да бъде качен на сайта на Европейската мрежа по превенция на престъпността 
като проект с голямо обществено значение. Проектът печели втора такава награда за България, след 
като през 2014 година беше представен на конкурс в Италия.  
 

Трябва ли да чакаме Коледа, за да се сетим за децата в риск? 
www.manager.bg | 31.07.2017  
Фондация „За Нашите Деца“ стартира кампания за редовно индивидуално дарителство – „Коледа по 
никое време“ 
"В масовите представи на нашето общество дарителството е сезонна работа – обичайно по Коледа, 
по-малко – по Великден. Твърде рядко през останалата част от годината хората усещат 
необходимостта да помогнат. А децата в риск не могат да чакат до Коледа! Те се нуждаят от 
подкрепа и грижа всеки ден от годината." посочват инициаторите. 
Затова и в най-летния месец август, когато всички се наслаждаваме на топлите, дълги дни и мислим 
за почивки и забавления, фондация „За Нашите Деца“ започва кампания „Коледа по никое време.“ 
Защо днес и защо „Коледа по никое време“? 
"Защото вярваме, че всеки ден може да е ден на положителна промяна, че децата в риск се нуждаят 
от подкрепа сега и не могат да чакат до Коледа. 
Кампанията „Коледа по никое време“ е част от програмата ни за индивидуално дарителство 
Re:Дарител, която дава възможност на всеки да подкрепи най-чистата и светла кауза – щастието на 
нашите деца.  
Не е нужно човек да е милионер, за да бъде Re: Дарител.", поясняват от фондацията и се 
аргументират с ярък пример: Знаете ли, че само 10 лева, дарявани ежемесечно в продължение на 
една година, осигуряват 6 посещения при рехабилитатор на дете с увреждане или трудности в 
развитието? 
Малките, но регулярни дарения могат да създадат стабилна и щастлива среда за всяко дете, убедени 
са организаторите на кампанията. Съмишленици и посланици на програмата Re:Дарител вече са:Ана 
Пападополу, Благой Цицелков, Георги Тошев, Захари Бахаров, Йоана Буковска, Йоанна Драгнева, 
Калин Вельов, Магдалена Малеева, Орлин Павлов и Сесил Каратанчева.  
Станете част от общността RE:Дарител, посетете страницата в сайта на фондацията Re:Дарител, 
избере опцията „Стани Re:Дарител“, сумата, която да дарявате ежемесечно и попълнете формата за 
контакт, апелират от организацията. 
 

Пловдив се включи в глобалната инициатива „Синьо сърце“ 
www.marica.bg | Автор: Екип на Марица | 31.07.2017  
Във връзка с отбелязването на 30 юли -Международен ден за борба с трафика на хора и 
организираната кампания „Синьо сърце“, Местната комисия за борба с трафика на хора – Пловдив и 
Български Червен кръст – Пловдив организираха еднодневно обучение на тема: „Превенция на 
трафика на хора. Ролята на доброволците за неговото противодействие. Теоретични аспекти и добри 
практики“. Събитието се проведе в Многофункционалния социален център на Български Червен 
кръст – Пловдив и в него взеха участие 30 доброволци, които се запознаха подробно с проблема 
„трафик на хора“ и с начините как да предпазят себе си и своите близки от „съвременното робство“. 
Акцент в обучението бе и важността от провеждането на дейности с превантивна цел. Семинарът бе 
открит от Емил Вълков - Началник отдел „Обществен ред и сигурност“ в Община Пловдив и 
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Обществения посредник към Община Пловдив Борислав Стаматов. Сред лекторите на семинара бяха 
Таня Иванова, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора; Мария Нешева, специалист 
„Младежки дейности“ в Български Червен кръст – Пловдив; представители на Фондация „Кампания 
А21“, Яна Каролева, мениджър на Националната телефонна линия срещу трафика на хора и др. Те 
представиха на участниците примери за добри практики в областта на превенцията и споделиха своя 
професионален опит при организирането на подобни инициативи. Във втората част от програмата на 
семинара, доброволците имаха възможността сами да планират превантивно-инфромационни 
кампании, да презентират своите идейни проекти, доказвайки уменията си за креативно мислене. В 
края на семинара всеки един от младежите получи сертификат за участие. Доброволците преминали 
обучението, активно участваха през целия ден и в информирането на граждани по проблема „трафик 
на хора“. За целта, на Главната улица в Пловдив в изградената шатра, те разясняваха на минувачите 
начините за предпазване от въвличане в ситуация на трафик и апелираха към подкрепа за жертвите 
на това престъпление. Разпространявани бяха и разнообразни информационни материали - 
брошури, балони, стикери с логото на кампанията, а всеки който имаше желание да прояви 
съпричастност беше фотографиран със знака на кампанията – синьо сърце. Международният ден за 
борба с трафика на хора е обявен за първи път на 46-тата среща на Общото събрание на Комитета по 
социални, хуманитарни и културни въпроси към ООН. Според световната статистика България е в 
първата десетка по брой жертви на трафик на хора, като на челни позиции са Китай и Нигерия. Днес 
засегнатите от това престъпление са над 27 милиона жертви по света, като 80% от тях са жени и 
деца. 
 

