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Новини за членове на БДФ 
 

Последният юлски дарителски базар провежда фондация „Искам бебе” 

www.regnews.net | 29.07.2018 |  
До 14 часа днес в парк Марно поле фондация „Искам бебе” провежда третият си поред за 
месец юли дарителски базар. Доброволците излагат за продан дарени и запазени дрешки, 
обувки и играчки. Цените не са фиксирани, определят се според финансовите възможности 
на купувачите. Парите, събрани ат акцията ще се дарят на семейства с репродуктивни 
проблеми До този момент от двата проведени до сега базара са събрани около 200 лв., 
информира за RegNewd координаторката на фондацията за Велико Търново Вероника 
Михайлова. „Парите не са много, но е важно за нас, че хората откликват и са съпричастни”, 
каза още тя.  Дали ще има базари и през август, зависи от свободното време на 
доброволците. Ако има такива, обществеността ще бъде навреме информирана.   Ана 
Райковска.  

Два сребърни и един бронзов медал за олимпийците ни по физика в Лисабон 

www.ngobg.info | 30.07.2018 |  
От 21 до 28 юли 2018 г. португалската столица Лисабон бе домакин на най-голямото и важно 
състезание по физика за ученици - Международната олимпиада по физика, 49-о издание.  В 
състезанието участваха над 400 ученици от 90 държави от целия свят, сред които и България. 
Държавата ни е една от страните учредителки на МОФ още през 1967 г. и всяка година 
резултатите на националния ни отбор сами говорят за добрата целогодишна подготовка. 
Тази година физиците добавиха още 3 медала и 2 почетни грамоти към постиженията. Вече 
две години състезателите получиха възможността да се подготвят в нова оборудвана 
лаборатория. Центърът за подготовка на ученици и учители предлага необходимите 
съоръжения за изследване и решаване на задачи. От тазгодишното издание българските 
ученици се завръщат със спечелените 2 грамоти, 2 сребърни и 1 бронзов медал, като 
заслугата дължим и на отдадените ръководители на отбора  - проф. Мирослав Абрашев и гл. 
ас. Нено Тодоров, от Физически факултет на Софийския университет. Националният отбор по 
физика този сезон бе в следния състав и завоюва отличията: Георги Александров, 11 кл., 
СМГ, София - сребърен медал Иво Петров, 10 кл., СМГ, София - сребърен медал Стефан 
Иванов, 11 кл., ППМГ, Бургас - бронзов медал Руско Русков, 12 кл., АЕГ, Бургас - почетна 
грамота Владислав Стефанов, 12 кл., МГ Плевен - почетна грамота Състезателната част на 
МОФ се провежда в рамките на 2 дни - теоретичен (3 задачи в няколко физични 
направления, за 5 часа) и практически (една или две задачи с 5-часова продължителност) 
кръгове. Задачите се традиционно се подготвят от страната домакин и се одобряват от 
международния борд. Четирима от физиците на IPhO бяха част и от отбора за Европейската 
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олимпиада по физика в Русия през май, откъдето всеки от петимата състезатели се завърна с 
медал. 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).   Към 2018 г. българските ученици са спечелили за страната ни общо 
122 медала: 14 златни, 40 сребърни, 68 бронзови, както и 61 почетни грамоти. 
Изключително постижение за България е абсолютното първо място на Иван Иванов на XIV 
Международна олимпиада по физика през 1983 г. През 1967 г. България, Полша, 
Чехословакия, Унгария и Румъния, учредяват Международната олимпиада по физика и 
участва във всички 49 издания на олимпиадата оттогава насам. Всички резултати и новини 
от предстоящи и изминали състезания следете на нашия олимпийски календар. 

Българският стартъп LogSentinel ще внедрява в Raiffeisen Bank 

www.computerworld.bg | 01.08.2018 |  
Компанията, разработила собствена блокчейн технология, ще интегрира продукта си в 
основната банкова система на Raiffeisen България 
Българската компания LogSentinel, която разработи блокчейн технология за информационна 
сигурност, е започнала да интегрира своя продукт в основната банкова система на 
Raiffeisenbank България, съобщава австрийското онлайн списание за технологичен бизнес 
Trending Topics. Младата компания, основана от Антон Герунов и Божан Божанов, подари 
преди няколко месеца своя софтуер на Държавна агенция по е-управление. Eдноименният 
продукт ще защитава интегритета на данните в държавни регистри и достъпа до тях, като 
записва всеки достъп до лични данни през централния компонент за свързаност на 
държавните регистри RegiX, поддържан от ДАЕУ. Прочетете още: ДАЕУ получи като дарение 
софтуерно решение за защита на личните данни Сега компанията внедрява софтуера си и в 
българското поделение на австрийската банка, като ще помага на банката да се предпазва 
от измами. Ако внедряването бъде успешно, компанията ще получи шанс да си партнира и с 
други банки от Raiffeisen Group”, коментира Герунов пред TrendingTopics. Изборът на 
банката не е случаен, тъй като LogSentinel участва в Elevator Lab, най-големият корпоративен 
финтех акселератор в Централна и Източна Европа. Той е създаден от Reiffeisen Bank 
International. 
 
Общи новини  
 

Oтпускат финансова помощ за лечението на 14-годишния Иван Христов от Благоевград 

www.blagoevgrad.eu | 28.07.2018 |  
На редовна сесия бе прието предложението за отпускане на еднократна финансова помощ 
от 5 000 лева за лечението на Иван Христов, 14- годишното момче, което страда от 
остеосаркома. Предложението бе прието с 32 гласа- „За“, 1 – „Въздържал се“, а „Против“ не 
гласува никой от местните парламентаристи. 
Община Благоевград постави кутии за дарения в помощ на момчето, на ключови места в 
центъра на града. Има и дарителска сметка, по която всеки може да превежда сума в помощ 
на семейството на момчето. 
Сметката е към Първа инвестиционна банка, 
с IBAN: BG13FINV91501317178315 
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Титуляр на сметката е майката на Иван- Ваня Георгиева Христова. 
Иван тренира бейзбол и ще учи в Езиковата гимназия в Благоевград. В началото на месец 
май, той получава болки в коляното, които лекарите отдават на спортни травми от 
тренировките по бейзбол. Лекуващият ортопед прилага инжекции, но след две седмици 
болката става непоносима. Лекарите назначават рентген и скенер. Резултатите от скенера не 
са категорични, но съмненията са за остеосаркома – злокачествен тумор, разновидност на 
рака на костната система. 

Стартира специализирана национална телефонна линия за подкрепа на хора преживели 
домашно насилие 

www.podtepeto.com | 28.07.2018 |  
„Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП) стартира работата на 24-часова 
специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие. 
Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. Номерът е 0800 
11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа 
и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, 
конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, 
правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в 
цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие. Линията ще 
се обслужва от професионалисти и специалисти, които имат опит в работата с хора 
преживели домашно насилие, а не от доброволци. От дългогодишния опит на всички 
организации, членове на АЗНОП в работа с жертви на насилие, ние знаем, че е много важно 
при първото обаждане на човек преживял домашно насилие и търсещ помощ да може да се 
получи адекватна и навременна подкрепа, както и информация за възможностите за 
реагиране при преживяно насилие. 

БЧК Враца продължава работата в помощ на пострадалото население от Роман 

www.konkurent.bg | 28.07.2018  
Eкип от ОС на БЧК във Враца достави и започна в четвъртък раздаване на хранителни пакети 
за пострадалите домакинства от наводнението в Роман. Бедственото положение бе обявено 
заради обилните дъждове, в следствие на които Малък Искър излезе от коритото си и 
наводни цял квартал в общинския център. Реката извира от Етрополска планина под името 
Равна река, а при град Роман се влива в река Искър. Тя отводнява цялата североизточна част 
на Софийска област.  Още в първия момент след наводнението в Роман, ОС на БЧК - Враца 
осигури на място 1515 литра бутилирана вода за пострадалото население, а по-късно и 
почистващи препарати - общо 100 пакета. Оценката на нуждите бе направена съвместно с 
Община Роман. През месец юли „Billa Bulgaria“ осигури за нуждите на бедстващото 
население хранителни продукти и санитарни материали, събрани от жители и гости на гр. 
София, по съвместната дарителска кампания „Купи и дари“ (повече за кампанията може да 
намерите на: http://www.redcross.bg/camp…/active_campaigns/billa_campaign). От 
предоставените хранителни продукти бяха оформени 70 пакета за пострадалите от 
бедствието. 

Ремонтират площадка и облагородяват площада в Дебелец по „Местни инициативи” 

www.velikotarnovo.utre.bg | 28.07.2018 |  
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Ремонт на детска площадка и обновяване на централния площад ще бъдат реализирани по 

Общинската програма „Инициативи на местните общности” в Дебелец, съобщи за Общинско 

радио Велико Търново кметът Снежана Първанова. „Миналата година в централния градски 

парк бе ремонтиран фонтанът. Тази година продължаваме с парковото оформление – пейки, 

саксии и къщички, които да допълнят по атрактивен и модерен начин визията на площада”, 

допълни Първанова. Парковото обзавеждане ще бъде позиционирано около градския 

фонтан. В рамките на общинската програма ще бъде обновена и детската площадка в 

центъра на градчето. Ще бъдат подменени оградата и част от уредите, които ще отговарят на 

Наредба 1 за безопасност. По-цветна и свежа ще  бъде детската атракция, тя ще е разделена 

на две подплощадки – едната за деца от 0 до 3, а другата – за малчугани до 13-годишна 

възраст. Извън проекта, със собствени средства на кметство Дебелец, ще бъдат изградени 

алеи за по-лесен достъп до площадката. „Досега децата преминаваха през кал и пепел, за да 

стигнат до там”, акцентира Първанова. Проектът е одобрен от Община Велико Търново за 

сумата от 15 444 лв. Общинският проект „Инициативи на местните общности” включва и 

доброволен труд, инвестираните средства са 3 790 лв. „Това е един от водещите принципи да 

направим тези общности съпричастни към всичко, изградено в града”, допълни кметът на 

близкото до Велико Търново градче. Решенията с какво да кандидатства кметство Дебелец 

за изграждане на нови неща по програмата „Местни инициативи” се взема на обществен 

съвет в началото на годината, който включва 13 представители на различните общности. 

