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Новини за членове на БДФ 
 

1000 доброволци на инициативата „Моят зелен град“ почистиха над 30 км крайбрежни зони 

www.rummarinova.blogspot.com | 19.09.2019 | 12:03 
Служители на Кока-Кола в България събраха повече от 750чувала с отпадъци в 14 населени места. 
Доброволците в инициативата „Моят зелен град“ почистиха над 30 км площ около водни басейни 
в14 населени места в цялата страна. В 12-тото издание на „Моят зелен град“ се включиха над 1 000 
служители на Кока-Кола в България заедно със своите семейства и приятели. Инициативата бе 
организирана в подкрепа на предстоящия Световен ден за почистване и в партньорство с 
кампанията „Да изчистим България заедно“.Доброволците събраха общо над 750 чувала с отпадъци, 
за да предпазят водните басейни на България от замърсяване. Най-голямата група от тях  почисти 
територията около езерото Панчарево, реновира стадиона на с. Кокаляне и засади дървета и цветя в 
района.„Като водеща компания на българския пазар, нашата роля е да  показваме добрите примери 
и практики за опазването на природата и ресурсите на страната. През последните години 
предприехме редица мерки за оптимизация на производствените ни процеси в тази посока. 
Увеличихме рециклирането на отпадъците в нашите производствени центрове с 24% и към 2018 г. 
този процент е 95%. За последните 7 години намалихме използването на вода с 5%, което се равнява 
на 29 милиона литра вода годишно.Това количество е достатъчно за консумацията на 800 българи в 
рамките на 1година.“ сподели Юрг  Буркхалтер, изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК 
България.Инициативата „Моят зелен град“ се организира 12 поредни години от Кока-Кола в 
Добавете надпис партньорство с Екопак България. През 2019 г. тя цели да популяризира ползата от 
разделното събиране на отпадъците и тяхното рециклиране. Кампанията е в подкрепа на глобалния 
ангажимент на системата на Кока-Кола за „Свят без отпадъци“, чиято цел е до2030 г. да бъдат 
събирани и рециклирани същото количество опаковки за еднократна употреба, каквото е 
реализирано на пазара от компанията.„Като част от ангажимента ни, освен да съберем еквивалента 
на произведените от нас РЕТ бутилки и кенове, работим активно да направим всички други видове 
опаковки в портфолиото ни 100%рециклируеми, както и да вложим обратно минимум 50% 
рециклирани материали за тяхното производство. Най-голямата ни амбиция е да вдъхновим повече 
хора да повярват в разделното събиране на отпадъците и така да спомогнат за увеличаването на 
количеството рециклирани такива. Силно вярваме в кръговата икономика, в която материалите се 
използват многократно, а пластмасата, стъклото и алуминият позволяват това. Вярваме силно, че 
това е напълно възможно в България и ще работим активно в тази посока,“ допълни Евелин Де  
Лирснайдер, изпълнителен директор на Кока-Кола България. Тази година кампанията„Моят зелен 
град“ вече преобрази 10 спирки от градския транспорт в София,  в които бяха вградени специални 
контейнери за разделно събиране на пластмасови отпадъци. С количествения еквивалент на 
събраната пластмаса ще бъдат произведени първите в България 3D принтирани пейки от 
рециклирана пластмаса,които ще бъдат поставени в един от централните паркове в града. 

Microsoft предлага нови ресурси за организациите с нестопанска цел 

www.b2bmedia.bg | pixelmedia.bg | 18.09.2019 | 20:50 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://rummarinova.blogspot.com/2019/09/1000-30.html
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През последните 5 години Microsoft предостави безплатен софтуер на стойност над 3 180 000 долара 
на повече от 1 000 НПО в България 
Повечето от организациите с нестопанска цел по света имат под 10 служители. Според проучване на 
Microsoft 60% от тях отбелязват, че не разполагат с политика за управление на рисковете, свързана с 
информационната сигурност, а 74% не предприемат критично важни мерки за защита дори на 
електронната поща. 
В тази връзка Microsoft обявява няколко нови предложения. Това са: 
1.) интегрираното облачно решение Microsoft 365 Business, което включва офис пакета, използван от 
всички компании по света, с добавени възможности за управление и защита на устройствата 
2.) центърът за дигитални умения за НПО Microsoft Digital Skills Center for Non-profits 
3.) комплектът инструмени за управление на проекти Operations Toolkit. 
Ето още информация за предложените ресурси: 
Microsoft 365 Business за нестопански организации. Microsoft предоставя на НПО с до 10 работни 
места интегрираното облачно решение Microsoft 365 Business. То обединява високата продуктивност 
на Office 365 (включително Office десктоп приложения), Windows Professional и възможности за 
защита и управление на устройства, за да помогне на нестопанските организации да работят 
ефективно и да разширяват дейността си в сигурна среда. Те могат да добавят допълнителен 
потребител за по 5 долара месечно. 
Microsoft Digital Skills Center за нестопански организации. Вече на разположение на 
потребителите,Microsoft Digital Skills Center for Nonprofits, в партньорство с TechSoup, е учебна 
платформа с много обучения (включително Word, PowerPoint, Excel, Teams и други) и полезно 
съдържание, което да помогне на потребителите да използват технологиите ефективно. 
Съдържанието се обновява постоянно с нови теми и курсове. 
Microsoft Nonprofit Operations Toolkit. Той ще бъде достъпен от 1 октомври през партньорите за 
облачни решения. Създаден върху Power Platform, целта му е да помогне на малките организации с 
нестопанска цел да внедрят ефективни процеси за управление на проекти, като едновременно 
намалят разходите и повишат доверието на дарителите. Решението е готово за ползване и включва 
PowerApps, Flow, съхранение в облака и Excel.  
Калин Димчев, изпълнителен директор на Microsoft за България, Македония и Косово: "През 
последните 5 години Microsoft предостави безплатен софтуер на стойност над 3 180 000 долара на 
повече от 1 000 организации с нестопанска цел в България. Усилията ни продължават да бъдат 
насочени към това да предоставяме решения, които им помагат да работят по-ефективно и сигурно в 
дигиталния свят, като същевременно чрез тях усвояват нови дигитални умения. Вярваме, че това ще 
бъде от полза за цялото общество. Чрез партньорите ни ще предоставим възможност на всяка 
неправителствена организация да разшири активностите и положителното си въздействие и да 
премести дейността си в облака". 
Тези ресурси ще дадат възможност на неправителствените организации да увеличат положителното 
си въздействие, като се възползват от най-новите технологии. Включени са обучителни материали, 
които да помогнат на екипите им да развият нови умения. 
The post Microsoft предлага нови ресурси за организациите с нестопанска цел appeared first on 
Новини за компютри, смартфони, технологии и наука. 

Стани част от програма „Младежка банка" 

www.ngobg.info | 17.09.2019 | 19:33 
Граждански организации, работещи в младежката сфера или неформални младежки групи, могат да 
кандидатстват за създаване на Младежка банка в своя град. Младежките банки представляват екипи 
от млади хора, които набират средства от дарители, а с набраните средства финансират идеи на свои 
връстници. Програма „Младежка банка" допринася не само за превръщането на училището, 
квартала, общността и града в по-добро място за младите хора, но и създава следващото поколение 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.ngobg.info/bg/news/118467-стани-част-от-програма-младежка-банка.html
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активни граждани. От една страна младежите в екипа на Младежката банка развиват важни умения 
за привличане на съмишленици, за набиране и разпределяне на средства, комуникационни умения, 
както и опит в мониторинга и оценката на финансираните идеи. От друга страна – работата на 
Младежката банка стимулира младежката общност не само да предлага решения за справяне с 
различни проблеми на местно ниво, но и да се ангажира с тяхното разрешаване. 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; месечна 
онлайн подкрепа относно отделните етапи за развитие на Младежка банка.  Участието в конкурса 
става чрез изпращане на попълнени пакет документи за кандидатстване на електронен адрес: 
konkurs@frgi.bg. Документите са достъпни тук. Попълнените документи се изпращат в срок до 1 
октомври 2019 г., включително. 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 350 младежи в управлението и развитието на дарителски 
програми. Обучените младежи са привлекли повече от 600 свои връстници като доброволци в 
екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки 
надвишава 270 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили близо 180 идеи на свои връстници. 
Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 500 000 младежи от 
цялата страна. През последните години моделът Младежка банка придобива все по-голяма 
популярност както на местно ниво, така и на национално. 