541 български деца са получили помощ от Фонда за лечение на деца през първите 6 месеца 
на годината 
www.redmedia.bg | 31.07.2017  
Близо 5,8 млн.лв. е сумата, която Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) е изразходвал за 
първите 6 месеца на годината за подпомагане на малки пациенти, нуждаещи се от лечение у нас или 
в чужбина, съобщиха от институцията.   541 са общо децата, кандидатствали за помощ, от тях 371 са 
лекувани в България, останалите 140 са заминали за лечение в чуждестранни клиники. По данни на 
експертите на фонда най-много деца сред лекуваните у нас са се нуждаели от неврохирургична, 
ортопедична или травматологична интервенция. Също така много често са се обръщали за помощ 
родители на деца с онкохематологични заболявания. За лечение в България фондът е изразходвал 
2,12 млн.лв., посочват от ЦФЛД.   3,2 млн.лв. са били предоставени на децата, които са били 
лекувани зад граница, като в общата сума за чужбина са включени и средства за транспорт, престой 
и придружител на детето. Най-голям брой малки пациенти с тежки и редки заболявания - 78 се 
лекуват в Германия, следващите предпочитани места са клиниките на Австрия, Франция, Швейцария, 
Великобритания, Италия, Турция и др.   Размерът на приходите в ЦФЛД за периода от януари до юни 
т.г. възлиза на 6 267 264 лв държавна субсидия, 89 901 лв от дарения и 11 040 – от глоби, санкции и 
наказателни лихви, наложени по чл.45а от Закона за закрила на детето, както и от други неданъчни 
приходи, уточняват от фонда. 
 

18 организации искат вето върху Закона за опазване на околната среда 
www.dobrudjabg.com | 01.08.2017  
18 неправителствени организации ще внесат днес в президенството искане за налагане на вето 
върху новоприетите текстове от Закона за опазване на околната среда, ограничават правото да се 
обжалват оценките на въздействието върху околната среда (ОВОС) на т.нар. инвестиционни 
предложения, „определени като обекти с национално значение.  Това съобщиха от "Програма 
достап до информация", които са автор на искането за ново обсъждане на закона от парламента. 
Според тях с промените се нарушава конституцията и законодателството. Приетите поправки 
създават правен абсурд и нарушават принципа на разделение на властите, пишат организациите. И 
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допълват, че подобен законодателен подход е недопустим и по съществото си представлява 
абдикиране на държавата от основното й задължение да гарантира живота и правата на гражданите. 
В искането пише, че прегледът на издаваните до момента решения на Министерския съвет за 
определяне на „обекти от национално значение” показва, че за такива са обявени до момента 
автомагистрали, АЕЦ „Белене“, Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, газопроводите 
„Южен поток“ и „Набуко“, АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ-ове и др. Според действащото законодателство, 
липсват критерии, според които МС определят такива обекти. Липсва и каквото и да е ограничение 
за броя и вида на определените обекти от национално значение.  И още: "Тъкмо някои от обектите с 
национално значение станаха нарицателни през годините като пример за лошо управление, 
безотговорно разпиляване на публични средства и дори корупция. Това е известно например за 
проектите АЕЦ „Белене”, „Южен поток“ и др. Освен това, с редица решения на ВАС бяха отменени 
административни актове, с които се одобрява ОВОС на такива проекти. Така през 2013 г. бе 
отменено решение на министъра на околната среда и водите за одобряването на ОВОС на 
Националното хранилище за радиоактивни отпадъци. Пак през 2013 г. бе отменено решение за 
одобряване на ОВОС на разширение на дейността на „Асарел Медет“. Искането се подкрепя от 
Асоциацията на парковете в България, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Български 
дарителски форум, Българско дружество по фитоценология – 2001, Българския институт за правни 
инициативи, Български център за нестопанско право, Дружество Архитектурно наследство към САБ, 
Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство, Национална мрежа за 
децата, СНЦ "Зелени Балкани", СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора", Сдружение за дива природа 
БАЛКАНИ, Сдружение за изследователски практики, СНЦ „Инициатва за равни възможности“, 
Фондация "ЕкоОбщност", Фондация БлуЛинк, Център за култура и дебат „Червената къща“.   
 