Решенията не се вземат еднолично от кмета, каза още Снежана Първанова. 

228 години от рождението на родолюбеца, основал Априловската гимназия 

Димитър Бербатов е един от най-големите дарители в страната 

www.168chasa.bg | 29.07.2018  

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. 
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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.  

Проект „Училище на бъдещето“  

сп. Градът | 30.07.2018 |  

Инициативата "Училища на бъдещето" въплъщава визията на Фондация "Америка за 

България" за българското образование - на световно ниво чрез смислено използване на 

новите технологии и методи на преподаване. От 2009 до 2018 г. Фондация "Америка за 

България" е инвестирала 9.4 милиона лева в 85 училища в цялата страна за създаване на 

лаборатории по природо-математически науки, информационни технологии и чуждоезиково 

обучение, мултифункционални пространства, актови зали, места за отдих и екипни 

Занимания, земеделски и фермерски центрове, както и кабинети по приложни изкуства. 

Приносът на училищата възлиза на 3.1 милиона лева, набрани чрез благотворителни 

кампании, дарения от фирми и от бюджета на училището. През годините на реализация на 

проекта "Училища на бъдещето" от Фондация "Америка За България" са идентифицирали 5 

ключови фактора, които, работейки в синхрон, могат да подобрят Значително учебната среда 

и удовлетвореността и резултатите на учениците. 

ПЕДАГОГИКА 

Учителите използват съвременни образователни похвати, като правят обучението 

мотивиращо, интерактивно, практически ориентирано и свързано с реалния живот. 

УЧЕБНА СРЕДА 

Учебната среда включва физическата среда с интегрираните в нея образователни 

технологии. В повечето училища тя е морално остаряла и не отговаря на съвременните 

тенденции в обучението. Заключенията на авторитетни изследвания в областта на 

образованието са, че в училищата на XXI век влиянието на физическата среда Върху 

учениците е също толкова голямо, колкото и програмите за обучение. За да отговорят на 

съвременните изисквания за интерактивно образование, училищата се нуждаят от адекватно 

пространство и образователни технологии. 

Изискванията към средата за учене се променят динамично. Появява се нужда от нови 

видове пространства и функции. Съвременното училище включва мултифункционални 

пространства, променящи се в зависимост от нуждите на учебния процес. Те са устойчиви, 

лесни За поддръжка, с ергономично, модулно обзавеждане и възможност за различни 

подредби, оборудвани с необходимите технологии за интерактивно и електронно обучение. 

Учебната среда създава възможност учениците да бъдат откриватели, да работят в екипи по 

конкретни проекти, да творят и да изработват предмети със собствените си ръце. 

ТЕХНОЛОГИИ 

Проектът "Училища на бъдещето" има за цел да интегрира новите технологии смислено и 

целенасочено в учебния процес, за да имат истинска добавена стойност към преподаването. 

Технологиите позволяват на учениците да търсят информация в реално време и да създават 

собствени дигитални проекти по Всички образователни предмети. Учителите получават 

обратна връзка за успеха на учениците си на момента. 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ 
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Качествено новата учебна среда поставя големи предизвикателства пред учителите. Те 

трябва да бъдат обучени не просто да включват устройствата, а да планират и проведат 

урока по начин, който съвсем естествено интегрира технологиите. 

УЧИЛИЩНО ЛИДЕРСТВО 

В създаването на качествено нова училищна среда училищният директор работи с учителите 

си, за да създадат споделена визия за своето училище. "Училище на бъдещето" е 

въплъщение именно на визията на училищното ръководство За подобряване на 

образователния процес чрез цялостна трансформация на учебната среда. 

Резултатите от програмата "Училища на бъдещето" показват добавена стойност в 

представянето на учениците по природни науки и български език и литература. По-високи са 

и резултатите от външното оценяване по чужди езици. 71% от учениците, които учат в 

подобрената учебна среда по програмата "Училища на бъдещето", заявяват, че са доволни от 

това, че учат именно в своето училище, и показват по-добри умения при четене с разбиране 

на данни и при запаметяване. Подобряването на учебната среда се е отразило позитивно и 

върху социалните умения на учениците, като Значително се е понижила агресията. 

Проектите, реализирани 8 инициативата "Училища на бъдещето" през изминалата учебна 

година, бяха изложени на 12 юли в Sofia Event Center по време на церемонията по 

награждаването в конкурса "Академия ГРАДЪТ 2018". 

Кампания "Синьо сърце" срещу трафика на хора в Пловдив 

www.bnr.bg | 30.07.2018 |  

С поредица събития Местната комисия за борба с трафика на хора в Пловдив и БЧК се 

включват в глобалната инициатива „Синьо сърце“, посветена на днешния международен ден 

за борба с трафика на хора.  В подкрепа на инициативата 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 ще разпространяват 

информационни материали по темата. 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, в това число 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. 

Младежи от Швейцария даряват детска площадка на община Червен бряг 

www.bta.bg | 30.07.2018 | 

Малин Решовски, БТА/ В Червен бряг от днес до 2 август ще гостуват членове на 

Младежкия отдел на "Мисия AVC" - Швейцария, съобщиха от Общината. Гостите даряват 

на децата от общинския център нова детска площадка, която ще бъде поставена в градската 

градина. По време на изпълнението на този проект, младите хора ще организират програма 

за децата от Червен бряг и за техните родители. Поканата за участие е посочена подробно по 

дейности на сайта на община Червен бряг. Всеки ден от понеделник до четвъртък от 14.00 ч 

до 18.00 ч. са предвидени игри на открито за всички желаещи деца - футбол и други игри с 

топка, рисуване, музика. Всеки ден от понеделник до сряда от 18 до 20 часа е предвидена 

специална програма под различно мото като "Играем заедно", "Разказваме приказки", 

"Правим театър", "Майсторим различни неща". Откриването на новата детска площадка е 

предвидено за четвъртък от 18.00 ч. до 20.00 ч. с детско парти с лакомства, музика и игри. 

На него са поканени и родителите на децата, посочват от Община Червен бряг. /ГИ/ 
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Завършиха дейностите в еко библиотека „Млад еколог“ в читалище „Пробуда” – Кюстендил 

www.focus-radio.net | 30.07.2018 |  

Кюстендил. Завършиха дейностите в еко библиотека „Млад еколог“ в читалище „Пробуда” – 

Кюстендил. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Милена Маркова, председател на 

читалището. По думите й екологичната библиотека е създадена по проект „Зелена 

библиотека”. Участие н екологичната библиотека са взели доброволци към читалището и 

ученици от Начално училище „Св. Климент Охридски“. „Основни дейности на еко 

библиотеката бяха провеждане на беседи, дискусии обучения на екологична тематика; 

прожектиране на образователни филми за природата, екологията и човешката дейност”, каза 

Милена Маркова. По думите й по време на заниманията са почистени дворовете на 

читалището и началното училище, засадени са цветя и храсти. „Проведен бе уъркшоп „Нов 

живот на изхвърлени предмети”, където участниците имаха възможност да проявят своето 

творчество като рециклират изхвърлени предмети от бита”, каза Милена Маркова. 

Венцеслав ИЛЧЕВ 

Програма за достъп до информация и 50 НПО призоваха президента да наложи вето на 
поправките в АПК 

www.defakto.bg | 30.07.2018 |  

Defakto.bg Програма да достъп по  инфорамация (ПДИ)  внесе на 30 юли е искане до 

Президента на Република България да върне за ново обсъждане от Народното събрание 

Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД 

на АПК).  Искането е подкрепено от 50 неправителствени организации, се сочи в съобщение 

до медиите.  За информация публикуваме апела на правозащитниците без  съкрашения. 

ИСКАНЕ 

За връщане за ново обсъждане от Народното събрание на Законопроект за изменение и 

допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 

Уважаеми господин Радев, 

Призоваваме Ви като президент на Република България да упражните правомощието си 

съгласно чл.101, ал.1 от Конституцията на Република България и да върнете за ново 

обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК). 

Доводите ни за това са следните: 

Смятаме, че това е един от най-мощните удари върху демократичната система и защитата на 

основните права на гражданите и юридическите лица от 1989 г. досега и представлява 

сериозна крачка назад в посока на авторитарната държава, в която липсва адекватен контрол 

върху законността на актовете и действията на администрацията и върховенство на закона. 

С измененията се ограничава правото на достъп до административно правосъдие, като много 

от делата се превръщат в едноинстанционни, а при тези, които остават двуинстанционни, 

държавните такси по жалбите се увеличават многократно. 

