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Новини за членове на БДФ 
 

Десетокласници не знаят кои са общочовешките добродетели 

www.dariknews.bg | 22.07.2018 |  
Ученици в 10-ти клас не знаят кои са общочовешките добродетели, това каза пред Дарик 
председателят на Управителния съвет на фондация "Благотворител" Пенка Лазарова. Сред 
дейностите на организацията е обучението на децата в детските градини и училищата на 
това кои са основните добродетели. Предстои да бъдат отпечатани наръчници в полза на 
преподавателите по темата.  Редовното общуване с колеги и познати ни прави по-здрави   
"Уроците по сърце се започват от първия ден на явяването на човека и завършват в 
последния. Важно е да се започне от началото, но винаги може да се надгражда. Ние като 
хора, които работим с тези качества на характера, с тези теми, с начина на представяне, на 
преподаване, виждаме, че има какво още да научим за нас самите. Това е безкраен процес, 
но колкото по-отрано се започне, толкова по-добре", обясни Лазарова. Признаха самотата за 
смъртоносно заболяване   Какво знаят децата за думата "добродетел": "Мъничките деца 
казват, че това е нещо добро. По-големите започват да гадаят. Но наистина в 10 клас имаше 
ученици, които казваха, че това са добри хора, които вършат нещо добро. И в 
образователната система се говори за добродетелите едва в 10 клас като противопоставяне 
на пороците. Тоест, не започва от началото за да свикнат децата. Появяват се пороците и 
добродетелите като контрапункт, за да се справим с тях. Но топката е в нашето поле. Ако не 
сме започнали от начало и не сме развили качества (първо като родители, после като 
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учители и като общество), и те не са част от естественото поведение, нещата опират до това 
да се борим с насилие и агресия без особени резултати". Липсата на приятели уврежда 
здравето като цигарите   "Напоследък с новите технологии търсим емотиконката, която да 
отговаря на нашето емоционално състояние, за да покажем как се чувстваме. По-малко 
говорим за преживяванията си, за емоциите си, за нещата, които дълбоко ни вълнуват, 
някак няма време. Това е сериозен дефицит. Много ощетяваме себе си и другите от контакт, 
от словесното чуване, от това да се виждаме в очите. Комуникацията между хората в 
огромния си процент е с жестове, с мимики, не само със слово, а напоследък даже и словото 
отсъства", посочи Пенка Лазарова. 

Всичките ни състезатели по биология се завръщат с медали от международна олимпиада 

www.manager.bg | 23.07.2018 |  
Прецедент в българското участие на Международната олимпиада по биология - всички 
състезатели се завръщат с медали. Отборът ни се прибира тази вечер, 22.07, на Терминал 2 в 
в 20:45 ч.,с полет от Истанбул 
Техеран, Иран, бе тазгодишният домакин на Международна олимпиада по биология, най-
престижното състезание по биология за ученици от цял свят. България е една от шестте 
страни основателки на олимпиадата през 1989 г. и изпраща своя делегация още от самото 
начало. Традиционно страната ни се представя на високо ниво и е спечелила завиден брой 
медали, а годината с най-високи резултати от началото до сега бе 2017. 
IBO 2018 обаче не й отстъпва - за първи път от 1989 г. насам всички български състезатели се 
завръщат с по един медал. Успехът измерваме в един сребърен и три бронзови медала за 
българският национален отбор по биология. 
Организатори на тазгодишната Международна олимпиада е иранското Министерство на 
образованието, Техерански университет и Университетът TMU. Щафетата в домакинството 
поемат унгарците, които ще организират МОБ през юли 2019 в град Сегед, а 2020 г. е ред на 
Нагасаки, Япония. 
Комплектът медали на родна земя ще донесат: 
Здравко Пламенов Иванов, 11 клас, СМГ  - сребърен медал 
Виктор Вальов Георгиев, 12 клас, НПМГ - бронзов медал 
Ваня Иванова Миланова, 12 клас, НПМГ - бронзов медал 
Иван Георгиев Георгиев, 11 клас, НПМГ - бронзов медал 
Резултатите на учениците са налице след целогодишната им работа и няколкоседмичната 
подготовка с техните ръководители - Албена Йорданова (доцент в Медицинския факултет на 
СУ), Снежанка Томова (доцент в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“) и 
Радослав Александров (докторант в Института по молекулярна биология при БАН). 
Подготовката и участието на отборите на международни олимпиади се извършва 
благодарение на подкрепата на Фондация „Америка за България“. 
Международната олимпиада по биология е най-престижното състезание по биология за 
ученици от цял свят. България е една от шестте страни основателки на олимпиадата през 
1989 г. и участва още на първата Международна олимпиада по биология в Чехословакия 
през 1990 г. За 29-годишната история на Олимпиадата страната ни е била домакин веднъж - 
във Варна през 1994 г. 
Така от началото към 2018 г. родните състезатели, участвали на МОБ, са спечелили общо 59 
медала: 5 златни, 11 сребърни и 43 бронзови, както и 1 почетна грамота. 
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Ако желаете да подкрепите българските олимпийски отбори по природни науки, изпратете 
дарителски SMS с текст на латиница DMS OLYMP на номер 17 777 (за абонати на Telenor, 
VIVACOM и A1). 
Сдружението на олимпийските отбори по природни науки - СООПН, е сдружение с 
нестопанска цел, създадено през 2010 г. по инициатива на Фондация “Америка за 
България”. С финансовата подкрепа на Фондацията Сдружението подпомага развитието на 
националните олимпийски отбори по природни науки в България, като организира 
подготовката им за участие в международни състезания и олимпиади, и информира 
българското общество за наистина забележителните успехи на учениците олимпийци. 
Участниците в олимпийските отбори по природни науки у нас са ученици между 8-ми и 12-
ти клас. От създаването на българското олимпийско движение по природни науки към 2017 
г. нашите ученици са успели да донесат на страната ни общо 821 медала - 149 златни, 275 
сребърни и 397 бронзови - от най-престижните международни състезания и олимпиади по 
астрономия, биология, информатика, математика, математическа лингвистика, физика и 
химия. 

Защо кариерните форуми са полезен и ефективен начин за привличане на нови попълнения 
в екипите  

сп. Business Club | 25.07.2018 |  
Светлозар Петров управлява компанията за комплексни HR услуги и кариерен сайт JobTiger и 
е един от създателите на www.jobtiger.bg - водещият в България напълно интегриран сайт за 
търсене и предлагане на работа. 
Той също така е част от настоятелствата на Българския дарителски форум, Фондация на 
бизнеса за образованието, Американския университет в България, както и на 
Международната награда на херцога на Единбург в България. Образованието си е получил в 
Университета по архитектура, строителство и геодезия и Техническия университет във 
Виена. 
Компаниите все по-често са изправени пред предизвикателството как и откъде да намерят 
точните експерти и специалисти, от които се нуждаят. Недостигът на хора в последно време 
прави бизнеса все по-активен в този процес. Едно от традиционните и вече наложени 
решения е участието в кариерни форуми. Те са място, на което фирмите се срещат със 
студенти и млади специалисти и представят кариерните възможности и свободните работни 
места, които предлагат. 
ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ КОМПАНИИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ В КАРИЕРНИ ФОРУМИ СА: 
ДОСТЪП ДО КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ 
Кариерните форуми са възможност за бизнеса да се срещне с най-изявените, най-активните 
и мотивирани студенти от различни университети в България и чужбина. Освен подбор за 
директните си нужди, фирмите имат възможност да привлекат вниманието на младите хора 
и да се включат в кариерните им планове. 
РАЗВИВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА 
Разпознаваемият бранд е най-силното конкурентно предимство за всяка компания,а 
участието в кариерни форуми е една от най-добрите практики за Employer Branding. Всяко 
участие на една компания в подобно събитие открива отлични комуникационни 
възможности пред фирмата, както и възможност да представят себе си по различни 
интересни и иновативни начини. 
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СРЕЩА С НЕТИПИЧНИ КАНДИДАТИ 
За да запълнят вакантните позиции или за да намерят точните служители, които по 
перфектен начин на паснат на екипа, специалисти по подбор на персонал обикновено имат 
ясно изграден профил какви кандидати да търсят. Кариерните изложения обаче много често 
разчупват този модел, тъй като те се посещават от най-различни млади хора. На практика се 
оказва, че сред тези "нетипични кандидати“ често има много способни и подходящи 
потенциални служители. 
ПО-БЪРЗ ПРОЦЕС, ПО-ПОДХОДЯЩИ КАНДИДАТИ, СПЕСТЕНИ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА 
Обичайно, компаниите търсят нови служители чрез онлайн обяви за работа. Служителите 
"подбор“ получават десетки, а понякога и стотици автобиографии на заинтересовани 
кандидати като, за съжаление,голяма част от тях неса подходящи за конкретната позиция и 
не покриват конкретните изисквания.Същевременно обработването на всички тези 
автобиографии отнема много време, съответно струва скъпо на фирмите. От друга страна 
срещата на живо и бързият разговор с кандидатите по време на кариерни изложения пести 
време, а по този начини пари на компаниите. 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 
Кариерните форуми събират на едно място лидерите и най-изявените компании в дадените 
браншове или изобщо на пазара на труда. Те са една перфектна възможност да бъдат 
проучени нуждите на конкурентите, както и предложенията, които те отправятна 
посетителите. Това е важен инструмент за проучване на пазара на труда и подобряване на 
фирмената работодателска политика. 
ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ 
Възпитаниците на българските университети и българките студенти в международните 
университети много често не познават възможностите за професионална реализация. Все 
още е много разпространена представата, че в България няма достатъчно възможности за 
младите специалисти. Участието в кариерни форуми е начин да се разбият грешните 
схващания и същевременни тези талантливи млади специалисти да бъдат привлечени за 
компаниите. 
Естествено кариерните форуми не са решение на всички проблеми с привличането на хора 
за фирмите. Те са в помощ главно що се отнася до млади специалисти, но компаниите в 
момента много сериозно се подготвят за привличането на кадри през есента, включително и 
за предстоящите есенни кариерни изложения. 

Неделни благотворителни базари в помощ на двойки с репродуктивни проблеми 

www.bgnews.host | 25.07.2018 |  
Повече от 200 хиляди български семейства от години водят битка, за да сбъднат мечтата си 
за свое биологично дете. За финансирането на процедурите ин витро помагат държавата, 
общините и фондация „Искам бебе“. Фондацията съществува от 11 години, а във Велико 
Търново развива по-активно дейност от 2011 г., когато е създаден и общинският фонд „Ин 
витро” за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Благодарение на 
доброто партньорство между Общината и фондацията и на съвместните им усилия, през 
последните 7 години в старопрестолния град са родени 52 здрави бебета. Пламен Николов и 
съпругата му осем години са водили битката, за да сбъднат своята мечта за дете. Днес 
мечтата е двойно реализирана, защото семейството на Пламен е дарено с близначки, 
заченати ин витро. "Родител съм на две прекрасни момиченца, които се родиха точно преди 
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една година, благодарение на усилията, които положиха лекарите да ни помогнат, 
съответно и от фондация „Искам бебе“ и съм изключително щастлив след 8 години 
неуспешни опити и след 8 години наистина извървян трънлив път, се случи нашата радост и 
нашето щастие." 12-а година се бори за щастието да роди свои деца Елена Червенкова. 
„Когато човек може да помогне на някой друг, по-добре е да помогне“, казва 40-годишната 
великотърновка, която не се отказва от битката да сбъдне мечтата си за бебе, а от 4 години е 
доброволец към неправителствената организация. "Ние вървим по въпросния така труден 
път. Все още нямаме деца. Няма предаване. В крайна сметка, има алтернативи. Когато 
нещата не се случат по един начин, опитва се друг. И осиновяването в един момент е 
решение. Човек просто трябва да узрее за такива решения. Както е и с ин витрото. Имам 
познати, които казват: "Аз не бих могла да мина през това". Всеки избира сам пътя си." Най-
трудно е проблемът да бъде осъзнат и изговорен, а след това да бъдеш подкрепен от 
съмишленици в пътя към мечтата за бебе. В началото двойките с репродуктивни проблеми 
се срамуват, после не знаят към кого да се обърнат, но всичко се преодолява, вярва Елена 
Червенкова и не спира да се надява и да се бори за мечтата си: "Не съм мислила, че съм 
толкова силен човек. Въпреки неуспехите, човек продължава. Падаш, има моменти, които се 
изживяват много тежко – всеки неуспешен опит, реплики - някой несъзнателно като ти каже 
нещо, може да те засегне. Първите години повечето познати като ме срещнеха: "Хайде, бебе 
няма ли да има?“ Ти се чудиш какво да отговориш. Много е трудно в един момент да 
застанеш и да кажеш: "Да, ние имаме проблем". За да подкрепи двойките с репродуктивни 
проблеми от община Велико Търново, фондация „Искам бебе“ организира през юли и август 
неделни благотворителни базари в парк „Марно поле“ в старата столица. На него се 
продават ръчно изработени предмети и дарени запазени детски дрешки и обувки, разказва 
координаторът за региона Вероника Михайлова: "Една такава процедура е много тежко 
финансово перо в бюджета на всяко едно семейство или двойка с репродуктивни проблеми 
и, въпреки че и държавата, и на общинско ниво се подпомагат, тези процедури, самите 
първоначални изследвания и стъпките преди самата процедура изискват средства и ние се 
стремим с тези събрани суми да подпомогнем някоя двойка. Ще се радваме да чуем, че 
имаме още едно бебе." Темата е разгледана в звуковия файл. Източник: bnr.bg 
 

Стани част от Младежка банка – кауза, която създава #ДоброТворец 

www.ngobg.info | 25.07.2018 |  
За шеста поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява 
национален конкурс по програма „Младежка банка“. Младежките банки са екипи от млади 
хора (от 14 до 25 г.), които набират средства от дарители, а със събраните средства 
финансират младежки идеи на конкурсен принцип. Кандидатствайте, за да допринесете за 
по-добрия живот в общността, за да развиете своите лидерски умения, за да натрупате опит 
в управлението на дарителски програми „от младежи за младежи“.  Конкурсът е отворен за 
граждански организации, които работят в младежката сфера или неформални младежки 
групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години. Важно условие е, в случай, че 
неформалната младежка група не е регистрирана, да намери организация-посредник, която 
да получи финансирането от нейно име. Програмата предоставя финансиране за 
организационно развитие и обучения, въвеждащо обучение и възможности за обмяна на 
опит и добри практики в мрежата Младежки банки в България, както и месечна онлайн 
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подкрепа относно отделните етапи за развитие на Младежка банка.  Участието в конкурса 
става чрез изпращане на попълнени документи за кандидатстване на електронен 
адрес:konkurs@wcif-bg.org до 25 август 2018 г.  Програма „Младежка банка“ се финансира 
на национално ниво от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата 
стартира у нас през 2012 г., а от тогава до сега, ФРГИ е обучила повече от 300 младежи в 
управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли 
повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На 
национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 250 000 лв. С всички тях 
младежите са подкрепили близо 150 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от 
Младежките банки са достигнали до повече от 450 000 младежи от цялата страна. През 
последните години моделът Младежка банка придобива все по-голяма популярност както 
на местно ниво, така и на национално.   