„Новатори в образованието“ 2017 показва позитивната промяна в българското образование  
 източник печат запази pdf запази doc 
www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг | 01.08.2017  
„Новатори в образованието“ 2017 показва позитивната промяна в българското образование През 
юни стартира класацията „Новатори в образованието“ 2017, която има за цел да привлече 
общественото внимание към позитивната промяна в българското образование.  Това е четвъртото 
поредно издание на „Новатори в образованието“, като тази година организатор е образователната 
организация ERP Academy. Амбицията на организаторите е да бъдат представени личностите, 
проектите и инициативите с най-голям принос към въвеждането на нови обучителни 
методи,технологични решения, както и добрия пример на истинска отдаденост към учебния процес, 
които променят представата ни за образование, създават нови възможности за усвояване на знания 
и правят ученето по-достъпно и стойностно за повече хора. „Новатори в образованието“ 2017 
включва категориите 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 класацията. Всеки желаещ може да номинира своите фаворити или свой проект като 
изпрати предложение на адрес *email protected+ Крайният срок за подаване на кандидатури е 30-ти 
септември, след което жури, включващо представители на образователната система, технологичния 
сектор, предприемаческите среди, както и журналисти с дългогодишен опит в сферата на бизнеса и 
образованието ще определят победителите. На специално събитие през ноември ще бъдат обявени 
и наградени всички победители от категориите в класацията. Успешното позициониране на България 
като икономика и общество на знанието ще има ключово значение за това, дали страната ни ще е 
конкурентоспособна в утрешния динамичен свят, в който за броени години всеки регион на света 
може от изоставащ да се превърне в технологичен лидер, да привлече към себе си инвестиционните 
потоци и да създава добавена стойност. Класацията „Новатори в образованието“има амбицията 
дапровокира обществена дискусия за нуждата от промяна в сферата на образованието, която да 
помогне както на днешните ученици да са по-подготвени и успешни в живота, така и на обществото 
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ни да бъде по-конкурентно и устойчиво. Повече информация за „Новатори в образованието“ 2017 
можете да откриете на адрес www.novatori.bg, както и в официалната Фейсбук страница на 
класацията:  „Новатори в образованието“ 2017 се осъществява със съдействието на ERP Academy, 
ERP.BG и AVS Agency. Партньори на класацията са Българска асоциация по информационни 
технологии(БАИТ),Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), Индустриален и логистичен 
парк – Бургас,Българско национално радио (БНР), сп. Бизнес клуб, сп. Бизнес лейди,сп. Enterprise, 
Uchi.bg,B2bmedia.bg,Pixelmedia.bg, Uspelite.bg, HiLife, Espressonews.bg и Vibes.bg. Класиране на 
участниците през годините „Новатори в образованието“ 2016, организатор:Uchi.bg 1. Евгения Пеева, 
основател на “Заедно в час” 2. Светлин Наков, Софтуерен университет 3.Светозар Георгиев и Васил 
Терзиев, „Академия на Телерик“ „Новатори в образованието“ 2015,организатор: Uchi.bg 1. Явор 
Джонев, системата Jump Math 2. Светозар Георгиев и Васил Терзиев, „Академия на Телерик“ 3.Дарин 
Маджаров, основател на Уча.се „Новатори в образованието“ 2014,организатор: Uchi.bg 1. Светлин 
Наков, Софтуерен университет 2. Дарин Маджаров, основател на Уча.се 3.Евгения Пеева, основател 
на “Заедно в час”  
 

Манастирът “Св. Пророк Илия“ в столичния квартал “Младост“ 2 вече е обновен 
www.novini.dir.bg | БНР | 01.08.2017  
Манастирът “Св... Манастирът “Св. Пророк Илия“ в столичния квартал “Младост“ 2 е 
новоизографисан. Завършени са централната част на храма и част от олтара. Обновяването 
продължава вече няколко години и остават още два етапа, за да бъде напълно завършена. 
Изографисването се подчинява на строги канонични правила, но всеки храм е уникален.Църковният 
народ сам, без подкана и без обявяване, реши да дарява за тези прекрасни стенописи, така че за мен 
това е голяма Божия милост, защото той успя да насочи сърцата на вярващите хора да съградят свой 
дом. Това обясни игуменията монахиня Матрона: Надявам се, че ще завършим успешно останалата 
част. Иконописите в горната част на храма са посветени на живота и страданията на Иисус Христос, 
като са изобразени основните сцени от най-важните 12  господски празника – Рождество Христово, 
Кръщение на Иисус Христос, Преображение, Възкресение, Възнесение, Петдесетница. В центъра на 
храма има така наречената “Божествена литургия“, която рядко се среща в изографисването. В 
центъра е Иисус Христос, а покрай него са изобразени ангели, които извършват Света литургия в 
небесното царство. Цялото интервю с игуменията монахиня Матрона можете да чуете от звуковия 
файл. 
 