Следва да се подчертае, че административното правосъдие е от фундаментално значение за 

защита на основните права на гражданите и юридическите лица, като обхваща защитата на 

права като: правото на достъп до обществена информация, правото на защита на живота, 

здравето и околната среда, правото на защита от дискриминация, правото на защита на 

личните данни, защита правата на детето, защита на свободното движение (обжалване на 24-

часовото задържане), защита на правото на собственост (отчуждавания), защита на правото 

на личен и семеен живот (евикции), защита при упражняването на трудови (държавни 

служители и др.) и осигурителни права, защита на икономическата свобода и конкуренцията 
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при прилагането на регулаторни и лицензионни режими, защита в сферата на обществените 

поръчки, концесиите, данъчното право, защита на правото на убежище и много други. 

Законопроектът бе приет при изключителна непрозрачност и процедурни нарушения. 

Мащабни по обхвата си изменения в цялостната система на административното правосъдие 

бяха внесени без действителна оценка на въздействието и финансова обосновка, като дори 

не са отчетени годишните доклади на Върховния административен съд (ВАС) и 

административните съдилища, за да се анализират реалните проблеми. Не е извършвано 

проучване и оценка по отношение капацитета на съдилищата и евентуални проблеми при 

злоупотреби с жалби, каквито се твърдят в мотивите. Без отговор е останал въпросът защо 

при намален брой дела с тези отпреди 5-6 години и увеличен брой съдии, графикът на делата 

във ВАС понастоящем е много по-забавен. Текстовете от ЗИД на АПК бяха работени „на 

коляно“. В заседание на правна комисия на второ четене, след изтичане на срока за внасяне 

на предложения между първо и второ четене, бяха формулирани по същество нови 

разпоредби, в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното 

събрание. 

По безпрецедентен начин редица съдебни производства се превръщат в едноинстанционни, 

при което създадената двустепенна система на съдебно обжалване на административните 

актове се превръща в едностепенна. Това се отнася и до случаите на защита на основни 

човешки права. По този начин се създава и невъзможност за уеднаквяване на практиката по 

прилагането на закона в тези случаи, в нарушение на чл. 125, ал. 1 от Конституцията и се 

отварят вратите за феодализация на административното правораздаване. 

Без финансова обосновка и оценка на въздействието се увеличават многократно дължимите 

държавни такси по касационни жалби. Увеличението за гражданите е 14 пъти, а за 

юридическите лица с нестопанска цел като сдруженията на граждани увеличението е 70 

пъти. Освен това, за първи път в историята на административното правосъдие ще се събират 

държавни такси като процент от материалния интерес, като гражданите, търсещи защита в 

тези случаи ще бъдат натоварвани да плащат такси в размер до 4500 лв. Таксите не са 

съобразени с доходите на населението, с инфлацията от 1998 г., когато са приети 

действащите такси (218 % или 2,2 пъти), нито е възможно да бъдат съобразени, тъй като са 

определени в закон, т.е. в най-малко гъвкавия правен акт. 

Въвеждането на държавни такси, изчислени на основата на материалния интерес, е в посока 

обратна на политиката на Европейския съюз за включване на оценката на екосистемните 

услуги в държавното управление. Опасността от начисляване на такава такса е тъкмо при 

дела, свързани с оценка въздействието върху околната среда на проекти в сферата на 

енергетиката и транспортната инфраструктура, където е основният корупционен риск. 

Допълнителен проблем е въвеждането на такси при касационно обжалване от публични 

институции, които ще ги плащат от бюджета, но при неблагоприятен изход от делото ще 

искат присъждането им и така ще се създаде допълнителен проблем за жалбоподателите. 

Без никаква разумна причина и въпреки изразената воля от общото събрание на съдиите от 

Върховния административен съд касационните производства ще се разглеждат по принцип в 

закрити заседания. Разглеждането на въпроси по същество без участието на страните в 

процеса е безпрецедентно и е в нарушение на принципите за състезателност и справедлив 

процес, гарантирани с чл. 121, ал.1 от Конституцията и чл. 6 § 1 от Европейската конвенция 

за правата на човека. 

Под благовидния предлог за въвеждане на електронно правосъдие бяха въведени нови 

задължения за жалбоподателите и адвокатите им, което препятства достъпа до правосъдие. 

Ние подкрепяме въвеждането на електронно правосъдие, като то трябва да създава нови 

възможности, например за обмяна на книжа по електронен път, а не нови задължения и 
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тежести. Внедряването на нови технологии по метода на робството, а не на свободата, 

изразява възглед за правото на жалба като процес на молене, характерен за тоталитарната 

държава, а не като свободно упражняване на основно право. 

С посочените изменения обикновеното 44-то Народно събрание, което заслужава да е с най-

нисък рейтинг в историята ни, се подигра с принципа на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, 

според който: 

„Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, 

които ги засягат освен изрично посочените със закон.“ 

В случай, че в искането сме възпроизвели неточно някоя разпоредба от новоприетия ЗИД на 

АПК молим да бъдем извинени, но предвид състоянието на прозрачност на законодателния 

процес у нас, гласуваните в пленарна зала на второ четене текстове на приетите закони не са 

достъпни за широката публика преди обнародването им в Държавен вестник. 

Предвид изложеното молим да наложите вето върху приетите изменения и допълнения в 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Владислав Николов и негови приятели с дарение за Дома за медико-социални грижи за 
деца в Плевен 

www.pleven.utre.bg | 30.07.2018  

Дрехи за децата, отглеждани в Дома за медико-социални грижи за деца в Плевен, дариха 

днес народният представител Владислав Николов и семейство Румяна и Тошко Христови. Те 

бяха посрещнати от директора на социалното заведение д-р Десислава Георгиева. "Надявам 

се повече хора да почувстват нужда да даряват на децата в неравностойно положение, както 

това направиха семейство Христови. Благодаря им, че ме направиха съпричастен към този 

дарителски жест.“, каза народният представител Владислав Николов. В Дома за медико-

социални грижи за деца в Плевен се отглеждат деца на възраст от 0-3 години, съобщават от 

пресцентъра на ПП ГЕРБ. 

Образователна инициатива подкрепя деца в домове  

www.bgonair.bg | 30.07.2018 |  

Инициативата "Подари време" на Фондация "Подарете книга" помага на над 300 деца в 16 

социални дома в страната, каза Мая Митрева. Тя поясни, че за децата се грижат 400 

доброволци, които учат с тях. Система има много да доразвива в насока образованието на 

тези деца, посочи Митрева и каза, че има редица пропуски в образованието. В предаването 

следим на живо протеста на майките на деца с увреждания.Вижте и историята на една от 

тях. Освен това в репортаж от Велико Търново разказваме за живота на чужденци, които 

научиха български език.  

Ще отпадне ли маркирането на дарените храни. Каква ще е съдбата на "новото ДДС" за 
компаниите дарители 

сп. Progressive | 31.07.2018 |  

Компаниите, които искат да дарят храни с изтичащ срок на годност вече са освободени от 

задължението да плащат ДДО за своето дарение... НО пък са изправени пред нов вид разход, 

който се явява много по-сериозна пречка да даряват 

Според промените в Закона за ДДС, влезли в сила от 2017 г., данъчнозадължените лица не 

трябва да плащат налог за храните, които даряват на оператори на хранителни банки. 

Въпреки това през миналата година Българска хранителна банка, която е първата 

регистрирана у нас организация за хранително банкиране, отчита спад на даренията през 
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2017 г. от почти 30%. За справка, в предишни години организацията е успявала да спаси до 

290 тона храни и да ги разпредели до нуждаещи се чрез своите партньорски организации, 

коментира изпълнителният директор на банката Цанка Миланова. PROGRESSIVE разговаря 

с нея, за да научи повече подробности около възникналите трудности и проблемите, 

последвали от някои нормативни текстове и как те биха могли да се променят или отпаднат. 

ОПТИМИОТИНЕН СТАРТ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2016 Г. 

Още през април 2016 г. по инициатива на Българска хранителна банка е внесен законопроект 

за промяна на закона за ДДС. Неговата цел е налогът за дарените храни да отпадне напълно 

и така да се насърчават още повече съществуващите и потенциалните дарители. 

През есента на 2016 г. е постигната воля и след като промените получават подкрепа от 

всички заинтересовани страни, през септември същата година те влизат в парламента на 

първо четене. Между четенията в народното събрание се появява идеята храните с кратък 

срок на годност, които ще бъдат дарявани, да бъдат допълнително маркирани с текст 

"дарение, не подлежи на продажба". Това е едно условията, дефинирани в чл. 6, ал. 4, точка 

4 на закона за ДДС, които трябва да бъдат изпълнени, за да може съответно дарението да 

бъде освободено от ДДС. 

Следват промени и в текстове на Закона за храните, които също влизат в сила от януари 2017 

г. (Към месец юли 2018 г., въпросният нормативен акт отново е в парламента за предстоящи 

промени и е на етап между първо и второ четене- бел. авт.). "В член 37 беше разписан целия 

регистрационен режим. организациите, осъществяващи хранително банкиране бяха 

дефинирани като субекти на закона за храните - това означава да бъдат разглеждани като 

бизнес оператори, да отговарят на същите изисквания и да имат капацитет като всички 

производители, преработватели и търговци и съответно да подлежат на същия контрол от 

Българска агенция по безопасност на храните", коментира Миланова. И докато идеята за 

маркировката на дарените храни е само спомената като условие в Закона за ДДС, то в Закона 

за храните тя е била много по-подробно разписана в рамките на член 37. "Условието беше 

облечено в отделен текст, като отделна разпоредба, която вменява много сериозен 

ангажимент именно на данъчнозадължените лица - дарителите на храна", разказва 

изпълнителният директор на хранителната банка. 