STEM обучението е фокус и в седмото издание на програма „Знания за успех" 

www.ngobg.info | 26.07.2018 |  
От днес стартира конкурсът в седмото поредно издание на програма „Знания за успех“, 
която се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP. И тази 
година програмата търси да подкрепи инициативи за създаването на знания и умения у 
ученици в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (базирано на 
европейския фокус върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and 
Mathematics). Програмата цели да предостави възможности за ефективно усвояване на нови 
знания и подобряване на представянето на учениците в учебния процес. Програмата е 
фокусирана върху малки населени места и изостанали райони, като целевата група са 
ученици от горен курс. Конкурсът е отворен за училищните настоятелства на средни 
училища. Кандидатствайте, за да покажете на вашите ученици как STEM дисциплините се 
свързван помежду си в практиката, така че да развият своя начин на мислене, като 
последователен и цялостен процес, да бъдат креативни и иновативни при решаване на 
комплексни задачи. Кандидатстването става чрез изпращане на необходимия пакет 
документи в срок до 30 септември 2018 г. През годините по програма „Знания за успех“ са 
подкрепени 51 проекта на училищни настоятелства в 28 града и четири села в страната. 
Благодарение на това над 20 000 ученици от цялата страна получиха равен достъп до 
образователен ресурс и повишиха представянето си в училище. Програма „Знания за успех“ 
е носител на редица награди и отличия. През 2018 г. Център за приобщаващо образование 
награди SAP за бизнес, подкрепящ българското образование. За програмата SAP спечели 
второ място в категория „Инвеститор в обществото“ за 2016 г. на наградите Българския 
форум на бизнес лидерите. През 2015 г. за програма „Знания за успех“, Фондация 
„Работилница за граждански инициативи“ и SAP получиха наградата на Български 
дарителски форум за най-успешно партньорство между бизнес и НПО. През 2014 г. за 
програмата „Знания за успех“, е отличена с годишната награда „Подкрепа за библиотеките“ 
на Българската библиотечно-информационна асоциация. SAP е носител и на награда в 
категория „Социално отговорна кампания на годината“ на Годишните награди на b2b Media 
за своите инициативи в областта на образованието, сред които е и програма. Кандидатствай 
 
Общи новини  
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228 години от рождението на родолюбеца, основал Априловската гимназия 

www.faktor.bg | 02.05.2018  
Днес отбелязваме 228 години от рождението на една от емблематичните фигури в 
Българското Възраждане – габровецът Васил Априлов. Дошъл на бял свят на 21 юли 1789 г., 
едва 11-годишен Васил Априлов напуска България с по-големия си брат търговец. Двамата 
заминават за Москва, а по-късно завършва гимназия в Брашов и за кратко следва медицина 
във Виена (1807-1809). След известно време двамата братя отиват да живеят в Одеса, която 
по това време се налага като главен център на западна Новорусия. Първоначално Васил 
Априлов работи при гръцкия търговец Теодориди, след което заедно с брат си открива 
фабрика за спиртни напитки. През 1821 година изграждат фабрика за рафиниране на захар и 
голям магазин за хранителни и други потребителски стоки.По време на Гръцкото въстание 
(1821) щедро подпомага готвещите се да преминат Дунава доброволци. Решителен поврат 
във възгледите на Априлов предизвиква книга на Юрий Венелин „Древните и сегашните 
българи“. Под нейно влияние родолюбивият българин се посвещава на просветното и 
културно издигане на българския народ. През 1835 г. открива в Габрово първото чисто 
българско взаимно училище, сегашната Априловска гимназия. Негови съмишленици са 
Николай Ст. Палаузов, на братята Константин и Димитър Мустакови, на други български 
търговци в странство и на търновския митрополит Иларион. Освен, че финансово и 
организационно подкрепя българското просветно движение, Васил Априлов издава и 
няколко книги, с които дава насока на възрожденското училищно дело: „Денница на 
новобългарското образование“ (1841), „Допълнение към „Денницата“ (1842), „Мисли за 
сегашното българско учение“ (1847). Той е и сред най-ревностните защитници на идеята 
новобългарският, а не църковнославянският или гръцкият език да бъде основа на светското 
образование у нас. Априлов има принос и за развитието на българската наука. Чрез писма 
издирва в България свои сътрудници и ги насърчава в събирането на старинни и на народни 
песни. Негови дописници стават Захари Круша, Райно Попович, Неофит Рилски, Анатолий 
Зографски и др. С тяхно съдействие пръв обнародва образци от средновековни български 
монети, както и текста на няколко старобългарски грамоти. За последно Васил Априлов 
посещава Габрово през 1847 година. На връщане за Одеса умира в Галац от мъчилата го 
дълги години туберкулоза. До последния си дъх родолюбецът мисли за българите от родния 
си град, на които завещава значителна сума, с която да се построи нова сграда за 
основаното по негов почин училище, което днес носи неговото име. Погребан в Галац, 
впоследствие останките му са пренесени в двора на Априловската гимназия. През 1935 г. 
пред училищното здание му е издигнат паметник, изработен от скулптора Кирил Тодоров. 

Община Приморско продължава с кампанията "Дари капачка - спаси живот" - включете се и 
вие! 

www.pik.bg | 21.07.2018  
Общинска администрация Приморско продължава с кампанията „Дари капачка - спаси 
живот“. Благотворителната кауза привлича все повече привърженици, като целта й е чрез 
събраните и след това рециклирани капачки да се закупи кувьоз за Отделението по 
неонатология на УМБАЛ Бургас. 
Още от обявяването на кампанията тя беше подкрепена от различни институции в морския 
град, както и от децата на приморското училище. Преди дни общинарите подготвиха и 
предадоха голямо количество капачки. Инициативата в Приморско продължава. Всеки, 
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който желае да вдъхне вяра в бъдещите родители, може да се включи в нея, пише 
"Флагман". Събират се всякакви пластмасови капачки – от вода, безалкохолно, козметика, 
паста за зъби, перилни и почистващи препарати. 

Читалище благодари на спонсори за подкрепата 

www.vratzadnes.com | 21.07.2018 |  
Самодейците от читалище „Просвета“- Хайредин ще участват за първи път на голям 
фестивал във Варна. „Балкан фолк фест“ ще се проведе този уикенд в морската столица. 
Танцовите състави „Северняшка магия“ и „Детелини“ ще представят два обработени танца и 
автентичен северняшки фолклор, Мъжката певческа група- народни песни, съобщи 
хореографът Цветелин Иванов. За участие във фестивала от читалищното ръководство 
организират дарителска акция. Тя се провежда за първи път и културните дейци срещат 
подкрепата на много фирми. Само за седмица са събрани 1980 лв. „Искам чрез вас да 
благодарим за подкрепата на всички, които се отзоваха на нашата кампания. Това са 
фирмите „Дубъл ВЕ“ ЕООД -с. Михайлово с управител Васил Петков, „Опал 94“ АД-Враца 
Тодор Топалски, Бисер Пинчев и Радин Пинчев от Крива бара, ЕТ „Анто”- Емил Алексиев, 
„Римекс ойл” – ЕООД -Валери Циков, Тодор Кирилов Тодоров, ЕТ „Стейси 17-Станислава 
Костадинова”, ЕТ „Бутик – Кеми – Радка Георгиева”, Христо Христов и Емил Веселинов- 
Крива бара, Иван Рибарски-София, Фар Петролиум ЕООД с управител Стефан Николов, Огнян 
Тодоров Кирков и ЕТ ”Павлина Павлова”. От сърце им благодарим за благородния жест“, 
сподели секретарят на читалището Димитринка Илиева. 

Първият черен лешояд на свобода в България ще носи името на Боян Петров 

www.dnevnik.bg | 21.07.2018 |  
Първата птица от вида черен лешояд пристига в страната този понеделник, за да бъде 
пусната в дивата природа в България. Тя ще носи името на известния български алпинист и 
зоолог Боян Петров. Това е част от програмата за възстановяването на изчезналия от 
страната вид, обясняват от "Зелени Балкани". Младата птица – заедно с още две лешоядчета 
от вида– са дарение от зоопарка "Острава". Всички те ще бъдат настанени в адаптационна 
клетка в Източна Стара Планина. Там те ще бъдат подхранвани и наблюдавани от 
разстояние, без да виждат хора, за да привикнат към местообитанието и дивата природа. 
След като са готови сами ще напуснат платформата за адаптация, наречена хак. 
Първата птица, която ще бъде настанена в хака в дивата природа ще бъде кръстена на 
българския алпинист и биолог Боян Петров. Приживе Боян Петров подкрепя много 
природозащитни каузи и екипът на "Зелени Балкани" е имал съгласието му да участва като 
лице на кампанията за посрещането на черните лешояди. За съжаление това не се случи 
след изчезването му при опита за покоряване на връх Шишапанга. Затова екипът решава да 
кръсти птицата на неговото име, както и да покани неговата съпруга и сина му на 
церемонията по посрещането й. "Надяваме се, по този начин не само да почетем паметта 
му, но и по някакъв начин да продължим по този символичен начин неговата ангажираност 
към природозащитната кауза," обясняват от организацията. Младата птица ще бъде 
маркирана със сателитен предавател, който ще позволи нейното проследяване в дивата 
природа. "Искрено се надяваме тя да се адаптира успешно за живота в естествената среда, 
като редовно ще ви информираме за нейното поведение в хака и след неговото напускане." 
Завръщането на лешояда Завръщането на редките видове е дълъг и труден процес. 
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Възстановяването на популациите на лешоядите в други европейски страни е отнело 
десетилетия. Екипът на "Зелени Балкани" и други екоорганизации работи повече от 15 
години. Така природозащитниците успяват да възстановят популацията на белоглавия 
лешояд в два района, от които той беше изчезнал, а именно – Кресненския пролом и Стара 
планина. Следващата цел на съвместния им екип, както и на партньорите от Испания и 
Германия, е възстановяването на популацията на челния лешояд – който от десетилетия 
вече не гнезди в страната. За целта екипът работи от години за подобряване на условията на 
средата и отстраняване на заплахите за вида. Санитарите в природата Лешоядите са 
изключително полезни птици, които играят ролята на санитари в дивата природа. 
Унищожавайки изцяло и обезвреждайки труповете на домашни животни те спестяват 
милиони на икономиката и частните стопани, тъй като обезмислят съществуването на 
инсинераторите, както и транспортирането на животните от цялата страна до двата 
същестуващи инсинератора – във Варна и Шумен. 

Ключовете на нов пожарен автомобил, дарение от немска организация, получи Община 
Шабла 

www.dobrichonline.com | 21.07.2018 | 
Община Шабла официално получи ключовете на противопожарен автомобил – дарение от 
немската организация „Интерхелп“ с председател Улрих Бееман. Автомобилът, марка МAN, 
пристигна в Шабла на 21 март. Дарението е направено в знака на добрите взаимоотношения 
с международната организация „Interhelp”. В 15-е години на сътрудничество в Община 
Шабла са направени много дарения, сред които са автомобил за нуждите на Домашен 
социален патронаж, линейка, обзавеждане за ЦСРИ, пенсионерските клубове в Шабла и 
село Горичане, уреди за детската площадка в село Ваклино и др. На събитието присъстваха 
кметът Мариян Жечев, председателят на Общинския съвет д-р Йорданка Стоева, комисар 
Дарин Димитров – началник на РД ПБЗН-Добрич, главен инспектор Стоян Георгиев от 
областния град, началникът на РС ПБЗН-Шабла Стефан Петков, Кристиана Енчева – младши 
инспектор в местната противопожарна служба, жители и гости на Общината. Несъмнено 
огромно вълнение изпитаха учениците към НЧ „Дружба“ в село Дуранкулак и малчуганите 
от ДГ „Дора Габе“ в града , които проследиха пристигането на противопожарния автомобил 
и се качиха да го разгледат отвътре. Главните „виновници“ Улрих Бееман и пожарникарът от 
Хамелн, докарал автомобила, бяха посрещнати пред сградата на Общината по стар 
български обичай с хляб и сол и народна песен в изпълнение на Ефрем Блазандонакис. 
Последваха благодарствени думи от Улрих Бееман, кметът на Общината и представителите 
на РД и РС ПБЗН, след което Мариян Жечев и Улрих Бееман подписаха и подпечатаха 
договорът за дарение на противопожарния автомобил. Голям бе интересът на желаещите 
да се качат и разгледат отблизо новата придобивка за местната противопожарна служба. 
Новият автомобил беше осветен от отец Павел Максимов, а служителите, които ще го 
ползват, благословени за здраве.    