26 НПО-та искат вето върху Закона за околната среда 
www.vsichkinovini.com | 01.08.2017  
/КРОСС/ Неправителствени организации внесоха искане до президента Румен Радев да наложи вето 
върху измененията в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), приети миналата седмица. 
Поправките премахват втората съдебна инстанция по делата за обжалване на одобряване на оценка 
за въздействието върху околната среда (ОВОС) на т.нар. „обекти от национално значение", припомня 
Оффнюз. Промените ще отслабят съдебния контрол върху законосъобразността на мегапроектите в 
областта на преноса на газ и нефт, автомагистралите, ТЕЦ-овете, ядрената енергетика. Законът бе 
скоростно приет на второ четене само 16 дни след внасянето му, без да бъде проведено изискваното 
от закона обществено обсъждане, и без да го разгледа правната комисия. Според изпратеното 
искане, с приетия закон се накърнява правото на защита, прогласено с чл.56 от Конституцията във 
връзка с правото на здравословна околна среда и правото на гражданите и юридическите лица да 
обжалват административните актове, които ги засягат. В нито една държава - член на Европейския 
съюз такива дела не се разглеждат само от една съдебна инстанция. „Тъкмо някои от обектите с 
национално значение станаха нарицателни през годините като пример за лошо управление, 
безотговорно разпиляване на публични средства и дори корупция", се отбелязва в искането. „Това е 
известно например за проектите АЕЦ „Белене", „Южен поток" и др." Освен това, с редица решения 
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на Върховния административен съд (ВАС) при разглеждане в две съдебни инстанции бяха отменени 
административни актове, с които се одобрява ОВОС на проекти, застрашаващи околната среда, 
здравето и живота на хората. Според НПО промените нарушават Конституцията и законодателството 
на страната. Законопроектът бе внесен на 11 юли 2017 г., без да бъде подложен на обществено 
обсъждане в рамките на задължителния 30-дневен срок, предвиден в Закона за нормативните 
актове, и гласуван на второ четене на 27 юли 2017 г., т.е. едва 16 дни след внасянето му. 
Същевременно с него се засяга основното, гарантирано с Конституцията право на здравословна 
околна среда, чрез ограничаването на правото на защита. Засяга се и защитата на бъдещите 
поколения, твърдят в искането си те. Документът е подписано от Александър Кашъмов ръководител 
на правния екип фондация „Програма достъп до информация" Искането се подкрепя от: Тома Белев 
Председател на УС Асоциацията на парковете в България Любомир Попйорданов Председател на УС 
Българска асоциация за алтернативен туризъм Стоян Лазаров Председател на УС Българска 
туристическа камара Румяна Иванова Изпълнителен директор Българска фондация 
"Биоразнообразие" Красимира Величкова Директор Български дарителски форум Доц.д-р Росен 
Цонев Секретар Българско дружество по фитоценология - 2001 Биляна Гяурова-Вегертседер 
Директор Българския институт за правни инициативи Надя Шабани Директор Български център за 
нестопанско право Владо Руменов Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото 
наследство Деница Петрова Ръководител „Грийнпийс България" арх. Валентина Едрева Дружество 
Архитектурно наследство към САБ Генади Кондарев и Данита Заричинова Членове на УС Екологично 
сдружение „За Земята" Петко Ковачев Изпълнителен директор Институт за зелена политика Дани 
Колева Програмен директор Национална мрежа за децата Петър Пенчев Заместник председател, 
представляващ НД „Екогласност" Андрей Ковачев Член на УС - лице с представителна власт 
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ Вера Стаевска Председател на УС Сдружение за 
изследователски практики Ива Таралежкова Председател на УС Сдружение „Форум Гражданско 
Участие" Димитър Попов Председател на УС СНЦ "Зелени Балкани" Елена Стоева Председател на УС 
СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" Даниела Михайлова Член на УС с представителна власт СНЦ 
„Инициатва за равни възможности" д-р Радосвета Кръстанова - Канева Председател Софийско 
гражданско сдружение "Щастливеца" Любомира Колчева Директор Фондация "ЕкоОбщност" Павел 
Антонов Управляващ редактор Фондация БлуЛинк Кристина Христова Директор Център за култура и 
дебат „Червената къща" Веселина Кавръкова Ръководител WWF България     
 