Над 900 доброволци обновиха столичния зоопарк по време на TELUS Ден на подкрепа 

Бяха изградени нови хранилки за животните и нови кътове за отдих на посетителите 
www.dnes.bg | Анисия Иванова | 17.09.2019 | 13:13 
Снимка: TELUS International Europe Повече от 900 служители на TELUS International Europe заедно със 
своите семейства и приятели се включиха в ежегодното доброволческо събитие на компанията. 
Всички те участваха в изграждането на нови хранилки за животните, почистване на местообитанието 
им, както и мащабно обновяване на зоните за отдих, които се използват от посетителите на 
столичния зоопарк, съобщиха от компанията.  
TELUS Ден на подкрепа се провежда за 6-та поредна година, като това е единадесетото издание в 
България, в което служители на компанията в ролята си на доброволци подкрепят значими за 
местните общности каузи. Всяка година инициативата има различна насоченост, като през 2019 г. тя 
се фокусира върху обновяване на градски пространства. 
В обновяването на Зоопарк София TELUS International влага над 80 000 лева. Чрез TELUS Ден на 
подкрепа от 2013 година досега компанията е дарила над 650 000 лв. лв., а общата инвестиция, 
която е направила за местната общност и чрез други социално значими проекти за този период 
възлиза на 1 400 000 лв. Тази година като партньори на инициативата се включиха и I&B Real Estate, 
собственик на TELUS Tower. 
"Всички ние продължаваме благородната дейност на нашата компания-майка, канадският телеком 
TELUS, която тя стартира през 2000 година. От тогава досега компаниите TELUS и TELUS International 
са дарили повече от 531 млн. щатски долара, а нашите доброволци над 1.3 млн. часове, за да 
подкрепят инициативи, свързани с образование, здравеопазване и околна среда. Всичко това прави 
TELUS най-даряващата компания в света", коментира Джефри Пюрит, президент на TELUS 
International. 
"Моята най-голяма благодарност и възхищение днес са за всички 900 доброволци, които даряват 
своето време в тази важна кауза, както и това че през цялата година подкрепят културата на TELUS 
International да даваме там,  
където живеем. Прилагаме тази философия и в професионалната си работа всеки ден като 
предоставяме най-високо ниво на обслужване на своите клиенти" допълва още Пюрит. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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През съботния ден в столичния зоопарк бяха изградени 20 нови хранилки за тревопасните видове, 
почистени бяха зоните "Понита" и "Слонове". Изцяло обновени са две места за отдих на 
посетителите в зона "Мечки", подменена е настилката и при беседките. Реновирана е зоната на 
откритата сцена, където бяха освежени сегашните пейки и поставени нови. Обновени са също 
дървените и метални повърхности в зоните "Птици" и "Диви котки".  
TELUS International Europe ще осинови и антилопите "Адакс", с което ще се включи в грижите по 
опазване на застрашения от изчезване вид. 
Софийският зоопарк е с богата история и е дом на множество застрашени видове. Той съществува от 
далечната 1888 година, като към днешна дата приютява над 2460 обитатели от 312 животински вида. 
Зоопаркът се разполага на площ от 36 дка и има над 330 000 посетителите годишно. 
За TELUS Ден на Подкрепа: 
TELUS International Europe стартира TELUS Ден на подкрепа в България през 2013 г. Като част от 
инициативата досега компанията е инвестирала в обновяването на училището за деца със зрителни 
увреждания "Луи Брайл" в София и ремонт на комплекса за социални услуги за деца и семейства в 
Пловдив. От 2016 до 2018 г. всички доброволци работят за обновяване на две от трите български 
училища за деца с увреден слух - "Проф. д-р Дечо Денев" в София и "Проф. д-р Стоян Белинов" в 
Пловдив. През 2018 доброволци от компанията засадиха над 16 дка зимен дъб в района на с. Долна 
Диканя. За шестте години, през които тази инициатива се провежда, TELUS International Europe 
инвестира над 650 000 лв., ангажирайки над 4500 доброволци. 

Инвестиция в обществото и средата от Пощенска банка 

сп. Икономика | 17.09.2019 | 00:01 
Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, е петата по активи банка в България, с 
широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и 
институции. Тя има близо 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и 
през последните години е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите у нас. 
През последните години е многократно награждавана за своите иновации и услуги, за отличното 
потребителско изживяване, което предоставя, както и за практиките си като работодател. 
Пощенска банка, част от Юробанк груп - международна група с основни собственици канадски и 
американски фондове, приключи през юни т.г. придобиването на Банка Пиреос България - ключово 
събитие в стратегията на групата за разширяване на международната й дейност с фокус върху 
пазари, на които тя е пазарен лидер. Очаква се оперативното обединение между двете институции 
да се осъществи до края на годината. 
Какво превръща компаниите в добри корпоративни граждани и защо провеждането на устойчиви 
политики става все по-важно? Основното, което отличава социално отговорните компании, е 
желанието им да добавят стойност за обществото и да инвестират целенасочено в бизнес средата и 
хората. Защото е доказано, че успехът е възможен само там, където има силен стремеж за развитие 
и желание всички да вървят заедно напред. 
Един отличен пример за компания, която от години активно реализира социално отговорни 
инициативи - с образователна, екологична и доброволческа насоченост, е Пощенска банка. 
Пощенска банка: подкрепа за програмата за растеж Dare to Scale 
Тази година финансовата институция, която традиционно е водещ партньор на бизнеса у нас, 
подкрепи уникалната пилотна програма за растеж Dare to Scale - първата от този род в България, 
насочена към бизнеси с потенциал за по-мащабно разрастване на дейността си. В проекта на 
българския офис на глобалната мрежа Endeavor са избрани 10 родни компании. Селектираните 
предприемачи преминават през обучения и интерактивни сесии, водени от успешни практици и 
лидери от мрежата на Endeavor. Тренингите покриват основните области, от които всяка успешна 
компания има нужда -управление на организацията, маркетинг, продажби, финансово планиране и 
набиране на капитал. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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С участието си в програмата за растеж Dare to Scale Пощенска банка допринася активно за 
развитието както на перспективните scale-up компании, така и за бизнес средата у нас. Това е 
пореден израз на стремежа й да насърчава смелите идеи, да подкрепя иновациите и 
конкурентоспособността на фирмите и икономиката. 
Дигиталните лидери в действие: стратегически проект със СофтУни 
Друг стратегически проект на банката за инвестиция в обществото е партньорството й със СофтУни в 
подкрепа на образованието. Той се основава на разбирането й, че пълноценният контакт между 
бизнеса и образователните институции може да мотивира младите хора за успех и развитие в 
България. Целта на сътрудничеството е младежите да развият своя потенциал като IT и дигитални 
лидери, подготвени за динамично променящата се среда и новите тенденции в банкирането. Чрез 
него те получават възможност да реализират смелите си идеи с уникалното know-how, менторство и 
подкрепа на експерти от банката. Студентите на СофтУни могат да започнат кариерното си развитие 
в Пощенска банка, което е част от дългосрочната й стратегия като топ работодател да привлича, 
задържа и развива таланти. Като част от проекта банката осигури 10 стипендии за обучения в курс по 
избор в СофтУни, с което участниците в тях ще повишат дигиталните си компетентности и ще бъдат 
още по-добре подготвени за предизвикателствата на утрешния ден. Проектът е насочен и към 
служителите й, които могат да надградят cQoume дигитални знания и компетенции. 
С мисъл за околната среда и бъдещето: "Зелени заедно" с Пощенска банка 
Грижата за околната среда и местните общности вече е не просто част от бизнес модела на 
Пощенска банка, с който компанията пести ресурси и оставя по-незабележим отпечатък от дейността 
си - тя вече се е сляла с личните каузи на много от нейните служители, които с идеи и ентусиазъм 
правят мисията й на корпоративен гражданин още no-значима. В банката работят вътрешно "Зелен 
борд" и звено "Екологичен офис", които дават решения за намаляване на екологичните й 
въздействия - както по отношение на ограничаване на консумацията на ресурси от банката, така и по 
отношение на финансиращата й дейност. 
Служителите пък са обединени от голямата кауза да бъдат "Зелени заедно", което дава и името на 
една от най-успешните вътрешни кампании на Пощенска банка. Тя показва как заедно, с обединени 
усилия можем да променяме средата около нас към по-добро. През лятото доброволци от банката 
преобразиха изцяло екопътека в местността Златните мостове на Витоша, заедно с екипа на 
Природния парк и със семейството на Ваня и Евгения Джаферович, които оцениха високо идеята. Те 
поставиха табелки с интересни истории за характерните растителни видове в района, сглобиха и 
лакираха дървено мостче, поставиха пейки за пикник "витошки тип", почистиха района и освежиха 
детските люлки в него. 
Над 70 служители от банката участваха и в акция по създаването на "Новата гора на София" - 
мащабна инициатива, която ще превърне 225 дка пустеещи общински земи в гора с широколистни 
дръвчета в жк "Суходол". Инициативата им по засаждането на повече от 500 фиданки премина под 
мотото "Сега е времето да направим общото си бъдеще по-добро". 
"Доброволчеството, отборният дух и социалната отговорност са двигателят на позитивните промени 
около нас. В Пощенска банка вярваме, че всеки може и трябва да допринася с действията си за 
облагородяване на средата, в която работи и живее. Затова от години изпълняваме цялостна 
програма за намаляване на вредния отпечатък върху околната среда, като насърчаването на 
"зелено" поведение сред служителите ни е важна стъпка от нея", коментират от Пощенска банка. 

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика" 2019-2020 година 

www.ngobg.info | 13.09.2019 | 08:11 
За седемнадесета поредна година Фондация „Еврика" ще определи студентите, които ще 
получават  именни стипендии в размер на 2300 лева годишно в 10 области: Компютърни науки на 
името на Джон Атанасов;Математика на името на акад. Никола Обрешков;Физика на името на акад. 
Георги Наджаков;Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;Медицина и 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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биология на името на акад. Методи Попов;Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско 
стопанство на името на акад. Дончо Костов;Инженерни науки в областта 
на  електрониката,  автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър 
Мишев;Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел 
Балевски;Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;Икономика на името на акад. Евгени 
Матеев. В резултат на постъпило целево дарение, за първа година след конкурс и по правилата за 
отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия: „Акад. 
Александър Теодоров – Балан" в размер на 2300 лв. за студент по българска филология и литература. 
Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“  и стипендията „Акад. 
Александър Теодоров – Балан" имат български студенти в български университети в определените 
области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението 
си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5,00), и записани за редовно обучение в 
университетите по предвидения ред за  учебната 20192020 година.   Кандидатите за именните 
стипендии на фондация „Еврика“ и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан" трябва да 
подадат или изпратят по пощата  във Фондация „Еврика" (1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, 
ет. 2) от 01. 09. 2019 г. до 15. 10. 2019 г. следните документи, които можете да намерите на сайта на 
Фондация „Еврика". 