Младежи, граждани, НПО и община Силистра обединяват усилия в съвместен проект 

www.kvorum-silistra.info | 21.07.2018 |  
В Силистра стартират дейностите по преобразяването на мястото около "Самолета" в града. 
"Младежка банка" - Силистра в партньорство с Община Силистра и граждани реализират 
проект за облагородяване на района, финансиран с 10 000 лева от инициативата БГ "Бъди 
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активен". Община Силистра получава пътнически самолет ТУ 134, като дарение през 
далечната 1987 година. Двадесет и една години по- късно младежите от "Младежка банка" - 
Силистра решават да кандидатстват с проект за превръщане на мястото около самолета в 
привлекателна зона за срещи, концерти, игри , почивка или развлечения. Съгласно 
спечеления проект през месец май тази година, средствата които се осигуряват, ще бъдат 
вложени за материали, а изрично условие е дейностите да се осъществят с доброволен 
труд. Заложени са общо десет активности, сред които изграждане на сцена за различни 
събития, класна стая на окрито, беседки за почивка, места за игри, зелени кътове и др. 
Община Силистра, която е собственик на терена, е партньор в реялизацията на дийностите, 
като вече е окосено мястото с площ от 1100 кв метра, извършена е обработка на тревните 
площи срещу насекоми и се очаква в скоро време да бъде постанвено осветление, както и 
да се почисти летателната машина със специални препарати и техника. Галина Даскалова, 
председател на УС на СНЦ "Гражданско единство"- Силистра, домакин на събитията, уточни, 
че обект на проекта е само терена около самолета, а не самата летателна машина, която от 
години стои затворена. Граждани, живеещи в съседство, пък са се обединили в неформална 
група за подкрепа на проекта, а неформалният лидер на групата Димитър Караджов е 
убеден, че с началото на същинските дейности по преобразяването на терена, идеята ще 
привлеча все повече съмишленици, готови да се включат с доброволен труд. 

Иван от Английската създаде платформа за хора с увреждания 

www.marica.bg | 21.07.2018 |  
Отличниците ни отлитат по света С пълни шестици на матурите Димана от Хуманитарната 
избра ПУ Ванеса - между модерния балет и медицината Преди да стане първокурсник по 
индустриално инженерство в Германия, един от четиримата пълни отличници на 
Английската - Иван Кабаджов, вече е обиколил половин Европа. По програма „Еразъм” бил 
на обмен в Лондон, после в Италия, Германия и Франция. Обиколката му започнала в 
началото на тази година. Навсякъде тийнейджърът влизал за по седмица-две в местно 
училище. Културният шок е само още едно предизвикателство, усмихва се младежът. 
Откриваме го в Страсбург като доброволец в организация, която помага на хора с 
увреждания. Българинът създава софтуер за специална платформа за инвалиди, която да им 
позволи по-лесно да общуват. Мисията му се осъществява от международната младежка 
организация AIESEC, която всяко лято води доброволци от цял свят и на практики в наши 
детски градини и социални заведения. Обичам хуманитарните мисии и да бъда полезен, но 
обичам и точните науки, казва Иван. Следването в Германия ще допълни палитрата от 
преживяванията му в Европа. Приет е отдавна в Американския университет в Бремен. За да 
завършиш гимназия с пълно отличие и с две кръгли шестици на матурите по български и 
математика, се иска постоянство, казва Иван. За себе си твърди, че е максималист. Давам 
всичко и съм щастлив от това, обяснява той. Това е неговата формула за успех, независимо в 
коя сфера от живота. Увлечен от точните науки, Иван е добър и като оратор. "В това също се 
иска да подредиш точна стратегия и да я подкрепиш с железни аргументи", казва момчето, 
което е участвало в проекти на Асоциация „Дебати”. Отличник е от национални олимпиади 
по физика и има призови места на състезанията „Математика без граници”. Затова е сред 
петимата претенденти за национална диплома от Пловдивска област заедно с връстника си 
от Английската Давид Спасов. Той пък вече е приет да следва право в Софийския 
университет. Средното си образование в английска паралелка в ЕГ „Пловдив” момчето 
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завършва с пълно отличие и две оценки 6.00 на матурите по български и английски. Още на 
предварителните изпити във вуза изкарал 5,88 по история, което го наредило първи в 
списъка с приетите първокурсници. Винаги съм искал да стана юрист, споделя Давид. 
"Английската гимназия ми даде много добра подготовка и прекрасни приятели. Най-
важното за един тийнейджър е средата, в която попада в средното училище", убеден е 
отличникът. Кристина Иванова също завършва Английската с пълни шестици в дипломата и 
на матурите по български и английски. Момичето от немска паралелка ще продължи в 
университета в Ааахен в Германия със специалност „Строително инженерство”. Когато я 
попитат как се е спряла на тази мъжка професия, отвръща: „Няма мъжки и женски 
професии. Успехът е въпрос на можене”. Кристина е добра по математика от дете и обича да 
се справя с трудни задачи. В тях вижда добра тренировка за своята упоритост. Била е една 
година председател на младежката организация „Инетеракт - Филипопол”, участвала е в 
обучение по мениджмънт и в състезание на ученически компании. Книгите, разходките и 
Фейсбук запълват свободното време. През лятото Кристина поработва като сервитьорка, за 
да си помогне за харчовете в Германия. Още не осъзнавам раздялата, която ми предстои, 
казва тя. И не е сигурна дали ще се установи в чужбина, или ще се върне у нас. „Успехът за 
мен е да се чувствам щастлива, където се намирам - казва Кристина. Не се стремя към висок 
стандарт. Важното в живота е да не си сам и да обичаш това, което правиш”. 

В Мездра разкриват услугата "Кризисен център" 

www.topnovini.bg | 21.07.2018 |  
"Кризисен център" е новата услуга, която ще бъде разкрита в Мездра. В него ще бъдат 
настанявани жени и деца, пострадали от домашно насилие и майки с деца. Проектът за 
Кризисен център на фондация „Бъдеще и надежда“, в партньорство с Община Мездра, бе 
сред десетте одобрени проекта за предоставяне на социални услуги и спечели финансиране 
от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика. За 
реализиране на дейностите са отпуснати 21 757,87 лв. Ползите от този проект са безспорни, 
тъй като услугата „Кризисен център“ е една от най-слабо предоставяните социални услуги в 
страната. Центърът ще може да обслужва нуждаещите се жени, деца и майки с деца от 
цялата област и страната, съобщават от пресслужбата на Община Мездра.. Средствата ще 
бъдат използвани предимно за обучение на персонала и доброволците и оперативна 
дейност на екипа; за популяризиране на услугата сред заинтересованите страни, както и за 
привличане на доброволци. В създадения център чрез 24-часов непрекъснат денонощен 
режим ще се осъществява подкрепяща, преодоляваща изолация и стимулираща социалната 
адаптация дейност. Социалната услуга „Кризисен център“ в Мездра ще получи издръжка от 
държавния бюджет и след приключване на проекта, уверяват от ръководството на 
Общината. 

Хора за хората днес с благотворителна кауза в Димитровград 

www.haskovo.net | 22.07.2018 |  
С благотворителна кауза ще е днес 22 юли традиционната за Димитровград инициатива 
„Хора за хората“, която всяка неделя събира на площада почитателите на българския 
фолклор, като символични домакини са различните читалища от общината. От 19 ч. днес 
„Хора за хората“ организират читалището и кметството на с. Черногорово. Кутия за набиране 
на дарения в помощ на 17-годишния Денис Касим ще има по време на инициативата, като 
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след финала й комисия ще преброи набраните средства, съобщи кметът на селото Живко 
Янков. Денис се нуждае от 20 000 лева за спешна животоспасяваща операция. Момчето е с 
диагноза "Комплексна супраселарна Ту-формация". След консултация с неврохирург 
близките разбират, че след операцията му предстои дълго лечение, за което също ще са 
необходими средства, с които семейството не разполага. Туморът расте прогресивно и 
много бързо. Близките му се обръщат към всички добри и състрадателни хора: "Моля 
помогнете на нашият скъп Денис да оздравее!!! Нашето семейство ще Ви бъде безкрайно 
благодарно!" Всеки, който желае да помогне за спасяването на Денис, може да го направи 
чрез откритата за целта дарителска сметка: UniCreditBank BIC: UNCRBGSF IBAN: 
BG96UNCR70001523280425 Титуляр: Рамадан Касим Мехмед 

8 хиляди лева събра балът в Пещера 

www.pazardjik.marica.bg | 22.07.2018 |  
8061,72 лв събра Благотворителният летен бал в Пещера. Сумата ще бъде използвана да се 
подпомогне лечението на хора с онкологични заболявания, диабетици и двойки с 
репродуктивни проблеми,съобщи Мария Джуркова, която е една от организаторките. 
Идеята за благотворителната кауза е на Сдружението „За Община Пещера“. Редом с 
главните инициатори главни действащи герои бяха членуващите в местното сдружение 
„Диабет“ и Фондация „Искам бебе“. Събитието бе изключително изискан светски бал, на 
който присъстващите бяха с официално облекло.Много хора от Пещера са предложиха свои 
изделия, които ще бъдат пуснати за благотворителна разпродажба с наддаване. . Търгът бе 
заснет, за да протече при пълна прозрачност. По същата причина кутиите за дарения бяха от 
плексиглас и във всеки момент се виждаше съдържанието им. Гостите бяха заснети с апарат 
с опция за моментни снимки. Фотосите се продаваха на символична цена. Така се събераха 
още средства, а за хората остана един цветен и незабавим спомен от уникалната вечер. В 
същото време събраната сума ще помогне на нуждаещи се. 

Доброволци възстановяват днес уличната библиотека “Рапана” във Варна 

www.novavarna.net | 22.07.2018 |  
Улична библиотека във Варна без ограничения, без охрана и работно време. Това е 
“Рапана”, създаден преди година от група младежи. За този период отворената библиотека 
неведнъж оставаше без книги заради недобросъвестни хора. Така беше и тази сутрин. 
Десетки обаче се включиха в акцията по даряване. Така много бързо на библиотеката беше 
даден нов живот. Книгите вече са и със стикери – с цел да не се крадат и препродават. Дали 
този път добросъвестните хора ще надделеят над останалите – ще се разбере скоро.  

Ротарианци даряват нов ехограф на УМБАЛ Канев 

www.arenamedia.net | 23.07.2018 |  
Апаратура за превенция на инсулт ще бъде дарена днес от Ротари клуб Русе и Ротари клуб 
Русе-Дунав на УМБАЛ „Канев”. Ехографът с доплер и електрокардиограф е закупена със 
средства на Фондация Ротари по проект „No Stroke Bulgaria”, с партньори от Ротари – 
Италия, Бразилия, България и Ротари клуб Истанбул-Йеникьой Турция. В България годишно 
умират над 20 000 души, покосени от исхемичен мозъчен инсулт. Страната ни се нарежда на 
първо място в ЕС по смъртност от заболяването. Основната цел на проекта „No Stroke 
Bulgaria” е да се намалят случаите на исхемичен мозъчен инсулт, чрез скрининг на 
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високорискови групи от населението. От българска страна партньори по проекта са Ротари 
клубовете: Русе, Русе-Дунав, Бургас, Бургас-Пиргос, Бургас-Поморие, Пловдив-Филипопол и 
София-Възраждане. Дарението ще бъде връчено от 15.00 часа в Конферентната зала на 
лечебното заведение. АРЕНА 

Скаути събират средства за изграждане на Международен скаутски център 

www.bnr.bg | 23.07.2018 |  
Дарителска кампания започва скаутската организация във Варна. Целта на акцията е да се 
съберат средства за създаване на Международен скаутски център в защитена територия в 
Природен парк Шуменско плато. Имотът, който ще служи за нуждите на центъра е дарение 
от държавата, по повод 100-годишнината от създаването на скаутската организация в 
България. Кутии за събиране на средства ще бъдат поставени в обществени сгради, 
институции и търговски обекти във Варна. За инициативата разказа пред Радио Варна 
Йордан Дянков – ръководител на единия от скаутските клубове във Варна и член на 
управителния съвет на Организацията на българските скаути. 
Даренията са важни за подпомагане на общественополезната ни дейност, обясни Дянков. 
Освен чрез дарителските кутии, желаещите могат да подкрепят компанията и чрез банков 
превод. Сметката на организацията може да откриете на техния сайт. 

Близо 100 онкоболни жени се възползвали от безплатните фризьорски процедури 

www.dariknews.bg | 23.07.2018 |  
Близо 100 са онкоболните жени, които са се възползвали от безплатните фризьорски 
процедури за първите шест месеца от благотворителната кампания, която фризьорът Нина 
Йорданова обяви в началото на годината. Припомняме, че благородният жест е насочен към 
пациентите на русенския онкодиспансер, които през 2018-а приключват курс на 
химиотерапия както и тези, които тепърва ще се подложат на това лечение до края на 
годината. Неочакваният обрат на кампанията е, че расте броят на жените, които искат да 
подстрижат косата си и да я дарят за каузата. Проблемът е, че за изработката на една перука 
от естествен косъм са нужни между 10 и 20 коси с една и съща структура. Това усложнява 
процеса, уточнява Нина Йорданова. По информация на търговци в този бранш, досега за 
перука на един пациент, държавата отпускаше по 100 лева на година. От първи юли сумата 
се увеличава на 128 лева. 

В Монтана дават още 20 хиляди лева за малки инициативи 

www.dariknews.bg | 23.07.2018  
С 20 хиляди лева ще бъде финансирана втората сесия на Общинския фонд за подкрепа на 
местни инициативи за 2018 година, заяви кметът на Монтана Златко Живков. Средствата се 
осигуряват от община Монтана и фондация „Агора”. Срокът за подаване на предложения от 
читалища и местни инициативни групи е до 20 август.   В първият етап от стартирането на 
фонда са финансирани шест проекта на обща стойност 18 хиляди лева. Те са на читалищата в 
Славотин, в Монтана, във Винище, в Стубел и в кв. Мала Кутловица. Одобрен е и проект на 
неформална гражданска група „Жеравица”. Три от проектите са за закупуване на нови 
носии, по един - за изграждане на детска площадка, открита сцена и създаване на младежки 
клуб.   „Изключително съм изненадан, че освен средствата от фонда в размер на 3 хиляди 
лева, хората  от Мала Кутловица събраха още 700 лева, беше осигурено допълнително 

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”  

16 

 

спонсорство и доброволен труд, за да бъде детската площадка във вида, в които я открихме 
преди седмица“ - каза Живков. Той уточни, че премиерата на закупените костюми за 
ансамбъл „Пъстрина” към читалище „Разум” е била на  три международни фестивала в 
Приморско, в Ниш – Сърбия, и в Цепина  - Черна Гора.   С нови носии е и самодейната група 
читалище „Просвета” в Славотин. В началото на октомври те ще бъдат показани на 
честването на 90-годишнината на самодейната институция.   Откритата сцена в Стубел също 
е готова и на 28 юли на нея ще се  изявят участниците във фолклорния събор. В Стубел е и 
една от най-големите читалищни сгради в общината. В две последователни години за 
ремонта й от общинския бюджет се отделят по 60 хиляди лева, припомни кметът на 
Монтана. 
„Такъв интерес към фонда и предоставяните възможности не сме идентифицирали в 
другите девет общини, с които работим“ - коментира Емилия Лисичкова от фондация 
„Агора”. Тя поясни, че смисъла на тези малки проекти е хората в отделните общности да 
имат собствен принос, да се разпознават в резултата и да  надграждат. 