Кампанията „Сам срещу стената“ е в подкрепа на децата, лишени от родителска грижа 
www.dariknews.bg | 01.08.2017  
Дидо е от Захарна фабрика. Рита топка по цял ден. Сам срещу стената. Някои деца нямат никого 
насреща. Ти можеш да промениш това. Подкрепи Дидо и децата като него. Всяко твое дарение руши 
стена и гради семейство за едно дете. SOS Детски селища България стартира кампания „Сам срещу 
стената“ в подкрепа на децата, лишени от родителска грижа и децата, които са в риск да загубят 
закрилата на своите родители. Кампанията има за цел да привлече SOS Приятели - дарители с 
редовни месечни дарения и разчита на два основни канала – касите на EasyPay и ePay. Набраните 
средства ще бъдат изразходвани за предоставянето на качествена ежедневна грижа за над 500 деца 
и младежи от програмите на организацията. Това са: Децата в SOS приемните семейства в София, 
Перник и SOS Детско селище Трявна Младежите от SOS младежките домове в София и Велико 
Търново Децата и младежите от SOS малките семейни домове във Велико Търново и Габрово 
Младежите, подкрепяни чрез Програмата „Начало на самостоятелен живот“ Децата, които са в риск 
да бъдат разделени от своите родители и които подкрепяме чрез SOS центровете ни за обществена 
подкрепа в София, Перник, Велико Търново и Габрово. Тези деца и младежи имат нужда от 
всекидневна подкрепа, затова и месечното дарение е най-добрият начин да получат дом и 
семейство. Даренията се правят на касите на EasyPay, където трябва само да изберете сума, да 
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посочите своите имена и телефон, след което ще получите потвърждение за вашето дарение чрез 
SMS. SOS Приятел можете да станете и през ePay като се регистрирате на https://nesisam.bg 
Повече за SOS Детски селища България: Сдружение SOS Детски селища България е първата 
гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. 
За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя алтернатива на 
институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство. Сдружение SOS Детски селища България 
е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за 
близо 1,000,000 деца в 135 страни по света. В продължение на повече от четвърт век SOS Детски 
селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на 
лишени от родителска грижа деца, както и деца, които са в риск да загубят закрилата на своите 
родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се 
застъпва за правата на децата и младежите. 
 