Фондация „Елизабет Костова“ вече събира номинации за наградата „Кръстан Дянков“ 

www.azcheta.com | Публикувано от : Аз чета | 13.09.2019 | 16:10 
Фондация „Елизабет Костова“ отново ще връчи награда за превод „Кръстан Дянков“, а номинации се 
приемат до 28 октомври, съобщиха от фондацията. Наградата се се връчва за превод от английски на 
български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е 
издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2018 г. и 28 октомври 2019 г. 
Наградата „Кръстан Дянков“ е в размер на 3 000 лева. В процеса на номиниране могат да участват 
издатели, литературни критици, редактори, преводачи, студенти по превод и институции, 
специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (преводачески и 
писателски съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече от 3 
номинации. Предложенията ще бъдат разгледани от независимо жури от специалисти в областта на 
превода и художествената литература. Номиниран преводач може да бъде всеки, чийто превод 
отговаря на изискванията на наградата, независимо от гражданството на кандидата. Един и същи 
преводач може да бъде номиниран за повече от един превод. Българското издателство на 
съответния номиниран превод дарява по 3 броя от изданието на български език (на хартиен 
носител) и осигурява за времето на провеждане на конкурса 1 брой от оригиналното заглавие на 
английски език (на хартиен или електронен носител). Формуляр за номиниране може да изтеглите 
от тук, а след като го пъпълните трябва да го изпратите до 17:00 ч. на 28 октомври 2019 г. на имейл: 
info@ekf.bg с тема на съобщението “Награда за превод „Кръстан Дянков“ (2019)“.  
 
 
Общи новини 
 

В първия учебен ден пловдивски училища се присъединяват към дарителска кампания на 
УМБАЛ „Свети Георги” 

www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 12.09.2019 | 16:35 
Пловдивски училища се присъединяват към дарителската кампания „Най-доброто за нашите деца и 
онкоболни” на УМБАЛ „Свети Георги” за набиране на средства за изграждане на нов педиатричен и 
онкохематологичен комплекс, в който да се преместят Клиниката по педиатрия, по-известна като 
Детска клиника, както и Клиниката по медицинска онкология и Клиниката по клинична 
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хематология.    Да направят дарение в полза на кампанията вместо да купуват цветя за първия 
учебен ден са заявили възпитаниците на СУ „Любен Каравелов” и ОУ „Петър Берон”. Очаква се и 
други училища да се присъединят към акцията. На 16 септември, когато се открива новата учебна 
година, в училищата ще има кутии за дарения. Средства могат да се дарят с SMS на номер 17 777 с 
текст DMS KLINIKA. За абонатите на A1,Telenor и Vivacom цената на SMS е 1 лев, а за предплатените 
услуги – 1,20 лв. За по-големи дарения има банкова сметка, както и възможност за даряване през 
платформата ePay.bg и виртуален ПОС терминал. Информация за кампанията е публикувана в сайта 
й: child.unihosp.com.   В първия учебен ден с целта на дарителската кампания „Най-доброто за 
нашите деца”ще бъдат запознати училищата в районите „Централен”, „Южен” и „Източен”. 
Клиниките по педиатрия, медицинска онкология и клинична хематология лекуват най-тежките 
случаи в Южна България с най-съвременни средства и отговарят на стандартите за лечение в най-
развитите страни по света. Същевременно тези клиники се помещават в сгради строени преди 50-
100 години, с непрекъснато повреждащи се ВиК и ел. инсталации и тесни и неуютни стаи. Освен това 
те се намират в База 1 на болницата на бул. „Васил Априлов” №15А – на 2 км от База 2 на УМБАЛ 
„Свети Георги”, където се намират Спешното отделение,Клиниките  по анестезиология и интензивна 
терапия и по детска хирургия, както и Отделението по образна диагностика, където се извършват 
копютърна томография, магнитнорезонансно изследване, ПET скен и мн. др. клинични 
звена.  Заради драстичното несъответствие между качеството на медицинската помощ и сградите, в 
които тя се прилага, УМБАЛ „Свети Георги” стартира дарителската кампания „Най-доброто за нашите 
деца и онкоболни”. Вече е изработен проектът за построяване нов педиатричен и 
онкохематологичен комплекс в съседство с База 2 на УМБАЛ „Свети Георги” – Хирургичния блок на 
бул. „Пещерско шосе” №66.  Дарителската кампания стартира официално на 18 декември 2019 г. За 
деветте месеца от откриването си тя е събрала на 30 хил. лева от различни инициативи, 
организирани от екипа на кампанията, от отдадени на каузата пловдивчани от всички възрасти, 
училища, центрове по изкуства, както и в партньорство с Община Пловдив.   Лице на кампанията е 
терапевтичното куче Мон, с пълно име Мадам Фльор де Мон Шмитфийлд Беар. Тя е първото куче в 
България, което работи в университетска болница – УМБАЛ „Свети Георги”, и е допуснато и в 
държавни училища. Мон е преминала обучение за кучета терапевти и вече 5 години работи с деца с 
онкологични и други хронични заболявания, с деца, станали жертви на домашно насилие, както и с 
възрастни с физически и психически увреждания. Собственичката на кучето Велислава Костадинова е 
един от най-активните сътрудници на кампанията „Най-доброто за нашите деца и онкоболни” и 
организира различни акции в нейна полза, вкл. и идеята за дарение на средства вместо цветя за 
първия учебен ден. 

Училищна Телерик академия стартира пет школи по програмиране в Разград 

в. Екип 7, Разград | 13.09.2019 | 04:03 
Училищна Телерик академия—най-мащабната безплатна IT инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти 
клас, обяви старта на пет школи по програмиране и дигитални науки за ученици в 4-12 клас в 
Разград. Обученията за децата са безплатни, а кандидатстването за тях вече е в ход и ще продължи 
до 29 септември през сайта на Академията www.telerikacademy.com/school. 
Програмите тук се реализират в сътрудничество с ОУ "Васил Левски", НПТГ "Шандор Петьофи" и с 
подкрепата на Фондация "Америка за България". 
"Щастливи сме, че интересът към програмите ни расте с всяка изминала година, което е показател за 
успеха им. В отговор на търсенето почти ще удвоим градовете, в които имаме присъствие, и 
увеличаваме броя на школите си с над 40% спрямо 2018 г. За да продължаваме да подготвяме все 
повече деца за професиите на бъдещето, разчитаме на подкрепата на общини, фондации, бизнеси, 
училища и индивидуални дарители", посочва прессъобщение до медиите ръководителят на 
Училищна Телерик Академия Петър Шарков. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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От желаещите да се включат в школите не се изискват предварителни познания по програмиране. 
Кандидатстването става онлайн, като е необходимо полагането на входен тест. То е отворено за 
четири от школите, които са с фокус към начинаещи. Другата група е за напреднали, които 
продължават обучението си от миналата учебна година. 
Интерактивните обучения развиват логическото мислене и креативността на учениците, уменията им 
за решаване на проблеми и дигитални компетенции. Уроците се водят от опитни преподаватели и 
специалисти по утвърдена методология и формат, съобразени с възрастта на участниците. След 
успешно завършване, учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през 
следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга програма. 
Обучението за 4-7 клас включва разработка на игри, при която децата се научават да програмират, 
докато създават компютърни игри и преминават от консуматори на технологиите в техни създатели. 
Наред с това учениците разбират какво стои зад новите технологии и как да ги управляват, дали 
програмирането е за тях и как безопасно и отговорно да използват интернет. 
В горната възраст - 8-12 клас, обученията са с практическа насоченост и подпомагат кариерната 
ориентация на учениците и последващата им професионална реализация. Гимназистите научават 
кои са професиите на бъдещето и как да се реализират в тях. Опознават най-новите технологии: 
роботика, изкуствен интелект, 3D принтери и виртуална реалност и научават как да учат по-бързо и 
ефективно. Участниците се запознават с едни от най-използваните технологии в света: HTML, CSS и 
JavaScript, научават се как сами да създават интерактивни компютърни игри и решават технологични 
проблеми. 
През новата учебна година Училищна Телерик Академия ще организира безплатни програми в над 
90 школи в 25 града в страната, сред които София, Варна, Пловдив, Плевен, Враца, Разград и 
Габрово, както и за първи път в Абланица, Бургас, Доспат, Златоград, Рудозем, Монтана, 
Панагюрище, Първомай, Силистра, Смолян и Харманли. Обученията се реализират с подкрепата на 
Фондация "Америка за България". 
Мисията на Академията е да подготвя следващите поколения за дигиталното бъдеще с интерактивни 
програми, достъпни за всички ученици. От създаването й през 2010 г. до днес, тя е обучила над 10 
000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. 