Община Троян подкрепя „Шанс за Татко“ в помощ на Димитър 

www.kmeta.bg | 23.07.2018 |  
Община Троян се включи в кампанията „Шанс за Татко“.  Човекът, който се нуждае от помощ 
за лечение на тежко заболяване е от Троян. 
Димитър Митев е диагностициран от 2017 г. със заболяване, чието единствено лечение е 
трансплантация на черен дроб, но поради съпътстващи други заболявания до сега, 
трансплантация в България му е отказана. В болница Acıbadem Atakent Hospital ще направят 
животоспасяващата операция, но са нужни 142 хил. евро. 
Със зов за помощ в интернет се обърна сина на Димитър – Валентин. „Баща ми Димитър е 
млад, прекрасен и достоен мъж, който с ваша помощ има шанс да живее! Всеки лев и 
споделяне са от значение и благодарим на всеки, който ще се отзове! Понякога собствената 
ни светлина угасва и бива разпалена от пламъка на някой друг. Огромна благодарност към 
всички, които ще върнат пламъка в баща ми!“, написа Валентин. 
Кметът Донка Михайлова също призова в интернет: „Нека, както и друг път, да подкрепим 
наш земляк в труден момент. Фондът за лечение, който създадохме за подкрепа на хора с 
тежки здравословни проблеми няма да бъде достатъчен. Община Троян, с изрично 
съгласие, което получих от Димитър, ще постави кутии за дарения в фоайето на сградата и в 
Културно информационния център. Имам намерение да предложа на заседанието на 
Общинския съвет, което ще се състои на 26 юли, да осигурим целева помощ. Сигурна съм, че 
съветниците ще подкрепят предложението. Да дарим подкрепа и шанс на Димитър!“ 
Във фоайето на община Троян и Информационно-културния център в града от днес са 
поставени дарителски кутии за набиране на средства за лечението на Димитър. 

Отново медали за учениците на 125 СУ „Боян Пенев“ от Международното състезание в Хонг 
Конг.  

www.novini.dir.bg | БНР | 23.07.2018 |  
И тази година отборът по математика на 125 СУ „Боян Пенев“ се представи отлично на 
математическото състезание за купата ... И тази година отборът по математика на 125 СУ 
„Боян Пенев“ се представи отлично на математическото състезание за купата на По Льонг 
Кук в Хонг Конг. В индивидуалното състезание, в което участваха 128 ученици от цял свят, 
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Ивайла Радкова и Симеон Дойчинов заеха трето място и спечелиха бронзови медали. В 
отборната надпревара отборът на училището попадна в най-силната група с постигнат втори 
резултат - 9 от 10 точки. Даниел Иванов, Георги Пашалиев, Ивайла Радкова и Симеон 
Дойчинов получиха бронзови медали и купа Merit. Световното състезание по математика за 
средношколци до 14 години PMWC се организира от фондация „По Льонг Кук“ – една от 
най-големите благотворителни организации в Хонг Конг, и The Education University, като 
отборите участват в него по лична покана на организаторите. „И тази година надпреварата 
беше оспорвана, а задачите – по-трудни от миналогодишните, но нашите ученици отново 
показаха, че освен знания, имат и силен отборен дух. Гордеем се с тях и вярваме, че ще се 
представят блестящо и на предстоящите до края на годинaта състезания“, споделиха 
ръководителите на отбора Мадлен Христова и Юлия Душкова. По-рано този месец 125 СУ 
„Боян Пенев“ участва с два отбора и на Международното математическо състезание BIMC 
2018 в гр. Бургас, в което се представиха 167 отбора от 30 държави. Отборът на училището 
за ученици до 7 клас завоюва следните награди: Тодор Недев, Виктор Попдончев и Димитър 
Лазаров - награди Merit. В отборната надпревара отборът, в който участва и Павел Шияков, 
взе сребърни медали и купа за първи подгласници. Отборът за ученици до 9 клас беше 
представен от осмокласницитеАнгел Райчев - сребърен медал, Мартин Димитров и Димитър 
Русев - бронзови медали, и Борислав Стоянов - награда Merit. В отборната надпревара 
отборът спечели бронзови медали и купа за втори подгласници. Може да намерите повече 
информация за 125 СУ „Боян Пенев“ на адреси www.sou125.comи 
www.facebook.com/125sou.  

Млади журналисти представиха своя вестник на областния управител на Разград 

www.sbj-bg.eu | 23.07.2018  
Тийнейджърите и техният ръководител журналистът във вестник „Екип 7“ Антония Кирилова 
представиха на областния управител на Разград издадения от тях училищен вестник 
„Наблюдател“. Алкин, Селин и Кристислава разказаха как заедно с още 8 деца, които през 
ваканцията не са в града, са се подготвяли през учебната година за издаването на вестник в 
тираж 200 броя, работата на клуба им е по проект „Твоят час“. Продуктът на техния труд се 
разпространява лично от авторите, като те ще посетят различни институции, където ще 
продават вестника по 50 стотинки, а събраната сума ще използват за благотворителни цели. 
Парите ще бъдат преведени за лечението на тяхната съученичка Габриела, която е болна от 
рядкото при децата заболяване склеродермия Областният управител на Разград купи 10 
броя от вестника, но даде на децата 50 лева лични средства, като сумата над стойността на 
вестниците остава за благотворителната кауза. Закупените вестници пък ще бъдат 
раздадени на посетители в Областна администрация. Областният управител пожела успех 
на децата, както в доброто им дело, така и в учението и развитието им след това. Младите 
журналисти получиха и подаръци от г-н Хюсмен – тефтери и химикали с логото на Областна 
администрация, каквито имат всички разградски журналисти. Кабинетът на Областния 
управител бе първото място, което младите вестникари посетиха днес, пожелаха си след 
доброто начало на акцията им тя да се увенчае с успех и до края на деня да продадат целия 
тираж на вестник „Наблюдател“.  

Търси се мениджърът 

www.monitor.bg | 23.07.2018 |  
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„БПЦ представлява мини икомика, която се управлява неефективно“, коментира преди 
време директорът на фондация „Покров Богородичен“ Пламен Сивов. Регистрите сочат, че 
Българската православна църква владее имоти за около 8,6 млрд. лева. Това огромно 
имане, очевидно управлявано на парче, непрозрачно, някъде и направо лошо, си търси 
мениджъра. 
В интерес на истината някои от духовниците се справят нелошо с управлението на 
„подведомствената“ им собственост. Примерно игумените на манастири като Троянския, 
Бачковския, Самоковския, Гигинския успяват не само да ръководят обителта, но и да 
развиват някаква стопанска дейност (виж стр. 2-3). Като цяло, обаче далеч не всички 
свещеници имат призванието да са и добри мениджъри. В крайна сметка основната им 
работа е да поддържат вярата на миряните, а не да се занимават със сметки. Но да 
погледнем чуждия опит. Хайде да не е Ватикана, че това е отделна държава-институция. Но 
в съседна Гърция църковните имоти се управляват далеч по-резултатно. Там църквата 
развива индустрия, с която финансира другите си дейности, без да излиза от канона. Вярно 
е, че в България след национализацията, БПЦ изгуби собствеността си. После пък години 
наред се точеше връщането на имотите. Сега обаче те са факт и са нейно владение. Все пак, 
от прехода минаха 28 години. Досега трябваше не просто да се създаде цялостен имотен 
регистър, но и да се помисли за развитието на тези имоти, така че да обслужват с приходи 
дейността на църквата, но и носят някаква полза на обществото. Добър пример за „сделка“ в 
полза роду е Драгалевският манастир. От обителта се договориха с кмета на София 
Йорданка Фандъкова да се строят училища на църковни имоти. Със сигурност има и други 
примери за дарявани или отдадени благотворително имоти на БПЦ. Друг - обаче лош, 
пример е църковният имот, който се намира между столичните квартали „Слатина“ и 
„Редута“. Той представлява гора в широкия център на столицата. За съжаление, запусната 
гора. А в нея освен чисто горските растителни видове има орехи, лешници, вишни и ябълки, 
превърнали се вече в дивачки. Навремето имотът е бил в границите на селото Слатина, 
наблизо е имало и манастир, който се е превърнал в днешния храм „Света Троица“. Старата 
слатинска църква обаче стои затворена и самотна. Невероятен е фактът, че за стогодишната 
еднокорабна селска църква „Свети Мина“, запазила духа на времето, не могат да се намерят 
пари за реставрация. В „Света Троица“ събират средства с дарения, но очевидно това не е 
достатъчно. Целият район обаче просто „плаче“ да се превърне в прекрасен парк с истинска 
гора. В момента мястото е потънало в тръни и боклуци, вместо да се ползва от столичани. И 
така продължава да стои въпросът – кой е мениджърът на БПЦ? Отговорът не е еднозначен. 
В темела на църковната дейност сред миряните са настоятелствата. Ако в тези общности от 
светски хора, които са най-близо до храма, има икономисти, те със сигурност биха могли да 
помогнат. Е, не като, в поредният в този текст пример за един столичен храм, който вдигна в 
двора си заведение. Но с мярка и със смисъл. А защо БПЦ не наеме и консултантски фирми, 
които да помагат за мениджмънт на имотите, но с някаква цялостна стратегия. Нали все пак 
сме в модерните времена. 

Ремонтират "Света Петка" във Варна с 50 бона от дарения 

в. Монитор | Добромир РОДУШЕВ | 24.07.2018 |  
С усилени темпове се обновява фасадата на варненския православен храм "Света Петка", 
която се нуждаеше от спешен ремонт. На много места мазилката по външните стени се 
рушеше от атмосферните условия и трябваше да бъде укрепена. За цялостния ремонт бяха 
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необходими около 50 000 лева, набрани чрез дарения. С изключение на някои частични 
кърпежи и пребоядисване, цялостен ремонт не е правен от 1906 година. Според справка на 
Варненска-Великопреславска епархия в нея има общо 238 православни храма. 18 от 
църквите са във Варна, а в духовната епархия са 85. Останалите са в Провадийската духовна 
епархия - 35, в Добричката - 67, в Шуменската - 81 храма, и в Търговищката -33. 
Празна от старта на демокрацията стои пък сградата на първата истинска синагога в 
морската столица - на евреите сефаради. Тя е построена след Освобождението, през 1890 г. 
в мавритански стил, с отделни готически елементи. Тя е една от най-големите в Европа от 
този вид, като наподобява архитектурата на средиземноморските еврейски молитвени 
домове. Фасадата е богато орнаментирана. Сградата не изпълнява функциите на храм от 
началото на 60-те години, когато е изоставена и разграбена. От началото на 90-те години е и 
без покрив. Причината да бъде изоставен е спор с военното министерство за собствеността. 
След връщането й на Регионалната организация на евреите "Шалом", идеята е прекрасната 
сграда да се възстанови в пълния й блясък. Еврейският храм обаче няма да стане отново 
молитвен дом, а ще бъде превърната в културен център с концертна зала и изложбени 
площи. 

Над 55 000 лв. влязоха в сметката на Даниела Ивайлова от Кюстендил за трансплантация на 
бял дроб, нужни са и 100 000 

Валентин Кенов: 2 кутии за набиране на средства ще поставим по време на Международния 
фолклорен фестивал "Сребърна пафта" 
в. Вяра, Благоевград | Краси ЦЕНКОВА | 24.07.2018  
Малко над 55 000 лв. са постъпили вече в сметката на Даниела Ивайлова от Кюстендил, 
която се нуждае от трансплантация на бял дроб. Това каза Валентин Кенов, ръководителят 
на фолклорен танцов ансамбъл "Пауталия", в който младата майка е танцьор в последните 
15 години. Той изрази надежда, че нужните 100 000 евро за 36-годишната жена за спешната 
животоспасяваща трансплантация в чужбина ще бъдат набрани. Даниела повече от половин 
година е с диагноза хронична дихателна недостатъчност- декомпенсация. Наложителна е 
спешна, животоспасяваща трансплантация в чужбина, за която Даниела е в листа на 
чакащите. 
"Тази седмица в нашия град предстои провеждането на традиционния Международен 
фолклорен фестивал Сребърна пафта" и ние сме подготвили две кутии, които през трите дни 
ще бъдат поставени в близост до сцената на Арката на пл. "Велбъжд" и всеки, който има 
желание, може да помогне", каза Кенов. 
Вече втори месец в Кюстендил се проведоха редица благотворителни инициативи за 
набиране на сумата. Над 130 са и кутиите за дарения, които са поставени в целия град, а 
банковата сметка може да видите на снимката в новината. 
14-ият международен фолклорен фестивал "Сребърна пафта" ще се проведе от 26 до 28 
юли, а през трите дни на сцената ще се изявят танцьори и изпълнители от Мексико, 
Индонезия, Турция, Сърбия, Полша и България. Той се организира от община Кюстендил и 
НЧ "Пауталия 2008" -Кюстендил. Сред участниците от България са 
ФТА "Рила" (Дупница), ТА "Южняци" (Хасково), ДФ "Сребърна пафта* (София), ГАФ "Горска 
китка" (с. Преснян), КНТ "Омайниче" (с. Опицвет), ТГ "Оро на дворо" (София), ТС при НЧ "Хр. 
Ботев" (село Ярджиловци), ТГ "Огнени ритми" и "фолк-палитра" (София). фестивалът се 
открива на 26 юли, четвъртък, от 17,00 часа с дефиле на участниците от хотел "Велбъжд" до 
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площад "Велбъжд", а от 17,30 часа започва концертната програма на Арката, която ще бъде 
открита от домакините от фТА "Пауталия" с 20-минутна програма. 
На 27 и 28 юли концертите на Арката започват от 18,00 часа, като всеки един от тях ще бъде 
по 3 часа. 