BILLA България: Бизнес с кауза 
сп. Икономика | 02.08.2017  
ВILLА България е част от германския търговски и туристически концерн REWE Group. Компанията 
стъпва на българския пазар през 2000 г. и става първата международна търговска верига 
супермаркети у нас. 17 години по-късно равносметката за BILLA е: 110 магазина в 37 български града, 
над 4300 служители и хиляди доволни клиенти в цялата страна. Мотото на компанията е "Качество за 
всеки" и затова в супермаркетите от веригата потребителите винаги могат да открият разнообразие 
от висококачествени продукти на достъпни цени. BILLA е любима верига за пазаруване на българите 
според единствената потребителска класация у нас - ЛЮБИМИТЕ МАРКИ 2016. 
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 
Освен доверен партньор на потребителите, BILLA България е и един от най-значимите инвеститори у 
нас, който с дейността си стимулира родната икономика. Търговската верига има амбицията да 
разширява обема на българските продукти в магазините си и затова непрекъснато увеличава броя на 
производителите, с които работи директно. Над 90% от фирмите партньори на BILLA са български. 
През годините компанията е реализирала редица успешни проекти в подкрепа на родното 
производство. 
ЩАСТЛИВИ КЛИЕНТИ 
В стремежа си да предлага на потребителите си разнообразие от качествени продукти на ниски цени 
търговската верига активно развива собствените си марки - Clever, BILLA Brand и BILLA Premium. 
Компанията селектира внимателно доставчиците, с които работи, като много от тях са български. 
Към днешна дата близо 10% от оборота на BILLA България минава именно през собствените й марки. 
Мотото на BILLA "Качество за всеки" намира изражение и в политиката на компанията по отношение 
на лоялните клиенти. Чрез програмата за лоялност BILLA Card търговската верига прилага 
индивидуален подход към всеки потребител, като му дава възможност да купува качествени 
продукти с изгодни отстъпки от цената на над 600 специално подбрани стоки всеки месец. Именно 
заради програмите за лоялност българските потребители отсъдиха на BILLA златен медал QUADAL в 
независимо проучване на швейцарската организация ICERTIAS. Търговската верига бе отличена и в 
категориите: "Пресни плодове и зеленчуци" и "Прясно месо". 
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Един от основните приоритети на BILLA е по-добро управление на въздействието върху природата. 
За целта през 2016 г. търговската верига въведе системата за мониторинг на консумацията на 
електроенергията "ЕЛЕКТРА", която е внедрена във всички 110 магазина на BILLA в България и дава 
възможност да се правят анализи на консумацията на енергия. Заради инициативите си в сферата на 
екологичната устойчивост BILLA България получи важно признание в европейски мащаб, като се 
класира за финала на Европейските награди за околна среда. Това е уникално постижение, тъй като 
за първи път българска компания достигна до този етап на авторитетния конкурс. 
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ГРИЖА ЗА ОБЩЕСТВОТО 
BILLA България работи по редица проекти, с които се стреми да помага на нуждаещи се и да 
допринесе за разрешаването на наболели социални проблеми. Компанията е първата търговска 
верига у нас, която въведе политика за асистирано пазаруване на незрящи хора във всички свои 
магазини. 
Съвместно с Фондация "Искам бебе" BILLA подпомогна 6 двойки с репродуктивни проблеми, за 
които бяха предоставени средства за ин витро процедури. В рамките на кампанията "За повече деца 
в България" бяха събрани 24 900 лв. от продажба на картички в магазините от веригата. 
По инициатива на BILLA през 2016 г. бе дадено началото на националната кампания "Ние обичаме 
България", която цели подпомагането на паметници на културата, част от Стоте национални 
туристически обекта на България. В първото издание на проекта бе подкрепена реставрацията на 
Паметника на свободата на връх Шипка. В рамките на инициативата се проведе голям 
благотворителен концерт в зала "Арена Армеец", който привлече над 9000 зрители. Като резултат от 
цялата кампания бяха събрани над 66 000 лв. 
"Ние обичаме България" продължава и през 2017 г., като този път бе подкрепен Мадарският конник. 
Кулминацията на инициативата отново бе грандиозен благотворителен концерт на 31 май в зала 
"Арена Армеец", който събра на една сцена едни от най-обичаните български изпълнители. 
 

Холандска фондация направи дарение на болницата в Павликени 
www.regnews.net | 02.08.2017  
За пореден път фондация от Холандия направи дарение за МБАЛ - Павликени. Медицинските уреди 
и оборудването за детски стаи пристигна в лечебното заведение днес и беше прието от кмета на 
община Павликени инж. Емануил Манолов и директора на МБАЛ д-р Ренета Кръстева. Дарението е 
инициатива на Ана Илиева - българка, която работи в Холандия. Община Павликени съдейства за 
транспортирането на дарените предмети от Холандия. Полученото оборудване включва 30 нощни 
шкафчета с масички, 2 машини за миене на коридори, голямо количество дезинфектанти, 220 
комплекта работно облекло, чаршафи, шалтета, 150 дюшека, колички, столове, маси, шкафове, два 
хладилника, два телевизора, памперси и много други предмети. На празника на град Павликени тази 
година Ана Илиева беше удостоена с едностранен плакет за цялостната й добротворческа и 
благотворителна дейност в общината. От 2009 г. тя живее и работи в Холандия, а от 2010 г. се е 
посветила на благотворителност. С нейна помощ училища, болници и социални домове получават 
помощи. Също с нейна помощ през миналите години МБАЛ – Павликени получава дарения на обща 
стойност над 74 хил. лв. Дарения прави и за Дома за стари хора в с. Караисен и Комплекса за 
социални услуги в Павликени. 
 

Повече от 80 младежи се включиха в доброволческа акция в Тетевен 
в. Ловеч Прес | 03.08.2017 | 
Над 80 младежи и деца се включиха в доброволческа инициатива, организирана от община Тетевен, 
съобщават от там. Акцията е по проект "Общо бъдеще чрез образование за развитие", в нея 
участваха млади хора предимно от града и селата Голям извор, Рибарица и Черни Вит. 
Бяха почистени екопьтеки, планински чешми и посещавани от туристи местности. В Тетевен деца и 
младежи направиха уборка на екопътеките "Под пръските на водопада", "Острич", "Опасният зъб", 
пътеката и околностите на парка за развлечения "Адреналин". В Рибарица младите доброволци 
почистиха защитената местност Костина, а в Черни Вит - екопътеката "Бенковска пещера". В Голям 
извор няколко чешми в местностите Кръкожабене, Старо село, Голямо усое, на ул. "Георги Стойков" 
и ул. "Ген. Дандевил" (Дженчов трап) станаха достъпни и придобиха приветлив вид благодарение на 
общите усилията на деца и възрастни. Почистени са пътеките към чешмите и техните корита, пейките 
и парапетите около тях са освежени, поставени са и табели. 
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Проектът "Общо бъдеще чрез образование за развитие", който се изпълнява съвместно от 
Регионалното сдружение на общините "Централна Стара планина" и община Тетевен, има за цел да 
осигури привлекателна среда за развитие на младите хора чрез неформални екологични 
образователни инициативи и да ги предизвика да бъдат отговорни към своето собствено бъдеще. 
 