МАРКИРОВКАТА - НОВОТО ДДС ЗА ДАРИТЕЛИТЕ 

Ето какво точно гласи текстът на член 37м, алинея 9: "Храните, които безвъзмездно се 

предоставят на оператор на хранителна банка, задължително се маркират от производители 

или търговци на храни с маркировка "дарение, не подлежи на продажба". Маркировката се 

поставя върху потребителската опаковка на храните по начин, непозволяващ нейното 

отстраняване, без да се наруши целостта на опаковката и без да прикрива каквато и да е част 

от информацията, съдържаща се на етикета. За безвъзмездно предоставените храни, които не 

са опаковани в потребителска опаковка, маркировката се поставя върху транспортната 

опаковка." още по време на изслушванията между четенията на закона, представителите на 

хранителната банка изказват съмнения, че това ще се превърне в нова сериозна бариера пред 

дарителите. Уви, остават нечути. "Никой не би могъл да предвиди какво количество ще му 

остане, за да сложи такъв текст на етикета. Разпоредбата във вида, в който съществува сега 

казва, че всяка потребителска опаковка следва да бъде маркирана със съответния надпис и 

той трябва да бъде поставен по начин, който не позволява неговото заличаване, т. е. 

стикерът съвсем не е решение, което отговаря на това изискване. Каквото и да е 

технологичното решение, то не бива да компрометира всички останали изисквания за 

етикетиране. Ако ние или нашите дарители поставим такъв стикер, той рискува да скрие 

част от съществуващите надписи - производител, или пък хранителна стойност, съдържание 

на алергени, срок на годност", казва Миланова. Според нея специален печат би бил решение, 
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но подобен вариант така и не е бил обсъждан. Друг момент, свързан с маркирането е, че 

всяка фирма, решила да дари храни, трябва да вложи допълнителни усилия и ресурси - хора, 

които да се занимават извънредно с поставянето на маркерите на всяка една отделна 

опаковка. 

И така, в началото на 2018 г. след влизането в сила на закона, който уж би трябвало да 

стимулира даряването на храна, спадът отчетен от организацията за хранително банкиране е 

почти 30 на сто. След разговори със свои партньори и компании дарители, хранителната 

банка констатира, че разпоредбата не работи и тя е новата бариера, която замества 

плащането на ДДС. След като отново започват работа по отстраняване на тази спънка, 

Българска хранителна банка провежда срещи с национална агенция по приходите, която се 

явява контролният орган по отношение закона за ДДС и би следвало да следи наличието на 

маркировката върху всеки отделен продукт, предназначен за дарение. отговорът на 

приходната агенция е категоричен - от тяхна гледна точка тази маркировка не осигурява 

никаква стойност към контролния процес. НАП осъществява последващ контрол и той се 

упражнява на базата на представени в агенцията документи. "Хипотетично, ако фирма дари 

на 2 юли, тя ще декларира своето дарение през август до 15 число, заедно с данъчната си 

декларация, фирмата ще подаде и дневник за продажби и съответно неговото допълнение 

Протокол 99, в който ще опише какво е дарила в хранителната банка, на коя дата, какво 

количество и на каква стойност. В този момент, храната отдавна ще е преминала през нас и 

през нуждаещите се хора, тоест от гледна точка на данъчен контрол маркировката е 

безсмислена", коментира Цанка Миланова. 

СИТУАЦИЯТА В МОМЕНТА 

Много от фирмите дарители и постоянни партньори на Българска хранителна банка през 

годините са заплащали ДДС, водени от желанието тяхното дарение да има социален ефект 

върху крайно нуждаещите се. "Сега дори и част от тях не даряват нищо, защото дълго бяха в 

очакването, че ще се появи един истински насърчаващ закон, който няма да им създава 

допълнителни трудности и пречки, а напротив, ще ги улеснява", казва Миланова. Тя уточни, 

че и сега хранителният оператор работи с дарители, които продължават да плащат ДДС, 

само за да избегнат в пъти по-сложния процес по поставяне на изискваната маркировка. 

КАКВО СЕ ОЧАКВА ОТ ТУК НАТАТЪК? 

Според Цанка Миланова добрата новина е, че за решението на казуса с маркирането не 

настоява само хранителната банка като малка организация, а цялата индустрия - 

производители, Сдружението за модерна търговия, КРИБ. Всички те имат внесено 

становище в парламента да се промени или да отпадне въобще въпросната разпоредба от 

Закона за храните, за да не може процесът по даряване на храни да бъде допълнително 

спъван. 

Събират пари за паметник на Дядо Добри 

в. Труд | 01.08.2018 |  

"Сдружение Азбукари" започна кампания за изграждане на "Монумент Дядо Добри - 

първият Паметник на Доброто в България", съобщиха от организацията. Дядо Добри от село 

Байлово години наред събираше стотинка по стотинка милостиня пред храм "Св. 

Александър Невски" и на други места, която след това даряваше на български храмове. 

"Сдружение Азбукари" разчита на широка обществена подкрепа и приканва и други 

неправителствени организации да се присъединят към инициативата. Вече са се включили 

членовете на "Единение Българи за България". Инициативата ще бъде не само 

общонационална, но и глобална, и призивът ще обиколи света, навсякъде, където има поне 

един българин, казват организаторите. 
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Зад каузата застават посолства, консулства, български общности и организации и отделни 

сънародници от всички континенти. 

Кампанията ще се реализира със средства от дарения, като "Сдружение Азбукари" вече 

откри банкова сметка BG38FINV91501017186935 в Първа инвестиционна банка. 

Пирогов организира кръводарителска акция 

www.bgnews.host | 01.08.2018 |  

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" организира кръводарителска акция. Поводът е наскоро 

настъпилият злополучен инцидент с колега лекар, която постъпи в изключително тежко 

състояние след падане от висок етаж в София. Необходимостта от кръв и кръвни 

биопродукти, както за нея, така и за други пациенти на болницата е ежедневна, а недостигът 

е осезаем. 

Инициативата е на служители от унивестската спешна болница. Осъществява се с 

подкрепата на директора на болница "Пирогов" и директора на НЦТХ. 

Всеки, който желае, може да се присъедини към пироговските медици и да дари кръв на 

06.08.2018г., понеделник, от 17 до 19 часа в зала "Проф. Емил Таков" (рапортна зала на 

травматологичния комплекс), 2-ри етаж в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", съобщиха от 

здравното заведение. Кръводарителите трябва да са клинично здрави, да не са приели 

лекарства в деня на кръводаряване, да не са дарявали кръв през последните 3 месеца и 

задължително да носят в себе си документ за самоличност. 

Дарете кръв, спасете живот! 

Източник: actualno.com 

Над 60 доброволци участваха в кампания "Синьо сърце“ 

www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 01.08.2018  

Над 60 доброволци се включиха в кампанията за съпричастност към жертвите на трафика на 

хора "Синьо сърце“, която се провежда за пета поредна година. Инициативата е на дирекция 

"Превенции“ към Община Варна и Местната комисия за борба с трафика на хора. На 

информационен щанд, разположен на входа на Морската градина, младежите разясняваха 

рисковете, свързани с престъплението "трафик на хора“, с цел повишаване чувствителността 

на обществото към жертвите и нетърпимост към извършителите. В знак на съпричастност 

варненци и гостите на града изписваха на специално подготвени табла послания в подкрепа 

на жертвите. Шест мобилни екипа раздаваха превантивни материали, балони, значки и 

ключодържатели с логото на кампанията и си правиха снимки в рамки "синьо сърце“. 

"Синьо сърце“ е международен символ на кампанията, избран от ООН, който напомня за 

студените сърца на хората, извършващи престъплението трафик на хора и за тъгата на 

жертвите им, обясниха от дирекция "Превенции". 

Известни актьори се изправят срещу ПФК “Берое” в подкрепа на театрален фестивал 

www.dariknews.bg | 01.08.2018 |  

Имат ли артистите място на футболната сцена?  Ще получим отговор на този въпрос на 

09.09.2018 г. на стадион „Берое“ в Стара Загора, когато професионалният отбор на „Берое“ 

ще се изправи в благотворителен мач срещу дрийм тийм от театрални и кино актьори. Целта 

на срещата е да помогне за осъществяването на второто издание на Международен 

студентски театрален фестивал “Данаил Чирпански” през април 2019 г. В града, в който 

светът е “Берое”, под герба на МСТФ “Данаил Чирпански” на терена ще излязат Станимир 

Гъмов, Дарин Ангелов, Велислав Павлов, Башар Рахал, Алек Алексиев, Орлин Павлов, 
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Мартин Гяуров, Никола Стоянов, Любен Кънев, Николай Мутафчиев, Владимир Люцканов, 

Ивайло Захариев, Ники Илиев, Юлиян Петров и Юлиан Вергов. Всички те ще премерят сили 

и ентусиазъм с професионалистите от Стара Загора в епичен приятелски сблъсък, подхранен 

от много спортен хъс и желанието за подкрепа на фестивала. Международният студентски 

театрален фестивал е посветен на Данаил Чирпански, вдъхновяващ човек и студент в 

НАТФИЗ, който загуби живота си след автомобилна катастрофа през април 2016 г. Идеята за 

благотворителния мач, в подкрепа на фестивала, се роди от живота и историята на самия 

Данаил, който е бил част от Юношеския отбор на “Берое”, докато не намира по-голямата си 

страст – театъра. 