Българската църква притежава имоти за 8.6 милиарда лева 

www.bgnews.host | 24.07.2018 |  
Регистрите на Българската православна църква (БПЦ) сочат, че тя владее недвижими имоти 
на стойност близо 8.6 млрд. лв. В момента тези многобройни имоти, често управлявани на 
парче, непрозрачно, а в някои случаи дори и много зле, си търсят мениджър. Част от 
духовниците се справят нелошо с управлението на „подведомствената“ им собственост. 
Така например, игумените на манастири като Троянския, Бачковския, Самоковския, 
Гигинския успяват не само да ръководят обителта, но и да развиват някаква стопанска 
дейност, пише „Монитор”. Като цяло, обаче далеч не всички свещеници имат призванието 
да са и добри мениджъри. В крайна сметка основната им работа е да поддържат вярата на 
миряните, а не да се занимават със сметки. Какъв е чуждия опит? В съседна Гърция 
църковните имоти се управляват далеч по-резултатно. Там църквата развива индустрия, с 
която финансира другите си дейности, без да излиза от канона. Вярно е, че в България след 
национализацията, БПЦ изгуби собствеността си. После пък години наред се точеше 
връщането на имотите. Сега обаче те са факт и са нейно владение. Все пак, от прехода 
минаха 28 години. Досега трябваше не просто да се създаде цялостен имотен регистър, но и 
да се помисли за развитието на тези имоти, така че да обслужват с приходи дейността на 
църквата, но и носят някаква полза на обществото. Добър пример за „сделка“ в полза роду е 
Драгалевският манастир. От обителта се договориха с кмета на София Йорданка Фандъкова 
да се строят училища на църковни имоти. Със сигурност има и други примери за дарявани 
или отдадени благотворително имоти на БПЦ. Друг - обаче лош, пример е църковният имот, 
който се намира между столичните квартали „Слатина“ и „Редута“. Той представлява гора в 
широкия център на столицата. За съжаление, запусната гора. А в нея освен чисто горските 
растителни видове има орехи, лешници, вишни и ябълки, превърнали се вече в дивачки. 
Навремето имотът е бил в границите на селото Слатина, наблизо е имало и манастир, който 
се е превърнал в днешния храм „Света Троица“. Старата слатинска църква обаче стои 
затворена и самотна. Невероятен е фактът, че за стогодишната еднокорабна селска църква 
„Свети Мина“, запазила духа на времето, не могат да се намерят пари за реставрация. В 
„Света Троица“ събират средства с дарения, но очевидно това не е достатъчно. Целият 
район обаче просто „плаче“ да се превърне в прекрасен парк с истинска гора. В момента 
мястото е потънало в тръни и боклуци, вместо да се ползва от столичани. И така продължава 
да стои въпросът – кой е мениджърът на БПЦ? Отговорът не е еднозначен. В темела на 
църковната дейност сред миряните са настоятелствата. Ако в тези общности от светски хора, 
които са най-близо до храма, има икономисти, те със сигурност биха могли да помогнат. Е, 
не като, в поредният в този текст пример за един столичен храм, който вдигна в двора си 
заведение. Но с мярка и със смисъл. А защо БПЦ не наеме и консултантски фирми, които да 
помагат за мениджмънт на имотите, но с някаква цялостна стратегия.  Източник: bulnews.bg 

Стоян Тончев: Благотворителната кампания „Живот за Надежда!“ продължава 

www.burgasinfo.com | 24.07.2018 |  
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Благотворителната кампания „Живот за Надежда!“, в помощ на Надежда Огойска,  
продължава. Жената е дъщеря на голямата поетеса Маргарита Петкова. „Събраните 
средства за лечението на Надежда Огойска от благотворителната кампания в Бургас са 
преведени по банковата й сметка. Като „мотор“ на инициативата, ще си позволя да споделя 
впечатленията си и да изразя благодарности към всички, които допринесоха за 
реализацията на „Абсурдни времена – СПЕКТАКЪЛЪТ!“”, заяви Стоян Тончев, който 
организира благотоврителното събитие в Бургас. Благотворителната инициатива „Живот за 
Надежда!“ включваше издаване на книгата „Абсурдни времена – СПЕКТАКЪЛЪТ!“  по 
стиховете на Маргарита Петкова и Добромир  Банев, реализиране на спектакъла „Абсурдни 
времена“ в Amaya Beach с участието Нона Йотова и Петър Антонов, специалното включване 
на Ирина Флорин, която реагира мигновено за участие в благотворителната вечер и на нея 
изпълни най-новата си песен „По целувките“ и някои от златните си хитове, продажба на 
албуми на Нона Йотова и Ирина Флорин, както и предоставяне на картини за откупка от 
Галерия „Поморие“. От продажбата на книги, куверти за вечерта и дискове бяха събрани 
2440 лева. Благотворителната кампания „Живот за Надежда!“ ще продължи до 
окончателното изчерване на книгата „Абсурдни времена – СПЕКТАКЪЛЪТ!“, с тираж 600 
бройки. До този момент са продадени 81 книги. Цената на благотворителната стихосбирка е 
13 лева и с нея може да се сдобиете чрез страницата на Ажда Чаушева, създадена за 
събиране на средства за онкологичното лечение на Надежда Огойска  и чрез контакт с 
телефон 0893 882 251. Всичко започна с един статус във фейсбук на Надежда Огойска, която 
потърси помощта на хората, за да продължи да живее. Последва разтърсваща изповед на 
нейната майка, известната поетеса Маргарита Петкова, с която тя се обърна към Господ и 
пожела да бъде волята Му, но не й докато е жива! „Искам да изразя горещите си 
благодарности към всички хора, които присъстваха на благотворителната вечер и на тези, 
които допълнително преведоха пари по сметката на Надежда. Тук е мястото да спомена и 
всички други, без които инициативата никога не би могла да се реализира и да придобие 
общонационална значимост. Изразявам специалните си благодарности към: Маргарита 
Петкова и Добромир Банев, които светкавично приеха идеята ми за книгоиздаване и ме 
упълномощиха да го направя; Нона Йотова и Петър Антонов, които без секунда колебание 
приеха да изиграят спектакъла си „Абсурдни времена“ (с което се промени формата на 
книгата от „Абсурдни времена“ в „Абсурдни времена – СПЕКТАКЪЛЪТ“; Петя Станева и 
Денчо Михов от издателство „Либра Скорп“, които за 3 дни направиха чудо и книгата бе 
готова за отпечатване; на Областния управител на Бургас Вълчо Чолаков, когото срещнах 
случайно на улицата в почивен ден, изслуша ме и каза: „Съдействам!“; на домакините на 
вечерта Amaya Beach, които прегърнаха идеята и съучастваха финансово и организационно 
при реализиране на инициативата; игрални зали „RING” и всички медии, които отразиха и 
разпространиха информация за благотворителната арт вечер. Признателен съм на Община 
Бургас и най-вече на Весела Йорданова, директор на Дирекция „Култура и връзки с 
обществеността“ - за пълната продкрепа, координация и съдействие по всички въпроси, 
свързани с популяризиране и осъществяване на благотворителното събитие, както и за 
събиране на средства за Надежда. Огромна роля изиграха също медицинска лаборатория 
„ЛИНА“ и Татяна Костадинова и д-р Васил Костадинов. Изказвам благодарност още към 
Петър Низамов, БургасБус, депутатите от ГЕРБ и БСП от Бургас и партийните им ръководства 
в черноморския град, и към всички хора с добри сърца. Да, въпреки абсурдното време, в 
което живеем, българинът не е обръгнал на човечност, доброта и взаимопомощ! 
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Спасяването на един човешки живот обедини хората за една благородна кауза!”, заявява 
Тончев. Благотворителната кампания продължава... Живот за Надежда можете да дарите по 
сметката на: IBAN: BG77STSA93000021658416 BIC: STSABGSF Банка ДСК Христина Огойска в 
полза на Надежда Огойска, 

Благотворителна вечеря подпомага таланти от Димитровград 

www.haskovo.net | 24.07.2018 |  
За трета поредна година в Димитровград ще се организира Благотворителна вечеря в 
подкрепа на млади таланти.  Клубът, който организаторите тази година ще подкрепят 
финансово и морално, е Спортен клуб по борба Димитровград. "Вие всички сте запознати с 
успехите, които имат тези деца и младежи там и колко са значими за нашия град - в 
национален план, а и не само. Нека всички ние им покажем, че сме с тях и ги подкрепяме!", 
призовават организаторите Тодор Славов и Петя Миткова. Пропомняме, че на предходите 
две Благотоворителни вечери бяха събрани средства в подкрепа професионалното развитие  
на 11-годишната певица Кристин Стефанова, 17-годишният състезател по джу джицу Ивайло 
Костов и културиста Светлин Николов. Вечерята за млади таланти тази година ще бъде на 7 
август от 20:00 часа в ресторант "Москва". Всеки желаещ, може да закупи куверт за 
благотворителната вечеря на стойност 10 лв, като половината от тях ще бъдат заделени за 
подкрепа на Спортния клуб по борба.  Заявката става на телефони 0884 03 75 51 - Тодор 
Славов и 0889 58 15 15 - Петя Миткова. Както всяка година, и тази ще има много изненади и 
забавления за гостите, обещават организаторите. 

Зов за помощ: Да помогнем на Анастасия да се пребори с левкемията 

www.btvnovinite.bg | 24.07.2018 | 
Анастасия Арикова се нуждае от втора трансплантация на стволови клетки в Германия (на 
стойност 230 000 евро). На 12.07.2018г. официално стартира Facebook  дарителска страница 
“И ти можещ да помогнеш на Анастасия“ и DMS кампания.   Кампанията вече набра 
първоначална популярност и мащабност. Благодарение на творци от цяла България, 
безвъзмездно дарили свои ръчно изработени творби, Анастасия и екипът й от приятели и 
добродетели подготвиха Благотворителен онлайн базар с аукционен характер, плануван за 
периода 27- 29 Юли 2018 г.   Анастасия представя кратко медицинския си случай:   
Диагнозата ми е бифенотипна левкемия и се боря с „рачето“ в мен от 2015 г.   От самото 
начало лечението протичаше много сложнo. Още с първата химеотерапия получих некроза 
на горната челюст и небце. Това беше поводът ръководството на клиниката в България да 
отлага трансплантацията 9 месеца, като ме държаха само на поддържаща химеотерапия. 
След като стана ясно, че и местни, и чужди лицевочелюстни хирурзи отказват да ми 
направят реконструктивна операция на челюста преди трансплантацията (т.к. за да бъде 
успешна операцията, аз трябва да съм 6 – 9 месеца без химеотерапия, което в онзи момент 
беше невъзможно), ръководството на клиниката най-накрая реши, че ще ми направят 
трансплантация. На 18.01.2017 г. това се случи! Трансплантацията мина много успешно, 
нямах никакви усложнения. 3 месеца след изписването резултатите бяха идеални и 
обещаващи за истински нов и пълноценен живот. В края на май 2017 година при 
профилактичен преглед на околомозъчната течност (ликвор) се установи първи 
мененгиален рецидив (т.е намерени са ракови клетки в ликвора). След изчистването на 
първия рецидив и непредприемане на предпазни мерки, през декември отново направих 
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рецидив – 2-ри след трансплантацията. Преживяване на два рецидива след трансплантация 
като цяло е голяма рядкост. Тогава интуитивно усетихме, че нещата не вървят добре и 
лекарите започнаха да „стрелят на посоки“, предлагайки ми ту една, ту друга терапия. Така 
потърсихме второ мнение на водещ трансплантолог извън клиниката в България, както и 
такова от професор по онкохематология и транспланалогия в Германия. И двата изказаха 
мнение, че състоянието ми е тежко и се налага незабавна намеса.  След излекуването на 
рецидива следва да се направи втората трансплантация. За мой късмет се оказа, че вече 
имам и донори в немската донорска банка на стволови клетки.   Веднага подадохме молба 
към Комисията за лечение в чужбина (вече имах и насрочен ден за хоспитализация). След 2 
седмици нямаше никакво движение по преписката ми, което ни накара да съберем пари от 
роднини, приятели и банков кредит и да заминем за клиниката в Германия. Върнахме се в 
България през април 2018г. с чист ликвор (т.е. пълна ремисия) и надеждата, че средствата от 
Комисията ще ми се отпуснат възможно най-бързо. Така чакахме до 14-ти юни 2018г. (3 
месеца и половина след подаване на молбата) и получихме -ОТКАЗ!   Връщане назад няма. 
Решени сме да се лекувам в чужбина, тъй като тук не ми предлагат навременно и адекватно 
лечение. Загубили сме ужасно много време в чакане на Комисията. Никой не може да каже 
колко дълго ще продължи ремисията, затова спешно набираме средства, за да бъде 
извършена трансплантацията в Германия. Не ни остава друго освен да се обърнем към 
човешкото в хората и да ги помолим за помощ. 