Отделението по Неонатология на УМБАЛ - Русе получи дарение 
www.dunavmost.bg | 03.08.2017  
Днес отделението по Неонатология на УМБАЛ-Русе получи дарение от фондация „Нашите 
недоносени деца“ – ръчно изплетени октоподи, шапчици и терлички за най-малките ни пациенти. 
Фондацията е част от световната кампания #octopusforpreemies, а изделията са изплетени от 
доброволци, които с много желание и любов успяха да създадат прекрасни подаръци за недоносени 
бебета в цялата страна. Плетените октоподчета целят да успокоят бебетата и да внесат комфорт по 
време на болничния им престой. Докато са в майчината утроба, бебетата обичат да хващат пъпната 
връв, а пипалата на изплетените октоподчета имитират това усещане, което в същото време 
намалява възможността бебетата да хващат и издърпват сондите и тръбичките, които подпомагат 
лечението им. Идеята идва от Дания, където проучванията показват, че октоподите успокояват 
бебетата - стискането на пипалата подобрява дишането, сърцебиенето и повишава нивата на 
кислород в кръвта. Недоносените бебета се раждат с много ниска телесна маса и незряла 
терморегулация. Най-много топлина се губи през главата, затова шапчиците са особено полезни, 
запазвайки телесната температура на преждевременно родените бебета. Неонатологията в УМБАЛ-
Русе е едно от малкото български отделения, които правят първи крачки в практикуването на 
кенгуру грижата. Бебето се поставя на гърдите на майката и се затопля чрез контакта с кожата й. 
Шапчиците помагат да не се губи телесна топлина през главичката и по време на практикуване на 
кенгуру грижа. Отправяме сърдечни благодарности към нашите приятели от Фондация Недоносени 
бебета, както и към всички доброволци с големи сърца, и както се вижда - страхотни умения за 
плетене и желание да помагат на най-малките и най-борбените ни пациенти! 
 

Винарска изба „Вила Юстина“ отново събира художници за пленер в живописното си парк-
лозе 
www.agroplovdiv.bg | 03.08.2017  
Специални гости ще са Иля Велчев и Мариус Донкин 
За втора поредна година творци от България и чужбина, носещи „МИЛ“ в своите имена, се събират в 
с. Устина за ежегоден Благотворителен Пленер по живопис! Хората на изкуството пристигат във 
Винарска изба „Вила Юстина“ по покана на собственика к инж. Милко Цветков, където ще творят 5 
дни (от 14 до 18 август) сред лозовите масиви на избата, вдъхновени от красивата природа на 
Родопа Планина. 
Идеята да събере заедно хора,  чиито съдби са под  закодираната сила на стария корен „МИЛ“, за 
първи път хрумва на поета Милко Христов. През 2014 г. той събира в алманаха  „Made in Mil&Co“  
стихове от 14 поети „Мил-ковци” от България, Сърбия и Хърватска. 
През 2016 година творците „адаши“ се събраха за пилотното издание на пленера „Made in Mil&Co” с 
ясната цел да сътворят творби, които да бъдат продадени за благотворителни каузи.  Включиха  се 11 
творци от България, Сърбия и Хърватска, а 5 художника взеха задочно учaстие, изпращайки своите 
картини за каузата. Създадени бяха 33 картини, 14 от които бяха продадени по време на 
Благотворителна разпродажба “Бъди МИЛ“, организирана съвместно с Фондация „Заедно“. 
Картините бяха изложени в „Къщата на Етносите“ в Пловдив по време на „Дефиле на младото вино“! 
Събраните средства бяха предоставени на 6-месечната Александра, 4-годишния  Емил и 4-годишния 
Кристиян, чиито лечения са отказани от Център „Фонд за лечение на деца“. 
В тазгодишното издание ще вземат участие MILICA ROGANOVID – Beba и Milivoj Kostic от Сърбия, 
Цветомила Христова от София,  Милан Стоянов от Македония,  Милко Христов от Лом, Милко 
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Тодоров от Троян, Милчо Костадинов от Бургас,  Милка Венева и Людмила Поптошева от София, 
Милен Иванчев от Враца, Милко Матеев и Милен Маринов от Варна, Михаела Петрова от Самоков. 
Дистанционно ще вземат участия Милко Добрев и Милена Велчева. Специални гости на събитието 
ще бъдат Иля Велчев и Мариус Донкин! 
Благотворителната разпродажба на картините от Пленер „Made in Mil&Co 2017” ще бъде 
организирана есента на 2017! 
 