Заради голямата си любов и възхищение към Данаил, към неговото желание за работа и 

развитие в театъра, както и заради големия успех на първото издание на МСТФ, 

организаторите искат да превърнат този фестивал в традиция за Стара Загора и 

страната.Всички средства от продадените билети ще бъдат използвани за реализирането на 

второто издание на МСТФ през април 2019.  Билети могат да бъдат закупени онлайн на 

eventim.bg, както и от всички офиси на Eventim в страната, бензиностанциите на ОМВ и 

магазините на Office 1. 

Партньори на събитието са Община Стара Загора, ПФК “Берое” и FLAIR. Медийни 

партньори са DarikRadio и lovetheater.bg. 

Музеят в Г. Оряховица търси доброволци за почистване на находките от Ряховец 

www.dnesbg.com | 01.08.2018  

Близо 300 находки бяха открити по време на археологическите разкопки на крепостта 

Ряховец край Горна Оряховица. Сред находките, които бяха открити има късноримски и 

средновековни монети, накити, предмети от въоръжението и множество керамични 

фрагменти от античността и средновековието. Проучването на крепостта се проведе за 

четвърта поредна година в периода 4 юни до 31 юли с финансиране, осигурено от 

Министерство на културата, Община Г. Оряховица и НИМ – София. Със средствата бяха 

продължени проучванията от предходните сезони – в района на западната порта и част от 

прилежащата є крепостна стена, в близост до северната порта, при започнатия през 2015 г. 

сондаж, както и в разкритите участъци от вътрешността на крепостта. 

Преди да бъдат събрани във фонда на Горнооряховския музей, находките се нуждаят от 

почистване. В тази връзка Исторически музей – Горна Оряховица кани в събота – 4 август, 

всички желаещи да се докоснат до археологическите открития и да участват в тяхното 

почистване. Освен възможността да научат повече за проучванията и намерените предмети, 

музеят ще предостави на доброволците безплатен вход за експозициите през целия ден. 

Всички, които искат да се включат в помощ на археолозите, могат да се включат от 10,00 до 

17,00 часа. 

Ще променят ли младите хора облика на Северозапада 

www.bnr.bg | 01.08.2018 |  

От години говорим за тежкото състояние на Северозападa и за това как винаги сме в дъното 

но всички възможни класации- за съжаление, все негативни. Нещата не се променят и 

младите хора все по- често избират други дестинации, където да се опитат, макар и 

частично, да реализират мечтите си. В състояние ли са останалите във Видин млади хора да 

се опитат да спрат този процес? Поемат ли вече младежите нещата в свои ръце и какви са 

инициативите, които предприемат?  Младежката банка към Сдружение „Активно общество“ 

във Видин е един уникален механизъм, в рамките на който млади хора, чрез провеждане на 

различни фондонабирателни мероприятия, събират дарения, с които след това се финансират 
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проекти на други младежи от областта. През 2017 година беше сформиран сегашният екип 

на Младежка банка, който проведе редица успешни инициативи, като с подписването на 

договорите за финансиране на проекти се слага началото на заключителния етап. Пет идеи 

ще бъдат финансирани в третото поредно издание на Младежка банка - Видин. Това стана 

ясно в средата на юли, когато бяха подписани и договорите за изпълнение на одобрените 

проекти, каза в студиото на Радио ВИДИН Радослав Георгиев, председател на Сдружение 

"Активно общество.  "В България съществуват около 14 Младежки банки, които са част от 

Световните младежки банки. Инициативите, които прави Младежка банка- Видин са решени 

тук, на място и по този начин се дава възможност на млади хора да трупат организационен 

опит и стимулира останалите млади хора да бъдат активни и да реализират своите идеи. 

Много от тях имат различни идеи, но не знаят как да намерят средства за това. Именно тук 

се намесва и Младежката банка. Нашата реакция е много бърза и в рамките на месец може 

да има и конкретни резултати" - обясни Радослав Георгиев.  Един от проектите, който е 

надграждащ, е на читалището в село Майор Узуново. При първото издание на Младежка 

банка - Видин от читалището кандидатстваха с проект и впоследствие получиха 

финансиране за създаване на зала за тенис на маса, където всяка година се провежда турнир 

и залата се използва изключително активно. Сега намерението е това да се надгради, като се 

добавят и други спортни съоръжения, предвижда се провеждане и на турнир по шах и по 

джаги.  "Има млади дечица, които биха се поинтересували от подобно нещо. Мисля, че 

добре ще се приеме от хората в селото, особено през лятото има много млади хора. В 

селските райони има нужда от много нещо" - коментира Дафин Ванков, представител на 

читалището в Майор Узуново.  В читалището в с. Капитановци също ще бъде изградена зала 

за тенис на маса, където ще се организират турнири и това място ще се превърне в средище 

за младите хора в населеното място. В парка пред читалището ще бъде обособено лятно 

кино, с шатри, място за сядане и прожектиране на избрани филми.  "За първи път 

кандидатстваме и много се радвам, че спечелихме. Има много младежи, които ще се 

възползват от новата придобивка. Ще направим и турнир по тенис и младите хора ще 

спортуват. Аз лично го приемам с голяма благодарност. Може парите и да са малко, но това 

е сериозна придобивка за младите хора в селото и трябва да се пази" - каза Даниела 

Борисова, секретар на Народно читалище "Самообразование" в село Капитановци.  В село 

Подгоре, община Макреш, ще бъде обособено място за спорт на закрито с тенис маса и 

електронен дартс. Кандидатствала е инициативна група от млади хора, които искат да 

създадат единственото място в Подгоре, което ще бъде средище за младежите - там да 

спортуват и да общуват помежду си. Попитахме и млади хора от Видин запознати ли са с 

дейността на Младежката банка и могат ли вече младите да вземат нещата в свои ръце:  "Не 

съм запозната с дейността на Младежка банка и не съм наясно с тези инициативи. Мисля, че 

младите хора трябваше да поемат нещата в свои ръце доста отдавна, а не всеки да си мълчи 

... Ако имат повече желание и хъс, мисля, че младите хора могат да променят нещата."  

Повече по темата можете да чуете в звуковия файл. 

Над 4500 лв. набра второто издание на лятната кампания на фондация „За Нашите Деца" 
„Предизвикай лятото в офиса“ 

www.ngobg.info | 01.08.2018 |  

Над 4500 лв. набра второто издание на лятната кампания на фондация „За Нашите Деца" 

„Предизвикай лятото в офиса". В продължение на 2 месеца на сайта на фондацията 10 

предизвикателства очакваха всички ентусиасти, готови да поканят лятото в иначе 

еднообразното им работно ежедневие.   Въпреки далеч не-лятното настроение навън, в 

офисите на 24 малки и големи компании закипя свежо вдъхновение с дъх на море, докато 
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всички заедно се носеха на гребена на работните задачи, обединени от обща кауза – да 

подкрепят повече семейства в нужда, за да не се разделят с децата си.   Както и миналата 

година, много от компаниите избраха по-нестандартния път и проявиха креативност и 

иновативност, измисляйки нови предизвикателства, с които да провокират колегите си. Част 

от новите идеи бяха оригами работилници и благотворителна автомивка. Голям интерес 

имаше и към турнира за настолни игри в компании, в които те са ежедневие, но с 

благотворителна цел бяха преоткрити и превърнати в средство за почивка и забавление. 

Забавни и интересни се оказаха и снимките от старите ленти, а благотворителният обяд се 

преобрази в закуска или добър начин за завършване на работния ден.   Ето какво споделиха 

приятелите ни от Zoiper, които се впуснаха не в 1, а в цели 4 предизвикателства, сред които 

„Калориите – моят приятел„, както и благотворителната автомивка, изцяло по тяхна идея:   

„На първо място решихме да се включим във Вашата кампания, тъй като ни се стори като 

чудесна възможност да се обединим като колеги и приятели около тази благородна кауза, 

като междувременно се забавляваме, проявяваме креативност и споделяме хубави емоции.“   

Официалният край на кампанията няма да попречи на много участници, които тепърва ще 

предизвикват себе си и колегите си и през най-летния месец август. Очаквайте още 

информация на: https://www.detebg.org/bg/актуално/.  

Дарителски фонд бори лошите практики 

www.marica.bg | 01.08.2018  

Националното сдружение „Недвижими имоти” (НСНИ) инициират създаването на 

дарителски фонд за прокламирането на всички добри принципи за работа на брокерите. Ако 

не се вземат спешни мерки, професията на брокера посредник може да бъде окончателно 

девалвирана пред клиентите на имотния пазар. Ясните правила обаче са в съответствие с 

европейската практика и те са единственият път да се противодейства на лошите практики, 

категорични са бранша. Идеята идва от Добромир Ганев, председател на УС на НСНИ. 

Сдружението дълги години се бори с лошите практики в бранша, но резултатът е нулев. 

Голяма част от агенциите за недвижими имоти имат отлично етично поведение. 