Нели Петкова и над 10 фолклорни състава на фестивала “Усмихни се” в Карин дом 

www.varnautre.bg | 13.09.2019 | 07:10 
За 5-та поредна година занаятчии, заведения, образователни организации и специалисти, както и 
много хора от сферата на изкуствата се обединяват във Варна в подкрепа на дейността на Карин дом. 
Тази енергия носи името Семеен фестивал „Усмихни се“ и по традиция ще се проведе в уикенда 14-
15 септември, в зеления двор на Карин дом в Морската градина. Тазгодишното издание ще протече 
под мотото „Под ритъма на българския фолклор“ и голямата сцена през целия ден ще бъде 
изпълнена с фолклорни изпълнения на местни състави, но също и с по-съвременни интерпретации 
като това на момчетата от Гайдабокс, съчетаващи бийтбокс с традиционна българска гайда. За да 
подкрепи фестивала, напълно безвъзмездно се включва и ангелогласната Нели Петкова, позната 
както от дългогодишната си работа с Ку-ку бенд, така и със соловата си кариера. Нейното изпълнение 
ще бъде на голяма фестивална сцена от 18:30ч. на 14-ти септември (събота). На сцената ще се качи 
също и станалият популярен от сцената на X Factor варненец Мирян Костадинов, който ще зарадва 
публиката с акустичните си изпълнения. (15-ти септември, неделя 18:30ч.). В изкуството си гостите 
ще потопят още; акустичният рок проект Корну чети, Огнено шоу Палячи, Атанас Узунов с неговият 
кавал, гайдарска школа Тракия, певицата Мария Иванова и още много други. Само фолклорните 
състави, които ще взривят сцената на фестивала с енергията на българския фолклор са над десет. 
Много ще са и активностите, посветени на бъдещите и настоящи родители. В събота от 18:30 в Музей 
посланици на доброто, ет.2 ще бъде представена новата книга „Семейно готвене по Монтесори“, 
събираща ценни съвети и рецепти от водещите монтесори педагози на Карин дом. В „Семейно 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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готвене по Монтесори“ кулинарните задачи са съобразени с метода Монтесори и са средство за 
развитие на фината моторика и въображението, както и за усвояване на знания, пречупени през 
призмата на опита на  Карин дом в работата с деца. Всяка рецепта в книгата е предварително 
планирано образователно занимание, с което детето може да усвои и упражни знания от важни за 
детското развитие зони. Веднага след премиерата на книгата ще има прожекция на документалния 
филм „Учител е детето“ (вход-дарение 5лв.) на френския режисьор Александър Муро. Лентата 
разкрива концепцията на педагогическия Монтесори модел и най-вече как се прилага той в 
ежедневието на една група от детската градина, в която режисьорът и млад баща Александър Муро 
снима в продължение на цялата 2015 г. Други интересни за родителите събития в рамките на 
фестивала ще са  „Игрите в най-ранна детска възраст“ (14-ти и 15-ти септември от 11:00ч.), и часът на 
Мама и татко с тема „SOS детето ми се адаптира в детската градина/ясла“.  (14-ти и 15-ти септември 
от 17:30) и двете обучения ще бъдат водени от специалистите от Карин дом и целят да дадат 
полезни, професионални съвети по въпроси касаещи детското равитие. Събраните средства от вход, 
томбола с награди, процент от продажбите, детската зона, както и от щанда на Карин дом ще 
подпомогнат  новосъздадения от Карин дом “Център за семейно-медиирана интервенция”, който 
въведе иновативна за България услуга, в която семейството е движещата сила. 

Първата у нас мобилна апликация срещу домашното насилие 

www.jenatadnes.com | 13.09.2019 | 10:33 
Първата мобилна апликация в Източна Европа, бореща се против домашното насилие над жени и 
деца ще бъде представена на специално събитие на 19 септември в галерия Nova Art Space в София. 
Мобилното приложение “За теб” е създадено специално за нуждите на засегнатите в България, 
обединява всички организации в страната, правейки процеса за намиране на помощ и информация, 
както по-бърз, така и по-лесен. Апликацията е за Android и iOS. Пълната й функционалност ще бъде 
налична в мобилната версия още в деня на представянето. Тя ще предоставя максимално удобство 
на потребителите, които могат само с един клик на телефона да се информират или да потърсят 
помощ. Представянето на „За теб“ ще бъде подкрепено от редица популярни личности, а музикален 
домакин ще бъде поп изпълнителката Жана Бергендорф, която също е била сред жертвите на 
домашното насилие. Своята подкрепа за мобилната апликация ще даде и Геновева Тишева, член на 
Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените, която има богат опит в сферата 
на неправителствените организации. Приложението е финансирано от лондонската фирма PremFina, 
а идеята за неговата реализация е на българския топ-модел Ивелина Чоева, която създаде 
сдружение „Помощ за теб“. По повод събитието, известния български фотограф Васил Германов 
засне специална фотосесия с участието на Анита Ушакова. 12-те актови фотографии на женско голо 
тяло ще направят своята премиера в галерия Nova Art Space. В края на вечерта те ще бъдат 
продадени на търг, като средствата от продажбата им ще отидат за един от помощните центрове, 
който подкрепя и настанява жени претърпели домашно насилие в България. Забележителните 
предимства на приложението го превръщат в предпочитан избор за различен тип потребители. 
Апликацията може да се използва на български и английски език. Съдържа полезна информация не 
само за лицата пострадали от домашно насилие, но и за техните близки и приятели. Друга ключова 
секция е локализация на жертвата,както и на най-близките центрове за подкрепа според 
местоположението. Национални, 24 часови линии за помощ, както и бърз бутон за набиране на 
тел.112 също присъстват в мобилната версия на „За теб“. В апликацията ще намерите още тест, 
състоящ се от 13 въпроса, подготвени от специализиран психолог, целящи да намерят отговор дали 
дадено лице е под форма на домашно насилие. В секцията „Моят дневник” ще може да се 
проследява, записва и документира всякакъв вид насилие. Всички тези удобства, съчетани с 
максимално лесния за използване интерфейс, правят апликацията изключително лесна и полезна за 
всеки, независимо къде се намира. Приложението разполага и с образователни материали относно 
различните форми на домашно насилие, видовете подкрепа, онлайн ръководство за сигурност и 
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съвети за напускане на насилствена връзка. Статистика от международни организации потвърждава, 
че всяка четвърта и дори всяка трета жена в България е жертва на домашно насилие. Това са 1 
милион българки.70 на сто от жените в 8 държави от Източна Европа са били жертви на сексуален 
тормоз, преследване, домашно насилие или други форми на насилие от 15-годишна възраст. 60% от 
жените казват, че са били подложени на психологически натиск. 23% – че са били физически и 
сексуално малтретирани от партньора си. Повече от 50% от жените, които умишлено са убити днес, 
са убити от интимните си партньори или членове на семейството. На всеки час, 15 жени у нас стават 
жертви на домашно насилие. Екипът на „За теб“ си поставя амбициозни цели пред себе си и смята 
да създаде специализирани програми за менторство, да събира доброволци, да оказва подкрепа, а 
засегнатите от насилие ще могат да разчитат и на правна и психологическа помощ.  

УЧИЛИЩЕ НА СЕЛО: Доброволци учат деца на селски живот 

Група българи стоят зад идеята на лагера "Живей с любов" - място където технологиите са 
забранени, а всичко на трапезата е дело на децата 
www.nova.bg | Василена Гръбчева | 13.09.2019 | 11:06 
Помните ли детските години, в които си играехте на село около кокошките или посрещахте от паша 
козите на баба? Какво обаче знаят днес децата за живота на село и могат ли да живеят без 
мобилните си телефони сред природата? В едно различно училище в кюстендилското село 
Смоличано ни пренасят Василена Гръбчева и операторът Димитър Славов. 
Група българи стоят зад идеята на лагера "Живей с любов" - място където технологиите са 
забранени, а всичко на трапезата е дело на децата. 
Доброволци строят и ремонтират домовете на семейства в нужда 
Елена Начева дълги години живее и работи в Америка. Докато не решава тази зима да се върне 
окончателно в България, за да превърне в реалност една от мечтите си - да създаде машина на 
времето, която връща децата към селския бит. 
"В нашия лагер децата не използват телефони. В лагера те имат физически труд, работят в селското 
стопанство и сами поддържат лагера", казва Елена. 
Селото е Смоличано, Кюстендилско. Някога тук са живеели около 1 000 души, а днес са едва 
десетина. Повечето къщи в селото са необитаеми. Училището отваря врати през 1924 година и бива 
запечатано преди 30 години. Появявайки се в селото Елена и нейните съмишленици се влюбват в 
природата и магията, която по думите им се усеща от всеки попаднал в Смоличано. 
"Имам чувството, че това село е създадено, за да бъде село за децата. Получи се една детоксикация - 
първите два- три дни имаше някаква нервност. Децата не знаеха какво точно да направят, защото 
много са свикнали с това виртуално пространство. Сега обаче въобще не им липсват телефоните", 
разказва още Елена. 
Доброволци помагат на възрастни хора на село 
Децата сами хранят и чистят кошарите на животните, садят и събират узрелите вече плодове и 
зеленчуци. 
Общината предоставя на лагера и част от сградата на старото училище, за да може децата и 
учителите от "Живей с любов" да го превърнат в училище по изкуства. 
Освен да пеят децата танцуват, тренират бойни изкуства и се учат как да приготвят сами храната си.  

Младежи с увреждания подариха концерт с послание за по-чист и приемлив свят 

Младежи с интелектуални затруднения демонстрираха артистичните си умения в благотворителен 
концерт. Събитието беше организирано от Центъра за социална рехабилитация и интеграция 
"Чайка". 
www.bnt.bg | 14.09.2019 | 15:06 
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Танци, усмивки и емоции изпълниха сцената по време на благотворителния концерт. Заредени с 
енергия от провелия се наскоро еко лагер, младежите отправиха и своето послание към обществото 
за един по-чист и приемлив свят. 
Павлина Койчева, председател на ЦСРИ "Чайка": Тези млади хора за период от три години събраха 
над 4 тона хартия и пластмаса и я предадоха за рециклиране. Това беше едно голямо дело, с което 
те доказаха, че могат да бъдат полезни за обществото. А сега искаме да кажем благодаря на всички 
наши приятели, които повярваха в нас и помогнаха за реализирането на този лагер. 