Библиотеката в Ловеч получи дарение от Регионалния исторически музей 

www.bta.bg | 24.07.2018 |  
24 юли /Даниела Балабанова, БТА/ Дарение от 27 ценни книги, 15 албума със снимки и 
рекламни брошури е получила Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" в Ловеч от 
Регионалния исторически музей в града, съобщават от културната институция. Книгите, 
издания на ловешкия музей, ще се използват за целите и обогатяването на библиотечния 
фонд на отдел "Краезнание". Сред заглавията са "Ловеч в руско-турските войни през ХIХ век 
(част първа) 1806-1812, 1828-1829"; "Общинското управление в Ловеч (1877-1944 г.)"; 
"Съградено от народната памет. Историята на Къкринското ханче - първият музей за Васил 
Левски"; Каталог "Археологическо наследство - Ловешка област; "Градът Ловеч"; "Ловеч 
през Праисторията, Античността и Средновековието"; "Почетните граждани на Ловеч" и др. 
Дарението било прието от директора на библиотеката Веселина Мончева. /МХ 

Писмо за подкрепа на националната кампания „Локомат за България“ постъпи в Общински 
съвет - Плевен 

www.pleven.utre.bg | 24.07.2018  
Писмо с призив за подкрепа на националната дарителска кампания „Локомат за България“ е 
част от дневния ред на две от постоянните комисии в Общински съвет - Плевен този месец. 
„Разпределил съм преписката за обсъждане в ПК по „Бюджет и финансова политика“ с 
председател Пепо Петков и ПК по „Здравеопазване  и социална политика“ с председател 
проф. д-р Начко Тоцев“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев. 
„Писмото за подкрепа на националната дарителска кампания „Локомат за България“ е 
подписано от д-р Анелия Хохвартер, която стои зад тази идея. Роботът Локомат се използва 
за лечение и рехабилитация при редица заболявания, като целта му е да помогне 
възстановяване на двигателните функции. В лично качество напълно подкрепям 
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инициативата, още повече, че има огромен шанс първият и единствен Локомат от този род в 
България да бъде в Плевен. В момента у нас има няколко уреда от този тип, но те са за 
частична рехабилитация и са за деца до 6-годишна възраст. Целта на кампанията е да се 
закупи Локомат от най-нова генерация, съществуващ от 2011 и с подновен софтуер от 2014. 
Той е с два модула и ще позволява лечение и на деца, и на възрастни“, коментира Мартин 
Митев. Инициаторът на кампанията д-р Анелия Хохвартер е родена в с. Горна Митрополия, 
Плевенско. Следвала е обща медицина в Плевен, след което завършва във Виена, където от 
27 години живее и работи като офталмолог. Периодично преглежда и в родината си, участва 
и в много социални проекти. В резултат на пътуванията и стотиците срещи се ражда романа 
й „Пътуване“, като решава парите от продажбата му да отидат именно за кампания за 
закупуване на Локомат в България. Локоматът е създаден през 2000 г. и се използва в 
клиники в цял света. Това е робот за лечението и рехабилитацията на пациенти с цялостна 
или частична загуба на двигателни функции, хора болни от множествена склероза, детска 
церебрална парализа, пациенти, прекарали инсулт или претърпели мозъчна травма, както и 
с болестта на Паркинсон, с цел да им се помогне да проходят отново. Лечението 
продължава от 4 до 11 седмици със сеанси по 1 час три пъти в седмицата, след което се 
извършва поддържаща терапия с робота между 2 и 4 седмици два пъти годишно. Писмото с 
призив за подкрепа на кампанията за закупуване на Локомат е изпратено до Националното 
сдружение на общините в Република България и адресирано до всички общини в страната. В 
ПК по „Бюджет и финансова политика“ в Общински съвет - Плевен то бе обсъдено и 
подкрепено на заседание в понеделник /23 юли/. Днес то ще стои на вниманието и на 
съветниците от ПК по „Здравеопазване и социална политика“. Заседанието на комисията е 
от 15,00 ч. в Заседателната зала. 

Лятото дойде и в офиса на фондация „За Нашите Деца"  

www.ngobg.info | 24.07.2018 |  
С много усмихнати емоции и добро настроение се заредихме в края на изминалата работна 
седмица с колегите в офиса на фондация „За Нашите Деца“. Като част от кампанията ни 
„Предизвикай лятото в офиса“ организирахме благотворителна следобедна почерпка и с 
много забава опитахме да разпознаем колегите си по стари ленти на тяхното лятно детство. 
За миг се отдръпнахме от работното ежедневие и се отдадохме на следобед със смях, 
вкусотии, вдъхновение и заслужено петъчно добро настроение.   Всеки бе зареден в една 
ръка с тава домашно-приготвени вкусотии, а в другата – с няколко детски снимки от 
любимото си лято на море, в планина, на село или на лагер. Всяко парче сладост беше 
благотворително. А кутия за дарения и „ваучери“ очакваше онзи, който не успяваше да 
разпознае детето на изтеглените от него снимки. Събраните средства ще вложим в подкрепа 
на децата, които все още нямат толкова хубаво лято, колкото ние сме имали.   „Предизвикай 
лятото в офиса“ ни даде възможност да се върнем заедно към всичко онова, което ни 
мотивира да продължаваме да променяме стотици съдби всеки ден, усмихвайки повече 
деца!   Кампанията „Предизвикай лятото в офиса“ на фондация „За Нашите Деца“ за втора 
поредна година събужда въображението и призовава да се забавляваме заедно с колегите в 
офиса като в същото време отворим нашите сърца и допринесем повече деца да получат 
едно щастливо лято в семейство. Можете да се включите и вие! Имате само още една 
седмица!  
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Младежи даряват къщички за книги на Берковица 

www.bulnews.bg | 24.07.2018 |  
Две къщички за книги ще бъдат дарени на Берковица от младежката инициативна група 
"Заедно за Берковица". Една от тях ще бъде поставена в центъра на града, а другата - в един 
от големите квартали. Инициативата на местните младежи е продиктувана от желанието да 
се подпомогне страстта към четенето, каза един от създателите на "Заедно за Берковица" 
Димитър Манов. Инициативата се подготвя от два месеца. "Проблем пред нас беше 
намирането на подходящ дърводелец, който да се справи с направата на къщичките. Ще 
покажем на управляващите в нашия град какво сме сътворили, а те от тяхна страна ще кажат 
приемат ли ги като дарение. Ние целим да подпомогнем страстта към четенето, желанието 
за четене, затова подготвихме инициативата", споделя Манов. Той допълва, че се надява 
дарението на къщичките да бъде прието добре от съгражданите и да постигне успех, но 
поради различни причини се определя като "не толкова голям оптимист". Освен къщичките 
за книги, които вече са готови, активната берковска организация от местни младежи е 
предприела още една кампания - заснемане на филм. Зад идеята стои възгледът на "Заедно 
за Берковица", че Северозападът далеч не е мрачното място, за каквото е възприемано от 
много хора.  Към момента продължава събирането на кадри за видеото, а Димитър Манов 
очаква те "да бъдат събрани в следващите няколко седмици". Той съобщи още, че в 
момента тече подготовката за поставяне на модерни информационни табели на улици, 
носещи имената на хора, пряко свързани с миналото на Берковица./ БНР 

20 студенти стават част от стажантската програма на bTV Media Group за "Да изчистим 
България заедно" 

www.dnes.dir.bg | 24.07.2018 |  
bTV Media Group избра 20 студенти за националната стажантска програма, свързана с 
подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас "Да изчистим България заедно". 
Младите хора стартираха обучението си с първата лекция с Мария Лазарова, мениджър 
"Социални проекти", в рамките на програмата, както и обиколка в нюзрума на bTV с 
посланика на инициативата Валери Генов и талисмана на кампанията Зеленко Зеленков. 
Студентите ще работят на регионално ниво, като ще координират подготовката на областите 
в България за включване в кампанията "Да изчистим България заедно" на 15 септември. 
Избраните младежи от цялата страна ще отговарят за различни области - Бургас, Сливен, 
Русе, Плевен, Кюстендил, Пловдив, Благоевград, София, Перник, Стара Загора, Варна, 
Габрово, Велико Търново, Шумен, Враца, Видин, Монтана, Хасково и други градове. "Това е 
възможност да се покаже, че младите хора в България се интересуват и имат желание за 
промяна", каза Ваня Гривова, която ще отговаря за координацията на кампанията в 
Пловдив. Със серия от уебинари стажантите ще бъдат обучени как да работят с институции и 
организации, как се сформира организационен екип и как да съдействат на доброволците 
на 15 септември. Към обучителната програма от 14 август ще се включи и втора група от 
доброволци по регионите, които ще организират малки инициативни групи. Програмата се 
реализира съвместно с Министерството на младежта и спорта и Националното 
представителство на студентските съвети. *** Тази година "Да изчистим България заедно" 
стана част от най-голямата гражданска инициатива в света - World Clean Up Day 2018. На 15 
септември, в Световния ден на почистването, България ще чисти заедно с милиони 
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доброволци от 150 страни. Dir.bg е медиен партньор на инициативата "Да изчистим 
България заедно". 

Гърция събира дарения за пострадалите от пожара 

www.novini.dir.bg | Dnevnik.bg | 24.07.2018 |  
В Гърция започнаха да се събират дарения за жителите на Източна Атика, които останаха без 
подслон след унищожителите пожари, съобщава в. "Катимерини".Центърът за превенция и 
контрол на болестите и община Рафина-Пикермион събират основни медицински стоки – 
марли, йод, антисептични кремове, памперси, храни с дълъг срок на годност.Община 
Маратон събира бутилирана вода и храни, кметът на Мегара е отворил общинските 
центрове, за да приюти... В Гърция започнаха да се събират дарения за жителите на Източна 
Атика, които останаха без подслон след унищожителите пожари, съобщава в. “Катимерини“. 
Центърът за превенция и контрол на болестите и община Рафина-Пикермион събират 
основни медицински стоки – марли, йод, антисептични кремове, памперси, храни с дълъг 
срок на годност. 

Мая Донева от Карин дом: Искам промяна не в дома, а в обществото 

www.uspelite.bg | 25.07.2018  
Мая Донева е новият изпълнителен директор на Карин дом в гр. Варна – организация с 22-
годишна история, осигуряваща терапия на деца със специални потребности. Мая е на 32 
години и е част от екипа на една от най-големите световни организации с фокус деца и 
младежи – Европейския младежки форум. Има три деца и обича да ходи на палатка. Когато 
има време, търси и намира отдалечени плажове с късни залези. Посветила усилията си на 
социалното предприемачество, тя провежда множество тренинги по младежка и 
гражданска активност. Изнасяла е лекции в над 35 държави по теми, свързани с човешките 
права. Преди броени дни води семинар на JEF Europe (международна младежка полит. 
организация) в Лапландия. Съосновател е на Социалната чайна в гр. Варна - едно от първите 
успешни социални предприятия у нас - там където започват работа младежи без родители. 
Обича честните хора, които са отговорни към себе си и обкръжението си. Вярва в доброто и 
го намира у всеки.  За своите 32 години вие сте направили много положителни промени в 
света около себе си. Как избирате каузите си?Искрено се надявам повечето да са 
положителни! Никога не съм си избирала каузите, те ме намират. Когато бях студентка, 
исках студентите да имат повече глас в университета и така станах част от Студентския съвет. 
След това като доброволец и обучител в различните организации спонтанно винаги съм 
виждала решения за проблеми, които често са невидими за институциите или бизнеса. 
Всичко, по което някога съм работила, има общо с децата и младите хора; с това да имат 
глас за своето развитие и равни възможности със своите връстници извън България. 
Разкажете ни каква е мисията на Карин дом?Карин дом е моята мисия, за която явно съм се 
готвела от много време. То е едно от малкото места на Балканите, което подпомага деца със 
специални нужди и техните семейства и това е много, много значимо. Откакто има Карин 
дом, сме подкрепили над 2200 семейства! Всяка сутрин се събуждам с мисълта, че в този 
ден се събуждат и други хора, чиито деца ще влязат в Карин дом, а там трябва да ги 
посрещне с най-широката усмивка, най-отвореното сърце и най-знаещата глава ТЕХНИЯТ 
терапевт, ТЕХНИЯТ психолог, ТЕХНИЯТ ЧОВЕК. Моята задача е да създам такава среда около 
колегите, че те всеки ден да са най-добрите в това, което правят, за да достигнем до повече 
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семейства и да има повече щастливи деца - не го пише в длъжностните ни характеристики, 
но реално това правим. Кои са най-големите предизвикателства пред един млад човек, 
който е на такъв ръководен пост?Работата на всеки изпълнителен директор с толкова голям 
екип е преди всичко отговорна. Преди да започна, се притеснявах от очевидното - не съм ли 
твърде млада, не е ли много рано за мен да съм начело на екип от 54 души, да бъда 
отговорна за тези семейства… мога ли? След като се запознах с екипа, тези 
предизвикателства лека-полека освободиха място на други, свързани с финанси и 
управление. Така или иначе възрастта не винаги е индикатор за опит. Любимият ми цитат по 
темата е на Оскар Уайлд: “Мъдростта идва с годините, но понякога годините идват сами”. 
Ако трябва да съм честна, предизвикателството, което най-вече излиза на дневен ред, е 
комбинацията между семейство и работа. Имам син на годинка, както и две по-големи деца 
на 6 и 7 години. Най-малкият често е с мен на работа, когато татко му не може да го гледа. 
Огромна част от екипа на Карин дом са млади майки и атмосферата е изключително 
приемаща, което е много приятно. Не съм сигурна, че на друго място би било добре прието 
да съм на оперативка с бебе на ръце или да излизам в пауза за кърмене между две работни 
срещи. Но понякога най-големите предизвикателства са най-хубавите уроци.  Каква промяна 
се надявате да внесете?Моята експертиза е в развиването на социални иновации и 
изграждането на организационен капацитет. Бих искала да направим по-достъпни всички 
услуги, които предлагаме, във всеки един план - онлайн и офлайн. В Карин дом има 
обучителен екип със страхотни тренери, които до момента са обучили на 7000 специалисти 
от цялата страна; мобилен екип, който консултира семейства в домашна среда; терапевти, 
които работят с деца с множество увреждания; групи за игра и още много, много смислени 
дейности. И при всичко това не можем да достигнем до всички поради липса на време, 
размах и ресурси. Иска ми се мисията - Карин-дом - да излезе от пределите на сградата - да 
бъдем на площадките, в детските градини, в обществените сгради. Промяната, която искам 
да внеса като изпълнителен директор, не е в Карин дом, а в обществото. Искам то да си 
отвори очите. И сърцето. Направете си експеримент и следващия път, щом минавате покрай 
училище или детска площадка, вижте колко деца в количка виждате, колко със синдром на 
Даун  - нима те нямат нужда да играят, нима те не искат да общуват с приятели навън? А 
къде са тези деца? Защо не ги виждаме по улиците? Какво се случва с родителите им? Това 
са български деца, за които ми се иска да почнем да говорим, да мислим и да се грижим 
като общество. Все повече семейства от цяла България търсят подкрепа от вас. Планирате ли 
откриване на подобни центрове и в други градове в страната?Да, наистина много семейства 
имат нужда от подкрепа и нашият екип често отговаря на запитвания от цялата страна. 
Карин дом е уникално място - и заради историята на нашия основател г-н Иван Станчов, 
който мобилизира целия си дипломатически, политически и приятелски кръг, за да 
започнем преди повече от 20 години, но и заради екипа ни, който многогодишно е обучаван 
по международни методики. Трудно бихме могли да направим Карин дом някъде другаде, 
но мислим за разрастване на дейността и покриване на повече региони от страната. 
Паралелно с това нашите тренери разпространяват модела на Карин дом, защото за нас е 
важно това, което правим, и това, което сме открили, да се мултиплицира сред колеги и 
извън Варна.  Обръщат ли се родителите навреме към специалист, или страдат от 
предразсъдъци да потърсят помощ? Съществуват ли обучителни програми, посветени на 
важността от ранната диагностика?Все още има деца и родители, до които не достигаме или 
те не достигат до нас - от срам, че детето им е “различно”, от страх “Какво ще кажат 
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съседите”. Правилото е “Колкото по-рано, толкова по-добре” - родителите често се 
притесняват, че нещо не е наред и в повечето случаи това е неоправдано. Но ако нещо 
наистина не е наред, терапията не трябва да бъде отлагана, особено когато се отнася бебета 
и малки деца. Програмата ни “Ранна интервенция” подкрепя родители чрез домашни 
посещения и групи за игра. Обучителният екип често подпомага и родители чрез обучения 
по теми, свързани с комуникацията в семейството, а сега стартираме и един доста голям 
проект “Семейно-медиирана интервенция” - нещо, което е пилотно за България. Има 
държави като Канада, Финландия, Швеция, в които подобни програми са част от социалния 
пейзаж от десетилетия. В България тази система се изгражда в момента. Не мога да не 
спомена устойчивите ни партньорства в тази посока: с община Варна - първата община в 
България, която въведе Ранната интервенция като практика; Уницеф, без които работата ни 
не би била възможна и преди всичко дарителите ни, без които нищо от това не би могло да 
се случва. Майка сте на три малки дечица. Помага ли ви в работата това обстоятелство?Да, 
държи ме фокусирана и приземена. В Карин дом често има много тежки случаи, за които 
преди да започна, си мислех, че ще ми е мъчно - за децата, за родителите им. Но 
съжалението е най-вредната от всички човешки емоции. То е неконструктивно и поставя в 
много пасивна позиция. Не мога да кажа, че разбирам как се чувстват родителите на децата 
със специални нужди, камо ли самите деца, но мога да кажа, че изпитвам искрено уважение 
към майките и татковците, които сами се изкарват над водата, за да продължат. Това, че аз 
самата съм майка, ме кара да не забравям, че зад всеки лист хартия, зад всеки проект и зад 
всяка терапевтична сесия стои човешки живот. Какъв съвет бихте дали на младите хора, 
които избират да останат в България и се борят да променят средата около себе си?Мисля 
си, че младите хора не обичат съвети. Аз не обичах, когато бях млада. Младите хора обичат 
примери и истории. Затова ще ви разкажа една история. Когато бях на 18, нямах представа 
“каква искам да стана като порасна”, а вече бях пораснала. Учих нещо, което не ми 
трябваше, но беше важно да го завърша. След това пътувах и безделничих из Европа година 
и половина - доброволчество, младежки проекти, пътуване на стоп, спане на палатки, 
Еразъм-стипендия, сервитьорка в Прага... И всичкото това не-организирано, не-
фасилитирано, не-учене ми показа, че искам да работя професия, която да помага на хората. 
После се влюбих и ожених, въпреки че всички ми казваха, че нямало смисъл, защото бракът 
е преходен и хората не се женят на по 24. После едно след друго дойдоха две деца, които 
бяха много искани, въпреки че нямахме апартамент и кола, а съветниците отстрани казваха, 
че и това не се прави така, защото е безотговорно. После започнах две магистратури и 
завърших една. Реших да продавам навън това, което съм научила, защото в България никой 
не искаше да го купи, a социалните иновации и capacity-building обученията се харчат като 
топъл хляб в Брюксел. И понеже и така не се прави, с мъжа ми решихме да имаме трето дете 
- малко след като със Стояна направихме Социалната чайна. И все така - в посока на това, 
което не се прави, приех да съм изпълнителен директор на една от най-смислените 
организации в България - Карин дом - на 32, с осеммесечно бебе и раница, пълна с нечути 
съвети... Правете каквото си знаете - това е анти-съвет, така че го приемете! 