Националното сдружение „Недвижими имоти” (НСНИ) също се стреми да прокламира 

всички добри практики и професионални стандарти, утвърдени от редица европейски 

институции. „В същото време обаче пазарът страда от използването на неколегиален и 

антиклиентски бизнес модел. Това съсипва имиджа на така трудната и отговорна професия”, 

категоричен е Добромир Ганев. Той признава, че е трудно да се противодейства на лошите 

практики, но ако не се предприемат действия, то до няколко години професията на 

посредника може да бъде окончателно девалвирана пред потребителите и обществото. Това 

е и основната причина от Сдружението да инициират създаването на дарителски фонд за 

прокламирането на всички добри принципи за работа и налагане на стандартите на 

международната коалиция за етични стандарти и противодействие на използването на лоши 

практики. За целта ще бъде създадена специална дарителска сметка. А със средствата ще се 

изработи цялостна правна концепция за ефективно противодействие на всички проявления 

на незаконно и неетично бизнес поведение. „Голяма част от агенциите се стремим да 

работим по правилния начин, т.е. по правилата, заложени от ЕС, но има „колеги”, които 

опорочават идеята за нашия бизнес. Затова с този специален фонд искаме да се 

противопоставим на лошите практики, намирайки механизми и лостове чрез използването на 

всички предвидени от закона възможности", коментира за „Марица” Анна Димитрова, 

председател на Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ) - Пловдив. Димитрова 

уточни, че целите на Фонда са създаване и осъществяване на цялостна стратегия за ПР 

активности, с цел разпознаване от потребителите на използвани лоши практики в сектора; 
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защита на колективните интереси на членове на Сдружението от нелоялни конкуренти и 

клиенти; запознаване на обществеността, потребителите, институциите с предимствата за 

работа с членовете на НСНИ и създаване на уеднаквена правна документация (договори) за 

членовете на НСНИ. Искрено вярваме, че ще бъдем по-ефективни в противодействието 

срещу лошите практики - фалшивите обяви е една от тях. Те подвеждат потребителя с 

лъжливи снимки и невярна информация. Веднъж излъган, клиентът трудно се доверява на 

друга агенция. Някои брокери пък приемат работата си като чиста форма на търговия. Без 

необходимите умения и компетенции те се включват в пазара и предлагат имоти, но 

стойността на услугата им е в критичния минимум. В резултат на което клиентът излиза от 

сделката с неудовлетворение и не вижда причина да ползва агенция за имоти като 

посредник. 

Приключи благотворителната акция в помощ на жителите на Роман 

www.novini.vratsa.eu | 01.08.2018  

Приключи благотворителната акция в помощ на жителите на Роман, инициирана от 

Областната структура на БСП-Враца. Тя стартира на 29 юни след като приливна вълна от 

река Малък Искър заля цял квартал в Роман. Десетки граждани и общественици се включиха 

в акцията, независимо от това на коя партия симпатизират. От името на парламентарната 

група на БСП са дарени 5 000 лв., които са разпределени измежду 25 семейства, като 

критерият е бил размер на щетите и финансова възможност на хората. Евродепутатът Петър 

Курумбашев дари 1000 лв., а бившият народен представител Георги Божинов предостави 

500 лв. на пострадалите. Народни представители от Областта осигуриха препарати за 

почистване на калта от къщите. Областната организация на БСП-Враца също осигури 

дезинфектанти и водоструйка, както и подпомогна хората с труда си на място. В каузата се 

включиха и от Областната структура на социалистите в Перник, както и младежкото 

обединение на партията в града. Те доставиха одеяла, спално бельо и препарати. 

Консумативи за почистване дариха от структурата на БСП-Пловдив, район „Западен“. 

Управителят на фирма „Свежест“-Враца също дари безвъзмездно препарати за живеещите в 

наводнения квартал „Карашки“ в Роман. Граждани също не останаха безучастни към 

дарителската акция и осигуриха на хората олекотени завивки и пердета. Жена от Видин е 

обещала мебели за Роман, за чието доставяне от партията търсят транспорт. Кампанията бе 

движена от Общинската организация на БСП-Роман, чиито членове също помогнаха в 

разчистването на дворовете. „Прекратяваме дарителската акция! Благодарим на всички, 

които подкрепиха хората в този така труден момент за тях. Обявяваме категоричната си 

подкрепа към жителите на Роман, които разпратиха отворено писмо до институциите, с 

искане за щателна проверка на причините довели от бедствената ситуация. Настояваме за 

адекватни мерки и незабавно почистване на речното корито, за да се осигури спокойствие на 

гражданите!“-призовава Областният лидер на БСП Иво Лилов. 

Информационна среща: Образованието в уязвими общности – възможно 

www.ngobg.info | 01.08.2018 |  

Информационна среща за партньорството си по проект „Ранно детско развитие в уязвими 

общности" проведоха вчера в столицата „Фондация за социална промяна и включване“ и 

„Благотворителна фондация към Международен Женски Клуб-София“.   По време на 

срещата бе представен центърът на ФСПВ в кв.Факултета, изграден по програма „Ранно 

детско развитие в уязвими общности“, развитието на децата и техните семейства през 

изминалата година, партньорството по проекта, както и значението на образованието за тази 

общност.   Благодарение на подкрепата на дамската благотворителна фондация, ФСПВ ще 
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успява да покрива основните разходи в центъра си за обществена подкрепа в уязвимата 

общност, където деца и техните родители получават помощ в първите и най-важни първи 

стъпки на децата в образователната система. Екипът на центъра вярва, че, предоставяйки 

достъп и професионална опора на децата и семействата в първия етап на образованието, 

децата ще бъдат по-подготвени за това, което ги очаква в училище и, в дългосрочен план, ще 

бъде намален процентът на отпадане от образователната система. Източник: ФСПВ 

Правителството "дари" 200 хил. лева за ремонт на Катедралния храм във Варна 

www.bnr.bg | 01.08.2018 |  

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери към бюджетите на общини в 

страната за 2018 г. в общ размер на 110,9 млн. лв. В сумата са заложени и 358 хил. лв. за 

ремонт и довършителни дейности на православни храмове. От тях 200 хил. лева са за ремонт 

на покрива на Катедралния храм "Св. Успение Богородично", научи Радио Варна.  Вторият 

по големина храм в България се нуждае от спешен ремонт. Най-сериозно е положението с 

покрива на катедралата, който при всеки дъжд тече, водата се просмуква в стените и руши 

уникалните стенописи на храма. До този момент митрополията, с помощта на местната 

община и финансов благодетел, бяха осигурили част от нужната за ремонта сума от над 

половин милиона лева. Около 80 хил. пък бяха събрани от дарения на миряни. Катедралата 

на Варна е построена преди повече от 130 години, а основен ремонт на покрива не е правен 

от 40-те години на миналия век. Припомняме, че по-рано днес беше решено с близо 1,4 млн. 

лева от държавния бюджет да бъде направен ремонт на стадион "Спартак" във Варна. 9 млн. 

от гласуваните днес средства са в подкрепа на избрания за Европейска столица на културата 

през 2019-а Пловдив. С парите ще бъде изградена нова или обновена съществуваща 

културна инфраструктура (художествени галерии, кина, зали за временни експозиции). 

Освен това ще бъде ремонтиран площад „Централен“ и прилежащи културни пространства и 

др. По бюджета на Столична община е предвиден допълнителен трансфер в размер на 15 

млн. лв. за изграждането на разширение на метрото – Трета метролиния, етапи І и ІІ, 

участъка от бул. „Владимир Вазов“ – ЦГЧ – жк „Овча купел“ – кв. „Горна баня“. Проектът е 

продължение на изграждащата се Трета метролиния от бул. „Владимир Вазов“ до жк „Овча 

купел“ със съвместна жп спирка и метростанция на жп линията София-Перник в кв. „Горна 

баня“ и ново метродепо в кв. „Земляне“. С постановлението са одобрени средства по 

бюджетите и на редица други общини, които са предназначени приоритетно за ремонт на 

общинска улична мрежа и за реализиране на редица инфраструктурни проекти в подкрепа на 

общинската социална и жилищна среда. Допълнителните трансфери по бюджетите на 

общините и по бюджета на Министерския съвет се предоставят за сметка на предвидените 

средства в централния бюджет за 2018 г. и за сметка на преструктуриране на разходите 

и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г. 

Как данъчно облекчение намали даряването на храна 

www.dnevnik.bg | 02.08.2018 | 

Откакто е въведен ДДС в България, няма и година, в която някой бранш да не поиска по-

ниска ставка върху стоките си или дори премахването му, като например за лекарства, книги 

и др. Опитът показва, че никой финансов министър в най-новата история на България не е 

бил склонен дори на малки отстъпки по темата. Затова има много малко изключения, като 

особен пример е този за липсата на данъка върху хазарта. В края на декември 2016 г. с 

благословията на финансовото министерство все пак бе направена важна отстъпка от 

облагането. Според нея дарената храна освобождава компаниите от плащането на данъка 

върху нея. Очакваното беше, че рязко ще се увеличат количествата, които разпределя 
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хранителната банка. След цяла година действие на това реално облекчение картината е 

съвсем друга, показват данните. През 2017 г. дарената храна е намаляла с цели 30% вместо 

очаквания ръст. В това време в България годишно се изхвърлят 670 хил. т храни, сочат 

данни на хранителната банка. Защо се случва това 

Отпадането на ДДС върху дарените храни бе въведено с препращане към Закона за храните. 