Хиляди доброволци се влючиха в голямото чистене на България  

www.kmeta.bg | Жанина Илиева | 14.09.2019 | 18:05 
Хиляди доброволци от цяла България запретнаха ръкави, за да направят светът около нас по-
приветлив, приятен и цветен. Още от сутринта малки и големи се заеха с почистването на 
замърсените зони, като освен това боядисваха детски съоръжения за игра, освежаваха площадки и 
градинки, засаждаха нови дръвчета, ремонтираха туристически табели и заслони, поправяха пейки и 
др. Сред най-активните населени места бяха Бургас, Благоевград, Враца, Силистра и Велико Търново.  
По данни на bTV до момента доброволците на инициативата са засадили 4522 дръвчета, боядисани 
са дървени огради и скари по пътеките на Витоша. Близо 800 доброволци се погрижиха за пет 
различни точки на Витоша - Бистрица, в района на хижа Алеко, долна станция на Витошко лале, 
Златните мостове, Момина скала и хижа "Бор". Там са възстановени и ремонтирани 10 моста, а 23 
къта са отдих са облагородени. 
Десетки почистиха и всички отводнителни канали в района на Бистрица, които са с обща дължина от 
500 метра. Общата почистена площ там е 5000 кв. метра. 
На Юндола цяла "армия" събраха повече от 40 чувала боклуци. 
3500 доброволци се включиха в почистването край Плевен и една от най-големите акции беше на 
язовир Тотлебенов Вал. Досега там са почистени 30 места с нерегламентирани сметища. 
Голямо струпване на доброволци имаше в зоологическата градина в София. Там боядисаха пейки и 
огради, построиха и 20 хранилки за животните. Компания им правеше талисманът на кампанията 
Зеленко. 
В Боровец чистиха възрастни и деца от клубовете по ски. По-чисти вече са старият път към Самоков и 
около историческото място "Пробит камък". А по пътя за "Черната скала" вече има пейки и маси от 
стари сноуборди. 
Край Локорско доброволци започнаха възстановяването на гората. Там са засадили над 3300 
дръвчета. Язовир "Тича" стана по-чист днес, благодарение на осем лодки с екозащитници и 
служители на екоинспекция. За няколко часа бяха напълнени над 300 чувала с отпадъци. Общинари 
от Върбица и Велики Преслав изнесоха събраното. 
В Благоевград учители, родители и ученици чистиха заедно и намериха голямо нерегламентирано 
сметище. 
На морето сърфисти изчистиха най-дългата и широка плажна ивица - тази в Камчия. За три часа беше 
събрана огромна купчина боклук, основно с пластмаса и фасове. 
Водолази в Созопол извадиха цял мотопед от водите на пристанището, както и десетки автомобилни 
гуми. Доброволци почистиха и Шофьорския плаж на Алепу. 
За девета поредна година кампанията на bTV "Да изчистим България заедно" обедини институции, 
неправителствени и бизнес организации и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. 
В инициативата се включиха и редица известни лица от екрана и родния шоубизнес. През септември 
общо 150 държави ще са част от Световния ден на почистването. 

Дарение от Германия за ловешки домове за възрастни 

www.kmeta.bg | Жанина Илиева | 14.09.2019 | 18:06 
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Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова прие като дарение един специализиран автомобил за 
хора с увреждания от Щефан Фридрих от Християнско помощно дружество "Искри на надеждата" - 
Германия. 
"Този автомобил идва точно навреме, защото имахме голяма необходимост от него за Дома за 
възрастни хора с физически увреждания - с. Сливек, и Дома за стари хора "Върбовка"", каза 
Корнелия Маринова. 
От своя страна Щефан Фридрих похвали експедитивната администрация на Общината, която бързо 
обработи документите за дарението. Предстои Общинският съвет на следваща сесия да гласува 
приемането на дарението. 
Автомобилът е "Фолксваген Голф", може да транспортира до двама пътници в инвалидни колички и 
е технически обслужен за седем години напред, казаха дарителите от Германия. 

Пасторът педофил си купувал деца с дарения 

в. Телеграф | Йордан ЙОЧЕВ | 15.09.2019  
Английският пастор педофил е купувал деца и благоразположението на техните родители чрез 
дарения. 
43-годишният Даниел Ериксон Хъл обикалял с камера ромското гето "Надежда" в Сливен и правел 
клипове в какви условия живеят семействата там. След това пускал кадрите в сайта за споделяне на 
видеа Ютюб и призовавал хора от цял свят да даряват пари. Каналът на педофила се казва Nadezhda 
Army и има близо 25 000 последователи, показа проверка на "Телеграф". 
Хъл призовава потребителите в мрежата да пращат пари с банкови трансфери по сметка, чрез 
платформите за подпомагане на идеи и каузи Patreon и GoFundMe, както и през PayPal, става ясно от 
клиповете. Първата осигурявала твърд месечен бюджет, признава Хъл. 
По банков път англичанинът събрал около 1 милион лева. Парите обаче не били преведени по 
дарителска сметка, а по личната му. При първите се посочва причина за отварянето им (най-често 
епикризи - б.а.) и при тях тегленията са при по-особен режим. Със сумите чужденецът започнал да 
подпомага ромите в гетото, но в замяна получавал децата им. Когато антимафиоти от ГДБОП заедно 
с колегите си от сливенската полиция го арестували в сряда, в жилището му били намерени да спят 6 
малолетни и непълнолетни деца. Те вече са дали показания и с тях работи психолог. 
Родителите си мълчали за ставащото с децата им срещу материални облаги. На едно от семействата 
Хъл купил кон. На друго сменил дограмата и прозорците, на трето помогнал да си направят тоалетна, 
купил бойлер. Всичките му "добрини" се заснемали от начало до край. 
Проектите 
Наричал ги "проекти" и излъчвал как с парите от дарения купува торби с цимент, шпаклова 
помещенията и се създават нормални условия за живот. Така, например, за дограмата на едно от 
семействата казва, че е похарчил 10 000 лв. от даренията, и уточнява за зрителите си, че това са 
около 7000 долара. Чужденецът купил 4 къщи в ромската махала, които били една до друга. В три от 
тях отворил християнски центрове, където събирал децата да се молят и ги кръщавал. 
Освен че помагал на ромите за по-добри битови условия Хъл давал и по 20 - 30 лв. на родителите, за 
да оставят децата си в неговата компания. Така всички били доволни и нямало оплаквания. Случаят 
обаче започнал да се разплита, след като едно от децата имало нужда от лекарска помощ и 
разказало какво се случва. В същото време чужденецът бил изключително предпазлив, тъй като вече 
имал присъда за детско порно във Великобритания и в САЩ. Поради тази причина след събиране и 
анализиране на информацията било взето решение да се атакува къщата на чужденеца в сряда 
сутринта в 6 часа. 
Разделение 
Когато полицаите се появили, една част от махалата се радвали на ареста, защото чужденецът успял 
да раздели гетото на две - половината го подкрепяли, докато други не му симпатизирали, защото 
знаели какво се крие зад евангелския параван. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Дни преди да бъде арестуван Би Би Си излъчи материал за Хъл. Той имал забрана да напуска 
страната си, тъй като излежал присъда от 15 месеца за сваляне на детска порнография. Според 
английското законодателство в 3-дневен срок трябвало да посочи адрес, на който ще пребивава, но 
не го направил и се преселил у нас, където беше открит от английския журналист 
Пол Кениън. 
До момента у нас са постъпвали две молби за екстрадиране на Хъл. Първата била от 2016 г. Той бил 
обявен за издирване, защото не се явил на съдебен процес по обвинения за сексуална експлоатация 
на деца, детска порнография и компютърни престъпления, докато бил под гаранция. Тогава 
окръжният съд в Сливен привежда в изпълнение заповедта за екстрадиция, след като била 
потвърдена и на втора инстанция от апелативния съд в Бургас. Новата европейска заповед за 
задържане на пастора е от юли 2018-а. Тя била за нерегистриране на постоянен адрес след 
излизането му от английски затвор. Тогава обаче не е екстрадиран, тъй като нарушението, за което 
го търсели на Острова, не е престъпление по българското законодателство. Първоначално 
педофилът се установил в сливенското село Самуилово, а по-късно се преселил в сливенската махала 
"Надежда". 
За гаврите с ромчетата от Сливен срещу Хъл е повдигнато обвинение за блудство с повече от две 
малолетни лица. Ако бъде признат за виновен, го очаква затвор от 5 до 20 г. Делото от районната 
прокуратура беше прехвърлено на окръжната в Сливен заради тежестта на деянието, обясниха 
магистрати. 
*** 
Бил самозван свещеник 
След обвиненията за блудство към англичанина евангелските църкви в България се разграничиха от 
него. В официална позиция на управителния съвет се казва, че Хъл не е служител на никое 
регистрирано вероизповедание в състава на Обединените евангелски църкви, съобщи Би Ти Ви. "Не 
ни е известно кой, в какво качество го е ръкоположил за духовен работник или го е упълномощил да 
провежда служби в района на град Сливен", пише в позицията им. От Обединените евангелски 
църкви подчертават, че намират за абсолютно недопустимо каквото и да е посегателство срещу 
детската личност, осъждат педофилията и я заклеймяват като тежко престъпление. 
*** 
Показвал на живо молитвите 
Английският педофил е имал стая на втория етаж с камера, в която пускал на живо децата как се 
молят. По този начин вероятно е искал да спечели повече благодетели, които да превеждат пари. 
Тепърва обаче ще ce проверява дали не са излъчвани на живо и гаври с деца, за които други 
педофили да ca плащали. Подобна практика има в различни страници в т.нар. дарк нет. 
Междувременно спонсори са идвали на място в Сливен, а Даниел им показвал как са били 
изхарчени парите им. 
*** 
Водел момченцата на море 
Пасторът Даниел Ериксон Хъл водел момченцата от гетото на море в Бургас. За целта имал бус, с 
който ги транспортирал. Това се е случило на 16 август, става ясно от клиповете в Ютюб. В Бургас 
живеела майка му, която първа се преместила у нас. Междувременно проверка показала, че 
християнските центрове в махала "Надежда" били регистрирани на името на местен ром Божидар, 
който се явявал като дясна ръка на чужденеца. Във Фейсбук профила си Божидар е посочил, че 
работи в храма на Бог. От публикации в социалните мрежи става ясно, че той в момента се намира 
във Великобритания. 

Подари приказка: Доброволци събират дарения за семейства в нужда 

www.tvevropa.com | 15.09.2019 | 08:15 
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140 деца, чиито семейства изпитват финансови трудности, ще получат книжки и играчки, събрани 
чрез благотворителна кампания. Инициативата „Подари приказка“ помага на деца от 0 до 2 години. 
Даренията ще помогнат за правилното проговаряне и развитие на бебетата. До момента са събрани 
над 100 книги и играчки. Оля Георгиева, програмен координатор „Тръст за социална алтернатива“: 
„Това са книжки и играчки, които събрахме за една седмица. Очакваме даренията да стават все 
повече и повече и сме изключително благодарни, защото хората.. Всеки ден ни звънят хора от 
различни краища на страната които се интересуват какъв тип книжки и играчки могат да дарят. 
Очакваме до края на кампанията да съберем много над таргета, който сме заложили“. Проектът се 
реализира по модел на световна програма. А у нас все повече хора изпитват радост от това да 
помогнат и дарят знание на дете. Оля Георгиева: „Изключително са щастливи, че могат да помогнат 
ние им разказваме за кампанията. Една от майките, която беше миналата седмица при нас ми каза, 
че тя смята, че е изключително важно всяко дете да расте в среда която позволява то да развие 
пълния си потенциал“. Всеки, който желае да се включи с дарение, може да го направи в офиса на 
организацията „Тръст за социална алтернатива“ до 15 октомври. 