"Тротоара" създава среда за свободно общуване между младите 

www.bnr.bg | 25.07.2018 |  
Фондация „Тротоара“ търси сериозни доброволци, които да се включат в борбата срещу 
скуката, жегата и липсата на разхлаждащи напитки през летните месеци. „Тротоара“ е 
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независима организация, която е насочена изцяло към младите хора - място, където те 
могат да се чувстват у дома си, да се изразяват, да общуват с други млади хора без никакви 
задръжки. Подходяща среда за това е сградата, която ги обединява - с цветни графити по 
стените, всякакви музикални инструменти, компютри и скейтборд рампа по средата на 
стаята вместо диван. Точно така е изглеждала фондацията в мечтите на основателят - Деян 
Янков. След повече от 10 години планиране, през 2016 той най-накрая реализира този 
социален проект, по думите му "успешно". Пред Радио София той разказа какво е 
подготвила фондацията за лятото:Ние развиваме младежки център в едни помещения 
около 300 кв. метра в центъра на София. Идеята е да ги превърнем в едно безплатно, 
отворено пространство за младежи, основно тийнейджъри, като ще наблегнем на 
изкуствата, спортовете, опазването на природата, общуването. Започнахме да се 
занимаваме с youtube видеа, работим с доста известни ютюбъри, пуснахме и собствен 
канал. Така ангажираме учениците и младежите в творчески и креативни дейности. 

Дарете за мултифункционални седалки за спорт за хора с двигателни проблеми  

www.uspelite.bg | 25.07.2018  
Започна кампания по набиране на средства за създаване на прототип на 
мултифункционална седалка, спомагаща практикуването на различни спортове на открито, 
като бягане, ски, сърф и др., от хора с двигателни увреждания. Инициатива е на сдружение 
"Един живот", списание 360° и Wild-berries. Целта на кампанията "Един е ние" е 
изработването на лимитирана серия от седалки, които безвъзмездно да бъдат предоставени 
на парковете за уейкборд във Варна и на "Градина" и в някои от зимните ни курорти. Когато 
от Сдружение "Един живот" качват за първи път човек с двигателни проблеми на Мусала, 
може би не предполагат, че същият този човек ще ги вдъхнови да създадат приспособление 
- количка, с която още повече хора да могат да практикуват различни активности на открито.  
Човекът се казва Влади Гюров, който след изкачването започва да спортува усилено - 
първоначално с игра на баскетбол, после бягане (с количка), а тази зима се сдобива и с 
количка за ски и започва да кара ски. Удоволствието, което тези занимания носят за него, не 
е по-различно от това, което и ние изпитваме, практикувайки любимите спортове.  
Количката за ски, с която Влади кара тази зима, вдъхновява Иван Димитров от Сдружение 
"Един живот", като идеята е по неин модел да бъде изработена подобна количка, но 
специализирана, за каране на кайтсърф и уейкборд. Бързо обаче става ясно, че цената на 
количката за ски - 10 000 евро, е неоправдана и поставя сериозни граници пред всички 
желаещи да пробват зимния спорт. Идеята прераства в това да бъде създадена 
мултифункционална количка, на която да може да се поставя активно окачване за каране на 
ски с монтажна планка за сетъп за ски. Целта обаче е окачването на същата седалка да може 
да бъде лесно демонтирано, а на негово място да се монтира монтажна планка за уейк и 
кайт дъска.  Организирана е серия събития, чрез които всеки ще може да подкрепи 
начинанието и да даде своя принос за създаването на такава седалка.  Първите събития, 
които подкрепят каузата и на място събират пари в кутии за дарения, вече минаха: 20.07 - 
Бар Ботаник/Bobo and the Gang 21.07 - Бар Ботаник/Spens Rap&Roll Band 20-21.07 - Уейк парк 
"Градина" Предстоящо събитие е на 27.07 в Уейк парк Варна. Инициаторите на кампанията 
уточняват, че всеки може да се включи в набирането на средства и отправят призив към 
организатори на събития, управители на спортни бази и всички, които биха могли да окажат 
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подкрепа, да се свържат с тях, ако искат да поставят в обектите си или по време на 
събитията кутии за дарения.  

Дариха автомобил на МБАЛ „Св. Анна“ Варна 

www.novinata.bg | 25.07.2018 |  
Автомобил за вътрешноболничен превоз на пациенти бе дарен на МБАЛ „Св. Анна“ днес от 
бизнесмена Офер Мирецки и проф. Красимир Методиев, почетен консул на Израел във 
Варна. 
„Това е автомобил, който може да изпълнява многофункционална дейност и със сигурност 
ще бъде от полза на болницата, тъй като автопаркът тук е доста остарял. Решихме да го 
дарим с г-н Офер Мирецки, който може да бъде поздравен за активната му 
спомоществувателска дейност в здравеопазването“, заяви проф. Методиев. 
„Искам да изкажа искрената си благодарност на проф. Методиев , както и на г-н Мирецки 
затова, че е приятел на Варна. Защото, за да можеш да заобичаш една държава, трябва да 
заобичаш хората в нея. А той е припознал варненци като олицетворение на България и 
затова тези дарителски актове са периодични от негова страна и приемани с благодарност 
от страна на обществеността“, заяви Коста Базитов, зам.-кмет на Община Варна.  Думи на 
благодарност отправи и д-р Д-р Антон Станев, зам.-изпълнителен директор на МБАЛ „Св. 
Анна“. Той припомни, че Община Варна е осигурила 60 000 лв. за  закупуване на нов 
дизелов генератор за безпроблемно аварийно захранване на болницата, 200 000 лв. за 
закупуване на дълготрайни материални активи за нуждите на клиника по „Ортопедия и 
травматология“. С други 550 000 лв. в момента се извършва ремонт на родилното отделение 
в болницата. 

Цветя - превърнати в надежда 

Пенсионери | Соня ВЪЛКОВА | 25.07.2018 |  
Младоженци от Русе дариха парите за цветя на сватбата си на фондация "Александър 
Русев". Цвети и Деян отправили апел към гостите си да не купуват цветя, а да отделят 
сумата, за да могат да я дарят за добра кауза. Средствата, които младото семейство 
събрало, са 1630 лв. Избрали да ги дарят на фондация "Александър Русев", за да помогнат 
на повече хора. "Усмивката, която ние подарихме на толкова много деца, включително на 
Илиян Русев - Скури, който е толкова слънчев човек - за нас е по-голям подарък от това да си 
купим нещо, защото най-ценното е душевното, а не материалното", сподели младата булка 
Цветелина Лечева-Данева. За намерението на Цвети и Деян Скури разбрал преди сватбата 
им. А това, което младоженците не знаели, когато направили дарението, е, че тази сума, 
добавена към събраните от специален благотворителен концерт средства, вече е достатъчна 
да се закупи така необходимият портативен лифт. 
Фондация "Александър Русев" продължава да набира средства за водно-рехабилитационен 
комплекс. Всеки, който има желание да помогне, може да го направи на дарителските 
сметки на фондацията. 

Несебър се оказа най-големият общински дарител на полицията 

в. Дума | Павлета ДАВИДОВА | 26.07.2018 |  
Подаръци за над 746 хил. лв. е получило МВР от началото на годината 
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Практиката МВР да захранва звената си с дарения продължава да се вихри с пълна сила. От 
сайта на ведомството става ясно, че от началото на годината общини са дарявали силовото 
ведомство за общо 746 362,63 лв. Най-облагодетелствана от общинска щедрост се оказва 
областната дирекция на МВР в Бургас. Подаръците там са основно под формата на гориво, в 
Созопол и Приморско са получили електронни анализатори. 
Най-щедрата община дарител на МВР се оказва Несебър. Тя е дала 60 хил. лв. като ваучер за 
гориво. Приморско се е отчело с малко над 26 хил. лева за бензин, Средец - с близо 17 хил. 
лв., а Созопол - с 19,920 хил. лв. Шест от тринайсетте общини в Бургаско са се отчитали с 
дарения, става ясно от справката на МВР. Подаръците са за над 120 хил. лв. 
МВР в област Шумен също прилага успешно тактиката с даренията, но в далеч по-малки 
мащаби, а дарители са само две от десетте общини в района. През април от Нови пазар са 
дали 498 лв. под формата на наркотестове. Останалите 4 дарения са от Върбица, всяко за 
почти същата сума за бензин А95, който е отишъл за полицията във Велики Преслав. 
Ремонтът за 20 хил. лв. на помещенията в ОДМВР в Ямбол е платен от общината. Кайнарджа 
е снабдила два пъти на полицията в Силистра с гориво за общо 6400 лв., през март 
тутраканци пък са платили малко над 3 хил. лв. за бензина на полицаите си. Горивото на 
униформените в Опан е струвало на общината 752 лв. 
По-любопитните дарения са в Гълъбово - общината е дарила "исторически материали" за 
около 1500 лв. на ОДМВР в Стара Загора. В Смолян пък са получили от общината гуми и 
акумулатори за почти същата сума, а РУ в Севлиево е дарено с "вещи и услуги" за почти 13 
хил. лв. 
Община Бяла Слатина е сложила на пожарната алуминиева и ПВЦ дограма за около 2 хил. 
лв. 
Справката на МВР показва, че освен гориво, често дарение към МВР са дървата за огрев. 
Подаръци са получени от САЩ и Великобритания. Националната агенция за борба с 
престъпленията на Великобритания е дарила на ГДБОП спецоборудване за 75 400 лв. 
Офисът на тайните служби на САЩ към американското посолство в София се е отчел с 
лаптоп, твърди дискове, комбинирани инструменти, фенерчета и калъфи за 12 136,88 лв. 
Американският департамент по енергетика дал 406 290 лв. за компютърни системи и 
конфигурации, мрежови устройства, антена и др. 
През 2011 г. избухна скандал, след като се разбра, че оглавяваното от Цветан Цветанов 
министерство е получавало пари от големи и малки компании, банки и застрахователни 
дружества, съдилища и прокуратури, общински съветници, почетни консули. Оказа се, че 
сред дарителите има разследвани и осъждани. 2 години по-късно вътрешният министър от 
кабинета "Орешарски" Цветлин Йовчев забрани всички дарения, освен по проекти и 
международни договори. Кабинетът "Борисов" 2 обаче разреши през Закона за МВР 
подаръците от общини, държавни структури и предприятия, международен орган или 
организация, чуждестранен държавен орган, Европейския съюз, орган или институция на ЕС. 
Вътрешен министър тогава бе Веселин Вучков, който спешно бе сменен от Румяна 
Бъчварова през март 2015 г. Няколко месеца след рокадата тя тихомълком върна даренията 
в МВР, като разписа, че "отменя заповед за забрана за сключване на договори в МВР от 4 
юли 2013". Макар решението й да бе от август 2015 г., за него стана ясно едва в началото на 
следващата година. 
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Димитър Бербатов е един от най-големите дарители в страната 