Търсят се доброволци за почистване на бреговете на язовир на “Искър“ в резерват 
“Шаварите“ 
www.novini.dir.bg | БНР | 04.08.2017  
Резерват “Шаварите“ търси доброволци за почистване на бреговете на язовир на “Искър“ в 
територията му на 5 август... Резерват “Шаварите“ търси доброволци за почистване на бреговете на 
язовир на “Искър“ в територията му на 5 август. Всяко лято, когато водата се отдърпа остават тонове 
боклуци от различни видове “туризъм“ около язовира, обясни в ефира на „Преди всички“ по 
„Хоризонт“ Патрик Смитьойс:Най-добре да дойдат и тези, които първоначално са ги хвърлили в 
язовира да видят докъде стигат и колко са реално. Човек не си дава сметка, когато просто остави 
една бутилка, когато е бил на риболов, изял е някакви сандвичи, изпил е две-три бири и ги остави на 
брега,  но той не е единственият. Знаете, че на язовир Искър има хиляди, хиляди рибари. Строи се 
около язовир Искър, въпреки, че това е абсолютно незаконно, но го има. Юни и юли при нас има 
винаги големи бури, ветрове и така нататък. Това си е феноменът тук. По някакъв начин всичките 
буклуци от целия язовир, които не са потънали до дъното, идват при нас. Това са изумителни 
количества - джапанки, стиропор, ботуши, каски, бутилки, бидони, цели лодки.Смитьойс който е от 
Холандия, изтъкна, че там само фирмите с над 100 служители имат назначени чистачи, а 
поддържането на чистота е отговорност на всички, но най-често на директора на фирмата. Членът на 
Комисията по околна среда Румен Георгиев от БСП също заяви, че ще участва в чистенето. Според 
него, голяма част от проблемите с тези замърсявания могат да бъдат разрешени с промени в Закона 
за доброволчеството. 
 

Лятна академия обучава безплатно деца в риск от отпадане от училище 
www.alfarss.net | 04.08.2017  
Около 60 деца от столичния кв. “Факултета” в риск от отпадане от училище или вече отпаднали от 
образователна стистема, ще получат допълнителна подкрепа по ключови учебни дисциплини по 
време на безплатна “Лятна СТАРТ академия”. Тя ще се проведе от 7 до 25 август 2017 г. в в Здравно-
социален център за развитие в кв. “Факултета“. Целта на инициативата е да повиши мотивацията за 
учене и усещането за успешност на децата, което би им помогнало да се върнат или останат в 
училище. “Лятна СТАРТ академия” се осъществява от “Про европейска мрежа“ по проект „Тестване и 
споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск и отпадане от училище“ с финансовата 
подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.  Лятното училище  се реализира по идеята и с 
основното участие на възпитаниците на програма “Заедно в час“ Милена Димитрова, Елица Генева и 
Десислава Стоянова. Партньори по проекта са още  фондация "Заедно в час", район "Красна поляна" 
и Фондация "Здраве и социално развитие”. По време на академията ще бъде тестван иновативен 
модел на обучение, разработен от Милена Димитрова, Елица Генева и Десислава Стоянова в 
следствие на работата им в съботното училище, което те организират в кв. "Факултета" от 2015 г.  
Моделът включва работа с учениците според нивото на предметното им знание по български език и 
математика. Всяко дете ще има личен план за развитие и регулярно ще проследява напредъка по 
него заедно със своя ментор-учител. Във всяка група ще работят двама учители - един опитен 
преподавател и един доброволец - ученик в гимназиален клас. Предвижда се и работа с личния 
ментор по групов или индивидуален проект. След приключване на лятната академия ще бъде 
извършен анализ на резултатите на учениците, на цялостната организация и осъществяване на 
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обучението. Добрите практики, които са довели до най-съществен напредък при учениците, ще 
бъдат описани и събрани в печатно издание. Те ще бъдат представени като ресурс за работа в 
занималните на други училища в Столична община. Описаните добри практики ще бъдат използвани 
и в обучението на учителите по програма “Заедно в час”. 
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