Кампания “Спаси спомен” съхранява изчезващи истории, обичаи, думи и предмети от 
миналото 

www.velikotarnovo.utre.bg | 15.09.2019 | 09:01 
Нова кампания “Спаси спомен” отправя призив да спасим изчезващите лични, семейни, родови и 
селищни истории, обичаи, думи, дори предмети. Създател на кампанията е Момчил Цонев, който 
развива начинанията “Стародумци” за възкресяване на старите думи и “Имало едно време в 
България” за историите от нашия род, квартал, селище, а отскоро - и исторически уебсайт, наречен 
stornik.org. Ето и призивът на “Спаси спомен”: “Всеки може да се включи в кампанията “Спаси 
спомен”, особено в дигиталното ни съвремие. Запиши видео с баба и дядо, които ти разказват 
спомените си, как са празнували едно време, какви песни са пеели, какви стари думи са използвали. 
Снимай предмети от миналото в къщата на село. Опиши спомените на старите хора и ги изпрати на 
имейл info@stornik.org или във Фейсбук - до “Спаси спомен”, можеш да ги публикуваш и от свое име 
в групата “Имало едно време в България”. Идеята за “Спаси спомен” хрумва на Момчил Цонев, 
когато се натъква няколко пъти на изхвърлени на улицата снимки и книги от времето на царска 
България. Две от архивните снимки не просто са хвърлени, а са скъсани на две. Това безхаберие към 
спомените на нашите баби и дядовци го насърчава да създаде “Спаси спомен”.    Момчил Цонев е 
завършил журналистика и културология в Софийския университет, но се занимава с история още от 
малък. През 90-те, само на 10-годишна възраст, започва да записва народни песни на село, на 12 - 
родовата история на своето семейство, а в следващите години с диктофон, лентов фотоапарат и 
тетрадка посещава възрастни хора на село през ваканциите и записва истории, обичаи, песни, стари 
думи, прави родословни дървета. Години по-късно, през 2008-2012 г. заедно с майка си, историка 
Даниела Цонева, написват и издават четири книги в историческата поредица “Габрово - живият 
град”, сред които “Имало едно време в Габрово”, „Габрово и габровци в старата книжнина. Т. 1. 
Пътеписи (1662-1878 г.)”, „Снежно Габрово за деца”, „Габрово след Освобождението. Спомени от 
Константин Вапцов”. През 2010 г. създава и първата Фейсбук страница на историческа тематика за 
родния си град - отново под името “Габрово - живият град”. През март 2018 г. решава да пренесе 
интереса си към малките истории и онлайн - чрез експеримента да напишем най-голямата 
колективна история “Имало едно време в България”, чието заглавие е препратка към първата му 
историческа книга “Имало едно време в Габрово”. Година по-късно, през март 2019 г., създава и 
Фейсбук страницата “Стародумци”. С идеята да приближи историите от миналото още повече до 
съвременния човек, организира и събитието “Нощ на историите”. В първото му издание през май 
2019 г. поети и писатели като Петър Чухов, Йордан Ефтимов, Аксиния Михайлова и др. разказват 
истории за литературата и от своето минало, а на 27 септември 2019 г. в Пловдив предстои второто 
издание на “Нощ на историите” като част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица 
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на културата. През 2019 г. Момчил Цонев е обявен от Международната младежка камара за една от 
10-те най-изявени млади личности на България на годината. Заради културния му принос към 
родния град Габрово Цонев е отличен и в шестото издание на проекта “40 до 40” млади лидери. 
Сред най-големите му културни проекти в Габрово са първата градска онлайн енциклопедия у нас 
Gabrovowiki, първата градска компютърна игра за Габрово Gabroville, уличният фестивал 6Fest и др. 
Създател е и на общността за добротворчество “Добрите българи” и на онлайн общността за 
културата, туризма и историята на родния си край “Балканджии от сърцето на България”. 

410 537 доброволци чистиха, облагородяваха и залесяваха България заедно на 14 септември 

www.zonaburgas.bg | 15.09.2019 | 10:36 
Рекорден брой доброволци – 410 537 в цялата страна (преброени до 17,30 часа), се включиха в 
деветото издание на най-голямата гражданска инициатива в страната „Да изчистим България 
заедно“. Тази година кампанията надгради досегашните си издания, като освен в акции за 
почистване, доброволците се включиха и с облагородяване – боядисване, залесяване, ремонтиране 
и други активности, които подобряват средата на живот у нас. Най-активните области тази година са 
Бургас с 27 352 доброволци, Русе – с 24 708 и Враца – с 14 266. В данните не се включват гражданите, 
които чистиха без да се присъединяват в предварително сформирани групи. Миналата година в „Да 
изчистим България заедно“ се включиха общо 409 073 доброволци. Според данните от 
интерактивната карта на daizchistim.bg: 359 са акциите за почистване и облагородяване в паркове и 
градинки 117– на детски площадки и в детски градини 27 – на спортни площадки 31 – в гористи и 
планински местности. Доброволците засадиха 5 415 дървета.47 акции включват чешми 53 – в района 
на училища. Близо 800 доброволци се погрижиха за 5 точки на Витоша, където се включиха най-
много лица, служители и партньори на bTV – Бистрица, хижа Алеко, Златните мостове, Момина скала 
и хижа „Бор“. На тези места са ремонтирани, възстановени и боядисани 10 моста, а 23 къта за отдих 
са лакирани и подобрени. Почистени са всички отводнителни канали в района на Бистрица – с обща 
дължина над 800 метра, както и на Златните мостове – над 500 метра. Общата облагородена площ на 
Бистрица е 5000 кв. метра. По данни на МОСВ общият брой почистени места към 17,30 е 4 983, а 
количеството извозен боклук възлиза на 3370.009 тона. И тази година участниците в 
доброволческата инициатива попаднаха на много куриозни находки. Водолазите, които чистеха 
пристанището на Созопол, извадиха огромни автомобилни гуми и цял мотопед от дъното на морето. 
Доброволци откриха още захвърлен пожарогасител, автомобилни стъкла, стари телевизори, 
прахосмукачка, както и много детски играчки. Извозването на събрания боклук продължава. 
Окончателните данни за „Да изчистим България заедно“ през 2019 година ще бъдат ясни на 16 
септември.  

Родители от Варна: Средствата от кампанията "Дарение вместо цветя" да бъдат 
разпределени справедливо! 

www.varna24.bg | Автор: Пламена Николова | 15.09.2019 | 11:26 
Десетки варненски училища и детски градини подкрепиха кампанията "Дарение вместо цветя", като 
директори, учители и родители решиха да пренебрегнат традицията в името на добрата кауза. На 
много места се проведоха родителски срещи, на които родителите излязоха с решение на 16 
септември, когато е и първият учебен ден, да поставят средства в подготвените кутии във всяко 
училище, като в повечето случаи на учителите ще бъдат поднесени цветя от името на целия клас. 
Кампанията, подета от бащата на малката Алекс, обаче, предизвика и вълна от негодувание, че 
средствата, които ще бъдат събрани, ще бъдат насочени само и единствено за лечението на малкото 
чаровно момиченце. Родители се обърнаха към Varna24.bg със следния коментар: "Няма родител, 
който не би се трогнал от желанието на друг родител да помогне на детето си в името на неговото 
здраве и да не застане съпричастно и толерантно до него в тази битка. В този смисъл напълно 
разбираме и подкрепяме родителите на малката Алекс в борбата им за по-доброто бъдеще на 
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дъщеричката им. В тази кампания, обаче, има елемент на известна дискриминация и 
несправедливост спрямо други деца, които имат сериозни здравословни проблеми и чиито 
родители също се нуждаят от подкрепа. Затова ние настояваме средствата, които ще бъдат събрани 
в кампанията "Дарение вместо цветя" в първия учебен ден, да бъдат солидарно разпределени поне 
за няколко дечица в нужда, защото масово училища и детски градини ще се включат в тази кампания 
и се очаква да бъде събрана една значителна сума. Настояваме освен това да бъде обявена 
събраната сума. Тъй като бащата на Алекс обяви, че инспекторатът и училищата застават зад него, 
проверка установи, че от инспектората не са се разпореждали да бъде задължително провеждана 
тази кампания, а решението е било взето автономно от всяко училище и детска градина чрез 
родителските комитети. Има родители, които смятат, че по този начин проведена кампанията има 
елемент на принуда, тъй като дарителството е доброволен жест и той не трябва да е за сметка на 
традициите. За родителите и децата е радост и символ на уважение поднасянето на цвете на 
учителя. Затова можеше да не се налага взето "по комсомолски" решение, а всеки да прецени дали 
иска да подари цвете или да дари парите за него в поставените кутии, като разбира се има много 
хора, които биха купили цвете и задно с това биха дарили средства в желанието си да помогнат на 
малката Алекс или друго дете в нужда.  Защото едното не изключва другото. Но на стадния принцип 
всички прегърнаха каузата, която е добра, но нека бъде справедлива. И нека не гледаме като 
предатели хората, които ще купят букет за учителите в първия учебен ден, защото така го чувстват и 
така го разбират.  Нека бъдем солидарни за доброто във всичките му прояви и форми!" 