В него бе записан текст, който посочва как трябва да се означават те. А именно 

задължително се маркират от производители или търговци на храни с маркировка "дарение, 

не подлежи на продажба". Маркировката се поставя върху потребителската опаковка на 

храните по начин, непозволяващ нейното отстраняване, без да се наруши целостта на 

опаковката и без да прикрива каквато и да е част от информацията, съдържаща се на етикета. 

За безвъзмездно предоставените храни, които не са опаковани в потребителска опаковка, 

маркировката се поставя върху транспортната опаковка. Целта е ясна - да се контролира 

дали дарената храна наистина е дарена, а не препродадена например, макар в момента да 

има само една лицензирана организация за разпределяне на такава храна - Българска 

хранителна банка. Така на търговските вериги, които са основните дарители, се налага да 

отделят специален екип, който при това бързо да се ангажира с поставянето на етикетите, 

като това понякога означава да се положи извънреден труд. Тази процедура означава за 

търговците и по-големи разходи. Така на практика се обезмисля приетото облекчение, 

обяснява Йордан Матеев, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в 

което членуват основните търговски вериги. Затова според него повечето компании 

продължават да си плащат дължимия данък и въпреки това да даряват храни, на които 

предстои да изтече срокът на годност. Някои обаче решават все пак да се лишат от 

допълнителни разходи и организация и просто изхвърлят храната. Това е и вероятната 

причина за година даренията да спаднат с една трета по данни на хранителната банка. 

Имаше твърде високи очаквания и от нашата страна, и от бизнеса. Очакване за лавина от 

храни, които да ни залеят, коментира Цанка Миланов, директор на хранителната банка. 

Допълва, че за година са изгубени над 40 редовни и потенциални нови дарители на храни, 

които желаят да оползотворят излишната храна, като я дарят, но се отказват при 

перспективата да понесат допълнителни разходи на пари, време и труд, за да поставят 

маркировка, и то върху храни, които вече са етикетирани, опаковани в уедрени опаковки и 

подготвени за експедиция. Някои фирми пък ограничават даренията си. За периода 

01.01.2017 г. - 30.06.2018 г. нито едно дарение не е постъпило в склада на банката с 

маркирани потребителски опаковки. Какъв е проблемът с етикетите Етикетите, които 

означават, че продуктът не е за продажба, трябва да отговарят на описаните вече изисквания. 

Сред тях е и това да бъдат устойчиви. Представете си обаче кисело мляко, което стои в 

хладилника. Ако надписът е с печат, от конденза той ще се разтече. Ако е стикер, ще се 

отлепи, обяснява Матеев. Допълва и че за някои малки продукти е невъзможно такъв надпис 

хем да е устойчив, хем да не покрива никаква част от описанието на съдържанието. 

Компаниите не могат да планират кога ще възникне възможност за даряване. Често става 

дума за големи количества в палети, в които отделно храните са в картонени опаковки и 

всяка от тях трябва да се разопакова и маркира, обяснява на свой ред Матеев причината за 

разходите, които възникват за веригите. Тези проблеми споделя и Цанка Миланова, 

директор на хранителната банка. Това маркиране е почти невъзможно, посочва тя. Допълва, 

че при разговори с Българската агенция по храните се е установило, че за нейния контрол 

тези стикери нямат никакво значение. Същото споделили в разговор и представители на 

Националната агенция за приходите. Те правят последващ контрол и в този смисъл не се 

занимават с етикетите, обяснява Миланова. Какво да се прави За да се премахне това 

недоразумение, представители на хранителната банка и на Сдружението за модерна 
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търговия са провели разговори с представители както на контролните органи, така и на 

депутати от ГЕРБ и БСП, за да се има предвид при разглеждането на проекта за промени в 

Закона за храните, където присъства ограничаващият текст. Той бе приет на първо четене 

през есента на 2017 г. Пред водещата земеделска комисия всички засегнати от случая са 

представили своите становища. Депутатът Георги Станков е автор на едно от предложенията 

за промени между първо и второ четене, с което предлага ограничаващият текст да отпадне. 

Тук не става дума за пробойна и несъбиране на пари в бюджета. Хранителната банка е 

лицензирана, няма как да има пробойна и политиците явно се убедиха в това, обяснява 

Йордан Матеев. Смята, че аргументите са приети както от депутати от БСП, така и от такива 

от ГЕРБ, с които са водени разговори по темата. Дали е така обаче скоро няма да се разбере. 

Причината за това е, че след приемането на проекта през есента на миналата година той вече 

е "на трупчета" заради спорни текстове, несвързани с даряването на храни. Препъникамък се 

явява проблем, свързан с означаването на бутилираната вода. Проблемът е толкова голям, че 

не е сигурно дали депутатите ще започнат да разглеждат отново наесен, обяснява пред 

"Дневник" Светла Бъчварова, зам.-председател на парламентарната комисия по земеделие. В 

същото време проектът препраща към закон за управление на хранителната верига, който 

също не е готов, допълва тя. Според Бъчварова по тези две причини не е известно кога 

отново ще се стигне до проекта за храните. 

Карин дом отново събира доброволци за семейния фестивал „Усмихни се“ 

www.bnr.bg | 02.08.2018 |  

За 4-та поредна година, слънчевата градина на Карин дом ще се превърне в приказно място 

за забавления за цялото семейство. Причината е превърналият се в традиция семеен 

фестивал „Усмихни се“, който се провежда благотворително в подкрепа дейността на Карин 

дом и по-специално, тяхната група „Усмивка“ за деца с комплексни и интензивни нужди от 

подкрепа. Събитието отново ще предложи пикник и барбекю зона, крафт бира, фермерски и 

занаятчийски пазар, работилнички за децата и открита сцена с музика на живо. Тази година 

датите са 15 и 16 септември, а желанието отново е фестивалът да се превърне в празник по 

повод испращане на безгрижната ваканция и посрещане на учебната година с усмивка. За да 

бъде каузата отново успешна и да се съберат необходимите средства за терапевтичните 

групи, от Карин дом набират партньори, участници и доброволци. Фестивалът дава необятни 

възможности всеки варненец да помогне на каузата. Фирмите, които искат да се включат 

могат да го направят чрез разработените от екипа на Карин дом програми за филантропия и 

корпоративна социална отговорност. Всеки с талант в ръкоделието и различни занаяти може 

да кандидатства и да бъде одобрен за включване в благотворителния пазар. Доброволци от 

всякакви възрасти също за добре дошли да помагат по време на фестивала. Карин дом е 

център за терапия на деца със специални нужди, създаден от видния дипломат и филантроп 

Иван Станчов с мисията това да се превърне в  едно от най-съвременните места, където тези 

семейства да получават адекватна помощ и подкрепа. От тогава до днес, вече 22 години, 

Карин дом работи основно с гражданска и частна подкрепа, съществувайки благодарение на 

благодетели. Миналогодишното издание на „Усмихни се“ успя да събере събере 39 428 лв., 

генерирани от посетители, участници и дарители, които благодарение на своя малък или по-

голям принос спомогнаха запазването на група „Усмивка“ . Така това се првръща в едно от 

най-значимите благотвоителни събития в България, обединявайки варненци около каузата на 

Карин дом. Ако и вие искате да се наредите сред героите на децата със специални нужди, 

можете да получите информация как да се включите на smile@karindom.org или да посетите 

сайта  www.smile.karindom.org. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Бисер Петков: В цялата страна предстоят проверки на центровете за социални услуги 

www.24chasa.bg | 02.08.2018 |  

Посещенията в центровете за социални услуги в страната няма да са епизодични, а 

контролните органи ще трябва да направят една пълна картина за това доколко услугите в 

общността, каквито са дневните центрове и центровете са социална интеграция и 

рехабилитация, предоставят качествена услуга за техните потребители. Това каза пред 

журналисти в Панагюрище министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Той 

добави, че контролният апарат на ДАЗД е насочен изцяло към проверка на центровете за 

настаняване от семеен тип, където също има проблеми. Трябва да имаме пълна картина 

доколко отделни оплаквания са основателни и как да подобрим качеството на услугите. В 

Панагюрище потребителите са доволни, но вероятно не навсякъде е така и целта на този 

контрол ще е да посочи къде са проблемните места, отбеляза още министърът, цитиран от 

БТА. По думите на Бисер Петков като цяло средствата за държавно делегирани дейности за 

социални услуги са недостатъчни, стигат основно за заплати на персонала, а нивата на 

възнаграждение не са високи. Министърът припомни, че през тази година като разход за 

политиките за хора с увреждания в бюджета са предвидени малко над 400 милиона лева. 

"Имам предвид 268 милиона, които са по политиката за хора с увреждания и около 160 

милиона, които са под формата на семейни помощи на семейства, отглеждащи деца с 

увреждания, което е по Закона за семейните помощи за деца. Тази година бюджетът на 

министерството за 2018-та се увеличи в тази част с 80 милиона - 40 процента ръст спрямо 

базата за 2017-та", посочи министърът. "Сега ще имаме приблизително същия относителен 

ръст на този бюджет, което не е малко и не е правено от много време, каза още Петков. Със 

сигурност голямото предизвикателство е как оптимално да се насочат тези средства, защото 

от една страна всички тези хора с увреждания очакват по-значителна финансова подкрепа от 

сегашните интеграционни добавки, които са в сравнително ниски размери. От друга страна 

се очаква да се уреди в законодателството и съответно да се осигури финансиране според 

индивидуалните потребности на т.нар. лична помощ, каза Петков. Той изрази надежда, че 

през есента ще има нова съвременна нормативна рамка на социалните услуги в страната. 