в. 168 часа | 26.07.2018 |  
Може и да търсим под дърво и камък български футболисти, които са направили дарение за 
някоя добра кауза, ала един от тях се откроява сред всички останали. Димитър Бербатов е на 
изцяло друго ниво, тъй като той не просто дарява част от хонорарите и наградите си за 
различни каузи, но и е създал своя фондация, която събира пари за талантливите деца в 
България. 
През 2008 година в интервю беше заявил, че "след десет години ще се е случило най-
логичното продължение на нашите усилия", говорейки за своята нова дейност - фондацията. 
А тази година, наистина десет години по-късно, поредните талантливи деца от 1 -ви до 12-и 
клас в три категории - изкуство, наука и спорт, получиха своя шанс за развитие. 
Макар да е свикнал да премисля всичко по няколко пъти, не му отнема много, преди да 
основе фондацията си. Той е свикнал да прави добро, но иска да е абсолютно сигурен в 
каузите, които предприема. 
Въпреки че вярва в това, че доброто трябва да остане анонимно, той се доверява на 
мениджърите си и освен жестовете, които сам прави, оповестява и тези на другите 
дарители. фондация "Димитър Бербатов" се захранва главно от приходите на 
благоевградчанина, но също така разчита и на името му, за да събира дарители, които да 
увеличават сумите в сметката й, за да може все повече деца да получат помощ да 
осъществят мечтите си. Зад гърба му има много благотворителни жестове. През 2014 г. 
Бербатов дарява на близнаците Хасан и Ибрахим 20 хил. лева. 
Сумата е добре премислена, тъй като до този момент децата свирят на счупено пиано, а 
един нов роял струва точно толкова. Благодарение на футболиста децата успяха да се явят 
на много музикални конкурси, до които нямаха достъп. 
През 2017 година Димитър Бербатов организира и благотворителен мач. 
Още преди да изсвири първият съдийски сигнал, талантливите деца получиха подаръци, а 
всеки, който бе на стадиона, стана дарител на каузата на Бербо. 
Благотворителни мачове, събития и кампании събират пари от най-обикновения човек до 
най-голямата звезда. 
През 2008 г. по време на първото издание на "Награди за успелите деца на България" е 
отличен Григор Димитров. Тенесистът тогава е едва на 17 и тепърва прохожда в тениса. 
Години по-късно, Димитров дарява част от приходите си от демонстративния мач срещу 
Гаел Монфис на фондация "Димитър Бербатов". 

В Козлодуй отново събират капачки, този път в помощ на социално слаби деца 

www.novini.vratsa.eu | 26.07.2018 | В рамките на година и половина Община Козлодуй 
призоваваше гражданите за събиране на пластмасови капачки, които обикновено се 
изхвърлят в контейнерите за смет. Първата подобна кампания събра 519 лева, които ще 
помогнат родилното отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски” да се оборудва с 
реанимационна маса. За събиране на цялата необходима сума от 5 700 лева, помогнаха 
много дарители. Кампанията обедини хора, не само от общината, а и от съседните населени 
места. На снимката са ученици от ОУ „Цанко Церковски” гр. Мизия, които в деня на 
последното предаване на капачки донесоха 45 килограма, събрани от тях и техните 
съученици. Освен благородната цел, която кампанията си е поставила, чрез нея успяхме да 
популяризираме и разделното събиране на отпадъци сред хора от всички възрастови групи, 

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”  

33 

 

да повишим екологичното образование на населението и да предотвратим попадането на 
близо два тона пластмасов отпадък на депо или в природата, като вместо това той ще бъде 
рециклиран. Вече често се вижда в жилищни блокове, в заведения туби, в които гражданите 
оставят капачки. Именно заради това събирането на капачки продължава. Можете да 
предавате събраните количества в сградата на общината. Занапред събраните средства от 
предаването на пластмасовия отпадък ще бъдат използвани за закупуването на дрехи и 
обувки за деца от социално слаби семейства в община Козлодуй. Традиционно преди 
началото на учебната година много деца имат нужда от раници, обувки и дрехи. Първите 
количества събрани капачки ще се предадат в периода 20-24 август. Комисия от Община 
Козлодуй съвместно с учебните заведения ще обсъди необходимостта на семействата и 
децата, които имат нужда от финансова подкрепа и ще се закупуват директно необходимите 
материали. На деца в първи клас, за които държавата отпуска средства няма да се 
предоставят подобни материални помощи. Повече информация за събирането на капачки и 
тяхното предаване може да получите от Стела Димитрова – 0973/ 85 846. 

Българчета от Вашингтон подариха дворна библиотека на разградско училище 

www.bgnow.eu | 26.07.2018 | 
Българчета от неделното училище „Христо Ботев" във Вашингтон и техният преподавател 
Калвин Пейдж подариха на Разград дворна библиотека. Кутията, в която всеки може да 
намери четиво за себе си и да остави книга за другите е монтирана в двора на основното 
училище „Васил Левски”, което от няколко години си сътрудничи с българското школо в 
щатската столица. Инициативата е част от проекта на неправителствената организация Little 
Free Libary, която е създадала такива кътове за четене вече в 70 хиляди селища на 80 
държави по света. Регистрационният номер на библиотеката в разград е 72 530. Първото 
четене в дворния кът откри писателят Деница Дилова, която преди няколко година спечели 
конкурса „Нов български роман”. „Нека вратичката на библиотеката се отваря по-често.”, 
пожела тя на децата и разказа авторските си преживявания, когато пише книги. Подарък от 
българското училище във Вашингтон получии регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев” 
в Разград. Директорът на школото  Бойка Попова дари на книгохранилището в родния си 
град  три уникални пошенски марки от лимитирана серия, издадени в САЩ,  които са 
свързани с живота на българската общност там. Филателните  картички са на стойност 1,21 и 
1,19 долара и на тях са представени танцова формация от нашата колония  в щатската 
столица, която изпълнява хора на фестивала в Питсбърг, танцува пред гости на посолството 
ни във Вашингтон и  в неделното училище „Христо Ботев” там. 
Източник: Кмета 

Местната комисия за борба с трафика на хора в Пловдив се включва в глобалната 
инициатива „Синьо сърце“ 

www.podtepeto.com | 26.07.2018 |  
Инициативата „Синьо сърце“ е посветена на Международния ден за борба с трафика на хора 
– 30 юли За поредна година Местната комисия за борба с трафика на хора в Пловдив, 
съвместно с Български Червен кръст – Пловдив се присъединяват към глобалната 
инициатива „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign”), организирана по случай отбелязването 
на 30 юли – Международния ден за борба с трафика на хора. Кампанията предвижда 
предприемането на различни превантивни дейности, включващи разнообразни 

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”  

34 

 

инструменти за въздействие върху обществеността, включително и чрез интернет, които 
целят да се повиши разпознаваемостта по проблема. Трафикът на хора е престъпление, 
което експлоатира жени, деца и мъже за многобройни цели. Според Международната 
организация на труда 21 милиона души са жертви на принудителен труд в световен мащаб. 
Тази оценка включва и жертви на трафик на хора за трудова и сексуална експлоатация. Всяка 
страна по света е засегната от трафика на хора, независимо дали е страна на произход, 
транзит или дестинация за жертви. Почти една трета от всички жертви на трафик на хора по 
света са деца, а жените и момичетата съставляват 71% от жертвите, се посочва в доклад на 
ООН. На 30 юли с подкрепата на Община Пловдив, водата в емблематичния фонтан с 
пеликаните пред сградата на общинската администрация на пл. „Стефан Стамболов“ 1 ще 
бъде оцветена в син цвят, символ на кампанията, а доброволци в непосредствена близост 
ще разпространяват информационни материали по темата. Кампания "Синьо сърце" е 
обявена за първи път през 2009 г. във Виена от изпълнителния директор на Службата за 
борба срещу наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Антонио Мария Коста, а на 
следващата година Общото събрание на ООН приема и Световен план за действие за борба 
с трафика на хора. Събитието е подкрепено от много държави по целия свят и има за цел да 
мобилизира, вдъхнови и насърчи за предприемане на всеобщи, съвместни действия за 
борба с робството на 21 век. Символът на кампанията е „синьо сърце“, изразяващо тъгата на 
жертвите на трафик. То напомня на света за студеното сърце на онези, които купуват и 
продават човешки същества. Синият цвят показва ангажимента на Обединените нации за 
борба с това престъпление, което лишава хората от техните права, достойнство и разрушава 
мечтите им. 

Близо 1000 ученици ще учат и развиват умения през лятото с Лятната академия на „Заедно в 
час" 

www.ngobg.info | 26.07.2018 |  
Безплатното лятно училище се провежда в две столични училища и е част от интензивното 
първоначално обучение на новите участници в програмата за професионално и лидерско 
развитие на “Заедно в час” За осма поредна година Лятната академия за успех и забавление 
на фондация „Заедно в час” ще подкрепи близо 1000 ученици от София и региона да учат и 
да се забавляват през лятото, като развиват умения и мотивация за учене. Лятното училище 
започва на 30 юли, понеделник. В 11.30 ч. ще бъде официалното откриване в присъствието 
ученици, родители, учители, официални лица и гости. Откриването на Лятната академия по 
традиция ще се проведе паралелно в двете училища на академията - 90 СУ „Ген. Хосе де Сан 
Мартин” в кв. „Люлин” и 125 СУ „Боян Пенев” в кв. „Младост”. Сред официални гости на 
събитието тази година ще бъдат зам.-министърът на образованието и науката Таня 
Михайлова, началникът на Регионалното управление на образованието-София град Ваня 
Кастрева и други представители на Министерството на образованието и науката, Столичната 
община, СБУ, както и на партньорите на академията, благодарение на които за поредна 
година тя е напълно безплатна за учениците и родителите. Лятната академия на „Заедно в 
час” цели да повиши мотивацията за учене на учениците, да подобри подготовката им по 
изучаваните предмети и да им помогне да не изостанат по време на дългата лятна ваканция. 
Академията е и финалната част от интензивното предварително обучение на новите 
участници по програмата на „Заедно в час”, които от септември 2018 г. ще преподават в 
училища в 11 региона на страната. „Лятната академия дава възможност на много ученици и 
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родители в София, които не могат да си позволят платени занимания през лятото, да 
осмислят и оползотворят свободното си време през ваканция. Академията позволява на 
децата да общуват с връстници от разнообразна среда, да учат и работят заедно и да 
откриват много повече както за себе си, така и за света, в който живеем. Тази възможност 
превръща академията и в събитие със силна социална значимост”, споделя Иван Петров, 
специалист „Обучения“ във фондация 2Заедно в час”. За осемте години съществуване на 
академията през нея са минали стотици ученици и с всяка година интересът към 
заниманията се повишава. Много от децата се записват за трета, четвърта и дори осма 
поредна година. В безплатното лятно училище тази година ще се включат близо 1000 деца и 
младежи от I до XII клас. Те ще прекарат първите три седмици на август с новите мотивирани 
учители от програмата на “Заедно в час”. Преподавателите са професионалисти с 
разнообразен опит и ще преподават различни учебни дисциплини. Всички те са обучени по 
международния модел „Преподавай като лидер“, създаден с фокус върху успеха на всеки 
ученик. Учителите водят редовни учебни часове, които са подготвили специално за 
учениците на академията. Те работят също с екип от координатори, опитни специалисти, 
които наблюдават часовете, дават обратна връзка и насоки как учителите могат да подобрят 
работата си в класната стая. Академията се провежда напълно безплатно за учениците с 
подкрепата на фондация „Америка за България”, минерални води „Банкя”, Dundee Precious 
Metals, „Титан” Златна Панега, Международния клуб на жените – София, Столична община и 
други индивидуални дарители и съмишленици на „Заедно в час”. Инициативата подкрепят и 
редица НПО партньори, сред които „Каритас България”, Върховният комисариат на ООН за 
бежанците в България, фондация „Здраве и социално развитие” и други. 

Да помогнем на Маги! 

www.dariknews.bg | 27.07.2018  
11-годишната Маргарита Георгиева Лазарова се нуждае от трансплантация на бъбрек. От 
раждането си е с диагноза хронична бъбречна недостатъчност. Следи се редовно от 
специалисти в СБАЛДБ „Проф.Иван Митев“  в София. През 2017 г. детето получи две 
луксации на ляво и дясно коляно и трайно изкривяване на дясното ходило в следствие на 
бъбречното заболяване /висок паратхормон/. От началото на 2018 г състоянието й се влоши 
чувствително /преддиализно състояние/. Дозите на лекарствата, които се приемат от 
раждането, се увеличиха многократно.  В съответствие със законовите разпоредби детето е 
вписано в служебния регистър на Изпълнителна Агенция по трансплантация, касаещ 
потенциалните реципиенти за трансплантация на бъбрек. Донор на бъбрек ще стане бащата 
Георги Лазаров, които има много висок процент на съвместимост според направените 
изследвания. Тъй като в България от 2010г на деца не се правят такъв вид трансплантации, 
това трябва да се случи в чужбина. Към момента имаме оферта от чуждестранна клиника в 
Турция, която ще се заеме с трансплантацията. За семейството е непосилна сумата, която е 
необходима - 24 000 евро - трасплантация, предболнично лечение преди трансплантацията, 
а също и след нея за донора и реципиента. Тази сума не включва транспорт до Турция – 
поне 4 ходения, хотел, както и допълнителни изследвания, които са извън пакета. Върнете 
усмивката на нашето дете Благодарим на всички, които ще се отзоват на този апел за 
помощ! От родителите Георги и Десислава Лазарови Дарителски сметки в банка ДСК ЕАД: 
Титуляр: Маргарита Георгиева Лазарова В лева – IBAN: BG02STSA93000025386700 ; BIC: 
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STSABGSF В USD - IBAN: BG60STSA93000025388857 ; BIC: STSABGSF В EUR - IBAN: 
BG59STSA93000025388875 ; BIC: STSABGSF 
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