Приемни родители настояват за специални трудови договори, отпуски и болнични 

www.poligraff.net | 15.09.2019 | 15:05 
Приемни родители настояват да бъде въведен специален договор за предоставяне на услугата 
„Приемна грижа“ по Закона за социалните услуги. От Националната асоциация за приемна грижа 
предлагат в писмо до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, министър-
председателя Бойко Борисов, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и до 
изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане специфичният договор да въведе 
понятия за отпуск и болничен, които към момента липсват по отношение на тези лица. ”В закона 
могат да бъдат разписани минимални задължителни клаузи на специалния договор, като срок на 
действие, място на предоставяне на услугата, права и задължения на двете страни, право на почивка 
за приемните родители чрез осигуряване на заместваща грижа на настанените деца и др.”, 
поясняват от НАПГ. Според тях, това не би било прецедент. Подобни законови промени вече са 
приемани. Последно такива договори са регламентирани в новия Закон за физическото възпитание и 
спорта от 2018 г. Те регламентират работата на спортистите и техните треньори. „Считаме, че хората, 
които спасяват детството на изоставени, неглижирани и малтретирани деца, които им помагат да 
станат личности и да работят за държавата вместо държавата да ги издържа в домовете, заслужават 
същата тази държава да се погрижи да защити правата им“, категоричен е Мирослав Долапчиев, 
председател на Асоциацията за приемна грижа. Към момента приемните родители се грижат за 
децата в риск по силата на граждански договори, които ги лишават от правото на пълно осигуряване. 
Те нямат осигуряване за рисковете трудова злополука, безработица, за бременност и раждане и за 
гледане на дете. Така остават без обезщетения при прекратяване на договорите им или когато се 
наложи да проведат лечение, в резултат на което децата се извеждат от дома им. Въпреки 
многобройните настоявания на НАПГ този проблем да бъде решен, от Министерството на труда и 
социалната политика засега отказват да намерят решение. Преди години приемните родители 
предоставяха услугата по силата на трудови договори, но те бяха сменени с граждански с аргумента, 
че трудът им е специфичен и не е относим към трудовите правоотношения. Така приемните 
родители бяха лишени от осигурителни права. Законът за социалните услуги беше обнародван през 
м. март т.г. и влиза в сила от 01.01.2020 г. „При наличието на специален закон вече няма основание 
приемните родители да продължат да бъдат лишавани от социална сигурност. Правата им могат да 
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бъдат гарантирани чрез регламентиране на договор по този специален закон, като работещите по 
силата на такива договори бъдат включени в кръга на осигурените за всички рискове лица по 
Кодекса за социално осигуряване“, смята Долапчиев. Той настоява за спешна среща с министъра на 
труда и социалната политика, за да бъде обсъдено предложението им и да бъдат предприети 
своевременно, преди влизането на закона в сила, съответните законодателни промени. 

Глад за приемни родители 

www.konkurent.bg | 15.09.2019 | 15:48 
У нас има 2300 родители, които се грижат за близо 2000 деца. Недостиг на приемни родители в 
големи региони на страната отчитат от Националната асоциация за приемна грижа. Най-сериозен е 
проблемът в столицата, където е и най-голям процентът на нуждаещите се деца. Като основна 
причина за това те изтъкват липсата на системна държавна подкрепа, свръхконтрола на социалните 
служби и липсата на социални права. В момента у нас има 2300 приемни родители. Те се грижат за 
около 2000 деца, което според асоциацията е крайно недостатъчно. „Заплащането на приемния 
родител се образува на база 150% от минималната работна заплата, което е около 600 лева чисти 
пари. Допълнително се отпускат между 190 до 300 лева за разходи според възрастта на детето. В 
момента приемен родител няма право да се разболее, да се регистрира в бюрото по труда, да 
кандидатства за ипотечен кредит, а в същото време контролът е много завишен и изискванията - 
големи, затова и няма и много кандидати“, коментира Александър Миланов. Затова и от 
Националната асоциация за приемна грижа настояват да бъде въведен специален договор по Закона 
за социалните услуги, с който да се регламентира трудът на приемните родители по начин, 
гарантиращ техните социални и осигурителни права. Така те ще имат право на платен годишен 
отпуск, на болничен и майчинство. От асоциацията определиха сегашните договори на приемните 
родители като „скрити трудови“. Към момента приемните родители се грижат за децата в риск по 
силата на граждански договори, които ги лишават от правото на осигуряване за всички рискове. Те 
нямат право на трудова злополука, обезщетения за безработица, за бременност и раждане на дете. 
Така остават без средства при прекратяване на договорите им, или когато се наложи да проведат 
лечение, в резултат на което децата се извеждат от дома им. От 2007 до 2011 година хората, 
включени в услугата, са сключвали трудови договори със социалните служби, които впоследствие 
били отменени. Като причини се изтъкват различията и спецификата на полагане на труд. Пречка за 
подписване на трудови договори се оказало и това, че приемната грижа се финансира с европейски 
пари, коментира Александър Миланов. Правото на специален договор по Закона за социалните 
услуги може да бъде законово уредено от 2020 година, когато финансирането се поема от 
държавата. Националната асоциация за приемна грижа е изпратила и отворено писмо до 
председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, министър-председателя Бойко Борисов, 
министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и до изпълнителния директор на Агенцията 
за социално подпомагане, в което настоява договорът за социални услуги да бъде приравнен към 
трудовия. От асоциацията твърдят, че правоотношения, регламентирани по специални закони и 
приравнени на трудовите, няма да бъдат прецедент в българското законодателство. Последно 
такива са регламентирани в новия Закон за физическото възпитание и спорта от 2018 г. Въвеждането 
им беше аргументирано именно със спецификата на труда на спортистите и техните треньори, 
поради което трудовите договори се оказаха неприложими. Затова се даде възможност те да 
предоставят труда си срещу възмездни договори, сключени с клубовете. В публикуваните преди дни 
предложения за данъчни промени на Министерството на финансите пък се предлага този вид 
договори да се приравнят на трудовите, което ще защити социалните и осигурителните права на 
спортистите и треньорите. „Считаме, че хората, които спасяват детството на изоставени, 
неглижирани и малтретирани деца, които им помагат да станат личности и да работят за държавата, 
вместо държавата да ги издържа в домовете, заслужават същата тази държава да се погрижи да 
защити правата им“, категорични са от Националната асоциация за приемна грижа. монитор 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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На първия учебен ден: Дарения вместо цветя и деца даряват книги за деца 

В навечерието на първия учебен ден множество екипи на училища поведоха кампании и инициативи 
за подобряване на учебната среда, за събиране на дарения за болни деца и изобщо за създаване на 
добри дела. 
www.actualno.com | 15.09.2019 | 16:11 
В навечерието на първия учебен ден множество екипи на училища поведоха кампании и инициативи 
за подобряване на учебната среда, за събиране на дарения за болни деца и изобщо за създаване на 
добри дела. 
"Истинското богатство за човека е доброто, което е сторено за другия". Това е благородната 
инициатива, инициатори на която са пловдивското ОУ "Екзарх Антим I" съвместно с Държавна 
агенция за закрила на детето (ДАЗД). 
Школото призовава всеки техен възпитаник на учебното заведение да подари любима книга на дете 
на своята възраст, като собственоръчно напише послание за доброто, "защото словото пребивава от 
род в род". "Очакваме вашите книги с послания и опаковани на 16.09.19 г. - първия учебен ден", 
приканват от училището. 
Събраните книги ще бъдат предадени на доктор Елеонора Лилова - председател на ДАЗД. Тя, от своя 
страна, ще ги предаде на връстниците им. "Вярваме, че Вашите послания ще стоплят техните сърца и 
души!", изразяват надеждата си от школото в Пловдив. 
В Асеновград пък ОУ "Христо Ботев" създаде инициатива "Не за учителите цветя, а за децата място за 
игра". 
"Очакваме Ви на 16.09.19 г. в 09:00 ч. в училищния двор за тържествено откриване на новата учебна 
година. Ние, учителите на този ден по традиция получаваме много цветя, като признание за труда 
ни. ... Уважаеми родители, ако сте предвидили пари за цветя, дарете ги за облагородяване на 
пространството за игра в двора на училището", приканват преподавателите от асеновградското 
школо. И уточняват, че дарителската кутия ще бъде поставена във фоайето на първия етаж в 
голямата сграда на ОУ "Христо Ботев". 

Дарение специализиран автомобил получиха домовете за възрастни 

в. Ловеч Прес | 16.09.2019 | 00:01 
Дарение специализиран автомобил за хора с увреждания получиха домовете за възрастни в Ловеч, 
съобщават от пресцентъра на общината. Дарението е от Християнско помощно дружество "Искри на 
на- Цновият деждата" - Германия. 
"Този автомобил идва точно навреме, защото имахме голяма необходимост от него за Дома за 
възрастни хора с физически увреждания - с. Сливек, и за Дома за стари хора "Върбовка", коментира 
кметът на Ловеч Корнелия Маринова. Щефан Фридрих от немската организация похвали 
експедитивната администрация на общината, която бързо обработи документите за дарението. 
Предстои общинският съвет да гласува приемането на дарението. 
Колата може да транспортира до двама пътници в инвалидни колички и е технически обслужена за 
седем години напред, посочиха дарителите от Германия. 