Общо 89 центрове за деца и младежи с увреждания има в страната и 79 за пълнолетни с 

увреждания, което е около една шеста от всички социални услуги, които вече надхвърлят 

1000, добави социалния министър. Това са държавно делегирани дейности, за които 

бюджетът тази година плаща 230 милиона лева, каза още той. Министърът определи 

Панагюрище като добър пример за това как централна, местна власт и дарители обединяват 

усилия, за да се осигурят всички необходими условия. В средногорския град Бисер Петков 

посети дневните центрове за деца и за възрастни с увреждания. Той се срещна с кмета 

Никола Белишки и областния управител на Пазарджик Стефан Мирев. По-късно министърът 

ще посети и "Асарел Медет", за да се запознае със социалната политика на компанията. 

Варна: Квартал „Успех“ се преобразява благодарение на труда на доброволци и местните 
жители 

www.focus-news.net | 02.08.2018 |  

Варна. Варненският квартал „Успех“, т. нар. Квартал на слепите, се преобразява 

благодарение на труда на доброволци от сдружение „Пауър Джъмп“ и местните жители. 

Това каза за Радио „Фокус“ – Варна председателят на сдружението Мирослав Тодоров. 

Предимно с подръчни, натурални и рециклирани материали – палети, автомобилни гуми, 

дъски, боя, в малко популярния квартал в града се изграждат огради, площадки за игра, 

места за срещи, беседки, дори и кино екран на открито. Местната инициатива е част от 
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националния проект „_Място“ на сдружение БГ Бъди Активен, в рамките на който в десет 

населени места в страната малки организации заедно с местните жители трябва да изберат 

занемарено пространство, което да преобразят и трансформират в място за социални срещи 

и събития. „Мястото“ във Варна се случва в квартал „Успех“ – това е кварталът, разположен 

непосредствено до предприятие „Успех“ на Съюза на слепите в България, който се намира в 

промишлената зона над Циркова площадка, в квартал „Победа“. Територията е малко 

позната на мнозина варненци поради скритата си локация и липсата на достатъчно социални 

събития, които да привлекат вниманието на гражданите. Това е причината сдружение 

„Пауър Джъмп“ да избере да реализира проект „_Място“ точно там. Сдружението започва да 

работи с местната общност още в края на 2017 г., като организира специализирани 

тренировки по стрелба с лък за незрящи и зрително затруднени. Марияна ВАЛЕНТИНОВА 

Варна: Квартал „Успех“ се преобразява благодарение на труда на доброволци и местните 
жители 

www.focus-news.net | 02.08.2018 | 

Варна. Варненският квартал „Успех“, т. нар. Квартал на слепите, се преобразява 

благодарение на труда на доброволци от сдружение „Пауър Джъмп“ и местните жители. 

Това каза за Радио „Фокус“ – Варна председателят на сдружението Мирослав Тодоров. 

Предимно с подръчни, натурални и рециклирани материали – палети, автомобилни гуми, 

дъски, боя, в малко популярния квартал в града се изграждат огради, площадки за игра, 

места за срещи, беседки, дори и кино екран на открито. Местната инициатива е част от 

националния проект „_Място“ на сдружение БГ Бъди Активен, в рамките на който в десет 

населени места в страната малки организации заедно с местните жители трябва да изберат 

занемарено пространство, което да преобразят и трансформират в място за социални срещи 

и събития. „Мястото“ във Варна се случва в квартал „Успех“ – това е кварталът, разположен 

непосредствено до предприятие „Успех“ на Съюза на слепите в България, който се намира в 

промишлената зона над Циркова площадка, в квартал „Победа“. Територията е малко 

позната на мнозина варненци поради скритата си локация и липсата на достатъчно социални 

събития, които да привлекат вниманието на гражданите. Това е причината сдружение 

„Пауър Джъмп“ да избере да реализира проект „_Място“ точно там. Сдружението започва да 

работи с местната общност още в края на 2017 г., като организира специализирани 

тренировки по стрелба с лък за незрящи и зрително затруднени. Марияна ВАЛЕНТИНОВА 

Ломска гимназия и общината получиха 2,5 млн. долара дарение от емигрант в САЩ 

www.24chasa.bg | 02.08.2018 |  

Над два милиона долара дарение получи Ломската гимназия от емигриралия в САЩ 

българин д-р Андрей Георгиев. Освен за училището, в което е учил, в завещанието си той 

дарява и сумата от 500 000 долара на община Лом. Средствата вече са постъпили по 

сметките на училището и общината, съобщи "Дарик". По волята на дарителя парите, 

предоставени на гимназията, са за стипендии на ученици, които следват в европейски 

университети. А къде ще бъде вложена сумата, дарена на общината, трябва да реши кметът 

на града, е записано в завещанието на д-р Георгиев. Кметът на града Пенка Пенкова каза, че 

върви допитване сред жителите на града как да бъдат изразходвани средствата. Към момента 

най-много привърженици има идеята да бъде ремонтирана спортната зала, която от 

създаването си не е обновявана. От общината подготвят изложба с архиви за д-р Андрей 

Георгиев, чрез която жителите на града да научат повече за личността и живота на своя 

щедър благодетел. Дарение за Ломската гимназия от емигриралия в САЩ д-р Андрей 
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Георгиев е очаквано няколко години. Средствата обаче се оказаха значително повече от 

очакваната сума от 1 млн. Долара.  

Турнир по стрелба набира средства за детската онкохематология на ИСУЛ 

www.plovdivlive.com | 02.08.2018 |  

Турнир по стрелба за набиране на средства в помощ на Клиниката по детска 

онкохематология в ИСУЛ ще се проведе на 4-ти август на стрелбищен комплекс „360 

градуса“ край пловдивското село Войводиново. Инициативата има за цел да подкрепи със 

средства деца с онкозаболявания към специализираната клиника в София. В нея годишно се 

лекуват около 200 деца от цялата страна. „The Bulgarian Challenge“ е мотото на 

благотворителния турнир, който се провежда за втора поредна година в подкрепа на 

клиниката. Тази година вторият кръг от състезанието ще се състои край Пловдив, а стартът е 

11 часа. Право на участие имат всички лица навършили 18 години, представили лична карта 

и преминали успешно инструктаж на място за безопасно боравене с оръжие. Инструктажът 

започва час по-рано - от 10 часа. Турнирът ще включва стрелба с леко физическо 

натоварване и разиграване на три сцени с инструктор. Муниции могат да бъдат закупени на 

място.  Таксата за участие е 50 лв., като една част ще бъде предоставяна за последния етап от 

лечението на Ивелина Дачина в битката й с лимфом на Ходжкин. Младата жена се бори със 

злокачественото заболяване вече близо две години и вече е на финалната права, като почти 

се е справила с проблема. Близо 60 000 лева обаче са нужни, за да финализира лечението си. 

По време на състезанието в дарителска кутия всички желаещи ще могат да се предоставят 

допълнителни средства за детската клиника. 

„Вярваме в доброто”: 10-годишно момиче дари последните си 10 ст. на нуждаещ се 

www.bgnews.host | 02.08.2018 |  

Момиченце от село Орешак дари последните си 10 стотинки на мъж, който се нуждае от 

скъпоструващо лечение в чужбина. Историята в социалната мрежа разказа жена, трогнала се 

от жеста. Денят е събота, а Петя Стефанова е на смяна в семейния магазин. При нея влиза 

10-годишната Илияна. „Тя си взе кафе и 2 цигари за майка си, за отвън. Имаше левче. 

Рестото беше 10 стотинки. И тя ме погледна, усмихна се и ме попита: „Може ли това да го 

пусна в кутията?”. Илияна не разполага с много – детството ѝ е низ от лишения. 

Шестчленното ѝ семейство живее в една стая. Снимка: btvnovinite.bg Въпреки недоимъка 

обаче, казва, че нищо не ѝ липсва. Затова не се замислила да дари последните си пари. И 

вместо да си купи бонбон, да помогне. Снимка: btvnovinite.bg За жената зад щанда, която 

събира пари за лечението на приятел, 10-те стотинки на Илияна са най-ценните. „Те са 

ужасно важни, защото са част от сърцето”, категорична е Петя. Източник: btvnovinite.bg 

"Отпадъци емисия" е новата кампания на "Еквилибриум" 

в. Утро, Русе | 03.08.2018 

"Отпадъци с мисия" наричат новата благотворителна кампания на "Еквилибриум", която 

цели да събере средства за децата и семействата, с които сдружението работи. Предаването 

на отпадъци за вторични суровини е част от инициативата "Детство у дома: обич, сигурност, 

развитие". В партньорство с русенска фирма през юли са предадени 220 кг пластмаса, 170 кг 

хартия, 20 кг желязо. В събирането на отпадъци са се включили също институции и фирми, 

както и отделни личности като Лили Янакиева, Ивелина Иванова, Ирена Лакова и други, 

съобщават от "Еквилибриум". 
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От сдружението призовават и други русенци да откликнат, като събират пластмасови 

бутилки, капачки и други вторични суровини в помощ на децата. Това може да става в двете 

бази - в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на бул."Липиик" 14 и в 

Обединени детски услуги "Слънчо" на ул."Никола Й.Вапцаров" 20 (бивш дом "Майка и 

дете"). 
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