ДАРЕНИЕ ЗА МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ 

в. Знаме, Търговище | 16.09.2019  
Дарение по линия на Ротари Интернешънъл беше получено в търговищката Многопрофилна 
болница за активно лечение. 
То съдържа медицинско оборудване: няколко автоматизирани легла, проходилки, постелъчен 
материал, три апарата, инфузионни помпи, един апарат за обдишване и др. Това медицинско 
оборудване е изключително важно за пациентите, и за медицинските работници, тъй като 
значително ще повиши качеството на медицинското обслужване в търговищката болница. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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29 000 крачки и стотици доброволци стартираха инициативата #ДариЕнергия на Schneider 
Electric 

www.b2bmedia.bg | b2b Media | 16.09.2019  
Знаменитият български атлет Йордан Йовчев сложи началото на благотворителната кауза в подкрепа 
на енергийно бедни семейства  
Вчера, в Градската градина на гр. Пловдив бе дадено началото на социално отговорната инициатива 
на Schneider Electric #ДариЕнергия. 
Тя е част от световната кауза на компанията за справяне с енергийната бедност. Кампанията се 
реализира с активната подкрепа на Община Пловдив и е част от асоциираната програма на Пловдив - 
Европейска столица на културата 2019. С експертиза в подпомагането на енергийно бедни семейства 
вече от години партньор на Schneider Electric за региона е и Енергийна Агенция - Пловдив.  
Стотици граждани и гости на Пловдив станаха част от старта на инициативата и дариха своята 
енергия в подкрепа на каузата. Официалното откриване на интерактивната инсталация, чрез която 
всеки може да даде своя принос бе направено от знаменития български атлет Йордан Йовчев и от 
директора на завода на Schneider Electric в Пловдив - г-н Реми Борел. Те и още стотици доброволци 
извървяха над 29 000 крачки и успяха да осветят "Дървото на Schneider" 260 пъти! 
"Щастлив съм, че Schneider Electricреализира изключително мащабна социално отговорна дейност и 
чрез нея помагаме на милиони семейства по целия свят и в България да се справят с енергийната 
бедност. Благодарен съм на всеки един от вас, който е тук и на всички, които през следващата една 
седмица ще дарят своята енергия и ще осветят "Дървото на Schneider". Колкото повече пъти светне 
то, на толкова повече български семейства Schneider Electric ще помогне в справянето с енергийната 
бедност.", сподели г-н Реми Борел, Изпълнителен директор на завода на Schneider Electric в 
Пловдив.  
Патронът на #ДариЕнергия през 2019 г. Йордан Йовчев бе и първият дарител на енергия, който 
освети дървото на Schneider Electric в Пловдив. "Благодаря за поканата да стана част от тази 
благородна инициатива и за социалната ангажираност на Schneider Electric. Важно е всеки от нас да 
знае как да потребява ефективно енергията и да се възползва от иноваторството в нея", това сподели 
той и призова всеки да вземе участие в социалната инициатива.  
Относно конкретния начин, по който Schneider Еlectricще подкрепи семействата в енергийна 
бедност, Калина Петкова, Мениджър маркетингови комуникации на Schneider Electric България 
разказа: "Ще помогнем на семействата, като им раздадем пакети за съвсем практична употреба в 
дома като ефективни консуматори на енергия, крушки, уплътнения, енергийно ефективни 
компоненти за електроразпределение и други иновативни устройства, които ще им помогнат да 
управляват и потребяват енергията си по-разумно и по-съвременно.  
Сред първите доброволци на откриването на интерактивната инсталация в Градската градина в 
Пловдив бе и Лияна Аджарова, Изпълнителен директор на Енергийна агенция - Пловдив. "Енергийно 
бедно е това семейство, което не може да си позволи достатъчно топлинен комфорт на адекватна 
цена. Непознаването на енергийната ефективност е проблем на цялото ни общество. Затова, всеки от 
нас трябва да разбере, че най-добрата енергия е спестената енергия", сподели тя по време на 
събитието и поздрави Schneider Electric по повод 20-ата годишнина от откриването на завода на 
компанията в Пловдив. 
Инсталацията в Пловдив ще бъде активна до 21 септември, когато резултатите от дарената енергия 
на всички доброволци ще бъдат съобщени на голям празник за децата.  
Повече за самата инсталация може да разберете от това видеои от страницата на събитието във 
Facebook. 
Информация и актуални новини относно инициативата може да следите на Facebook страницата на 
Schneider Electric България. На нея ще бъдат публикувани и допълнителните възможности за участие 
и резултатите от кампанията.  
Очакваме ви! 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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#ДариЕнергия! Помогни на поне едно енергийно бедно семействов България! 

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ дари първокласниците в Гълъбово с раници и пособия 

www.novinite.bg | 16.09.2019 | 16:01 
За единайсета поредна година ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ изненада първокласниците в Община 
Гълъбово. За първия учебен ден най-модерната въглищна централа в България им подари 
ученически раници, пълни с учебни пособия и помагала. Всички 94 деца в община Гълъбово бяха 
изненадани в класните стаи още с прекрачването на училищния праг. 50 момчета и 44 момичета от 
СУ „Васил Левски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Обручище, и училищата „Св. Паисий 
Хилендарски“ и „Христо Ботев“ получиха училищните помагала, осигурени от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС 
Гълъбово“. „За всяко дете първият учебен ден е изпълнен с притеснение от неизвестното в училище, 
но и с много радост. Радост от знанието, от разкриването на нови хоризонти. Бъдещето на всеки 
ученик се изгражда всяка минута в класната стая от самия него. И от това колко усилия ще положи 
днес зависи колко успешен и реализиран човек ще бъдат утре. На добър час на всички Вас“, пожела 
на първокласниците изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Иван Цанков. Осигуряването на 
всички необходими пособия за първокласниците е част от програмата за корпоративно-социална 
отговорност на AES България, която за 10 години надхвърля 14 млн. лева. А образованието е сред 
основните приоритети в програмата за корпоративна социална отговорност на компанията, която 
цели да поощрява развитието на младите хора в региона, да стимулира любознателността и 
уменията им и да насърчава тяхната увереност и самочувствие. 

Звезди се борят против домашото насилие 

www.19min.bg | 16.09.2019 | 17:11 
Първата мобилна апликация в Източна Европа, бореща се против домашното насилие над жени и 
деца, ще бъде представена на специално събитие на 19 септември в галерия Nova Art Space в София. 
Мобилното приложение "За теб" е създадено специално за нуждите на засегнатите в България, 
обединява всички организации в страната, правейки процеса за намиране на помощ и информация, 
както по-бърз, така и по-лесен. Апликацията е за Android и iOS. Пълната й функционалност ще бъде 
налична в мобилната версия още в деня на представянето. Тя ще предоставя максимално удобство 
на потребителите, които могат само с един клик на телефона да се информират или да потърсят 
помощ. Представянето на "За теб" ще бъде подкрепено от редица популярни личности от всички 
сфери на обществения живот в България, а музикален домакин ще бъде поп изпълнителката Жана 
Бергендорф, която също е била сред жертвите на домашното насилие. Своята подкрепа за 
мобилната апликация ще даде и Геновева Тишева, член на Комитета на ООН за премахване на 
дискриминацията срещу жените, която има богат опит в сферата на неправителствените 
организации. Приложението е финансирано от лондонската фирма PremFina, а идеята за неговата 
реализация е на българския топ-модел Ивелина Чоева, която създаде сдружение "Помощ за теб". По 
повод събитието, известния български фотограф Васил Германов засне специална фотосесия с 
участието на Анита Ушакова. 12-те актови фотографии на женско голо тяло ще направят своята 
премиера в галерия Nova Art Space. В края на вечерта те ще бъдат продадени на търг, като 
средствата от продажбата им ще отидат за един от помощните центрове, който подкрепя и 
настанява жени претърпели домашно насилие в България. Забележителните предимства на 
приложението го превръщат в предпочитан избор за различен тип потребители. Апликацията може 
да се използва на български и английски език. Съдържа полезна информация не само за лицата 
пострадали от домашно насилие, но и за техните близки и приятели. Друга ключова секция е 
локализация на жертвата, както и на най-близките центрове за подкрепа според местоположението. 
Национални, 24 часови линии за помощ, както и бърз бутон за набиране на тел.112 също присъстват 
в мобилната версия на "За теб". 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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В апликацията ще намерите още тест, състоящ се от 13 въпроса, подготвени от специализиран 
психолог, целящи да намерят отговор дали дадено лице е под форма на домашно насилие. В 
секцията "Моят дневник" ще може да се проследява, записва и документира всякакъв вид насилие. 
Всички тези удобства, съчетани с максимално лесния за използване интерфейс, правят апликацията 
изключително лесна и полезна за всеки, независимо къде се намира. Приложението разполага и с 
образователни материали относно различните форми на домашно насилие, видовете подкрепа, 
онлайн ръководство за сигурност и съвети за напускане на насилствена връзка. Статистика от 
международни организации потвърждава, че всяка четвърта и дори всяка трета жена в България е 
жертва на домашно насилие. Това са 1 милион българки. 70 на сто от жените в 8 държави от Източна 
Европа са били жертви на сексуален тормоз, преследване, домашно насилие или други форми на 
насилие от 15-годишна възраст. 60 на сто от жените казват, че са били подложени на психологизески 
натиск. 23 на сто - че са били физически и сексуално малтретирани от партньора си. Повече от 50% от 
жените, които умишлено са убити днес, са убити от интимните си партньори или членове на 
семейството. На всеки час, 15 жени в България стават жертви на домашно насилие. Екипът на "За 
теб" си поставя амбициозни цели пред себе си и смята да създаде специализирани програми за 
менторство, да събира доброволци, да оказва дневна подкрепа, а засегнатите от насилие ще могат 
да разчитат и на правна и психологическа помощ. От сдружението ще търсят подкрепа и от други 
неправителствени организации в България и по света, които работят в тази сфера. 

Страхотна инициатива в пловдивско училище 

www.plovdiv24.bg | 16.09.2019 | 17:33 
Автор: Васил Динев 
Ръководството и педагогическата колегия на Средно училище "Димитър Матевски", съвместно с 
родителите и техните деца откриха новата учебната 2019-2020 година, като проведоха дарителска 
кампания "Вместо цвете, капчица надежда подари" за децата от Клиниката по онкология и 
хематология УМБАЛ "Свети Георги". В името на общата кауза за децата в нужда се включиха всички 
класове като се поставиха обособени за целта кутии, в които се събраха парите, отделени за букети 
за учителите. На тържественото откриване по случай новата учебна година присъстваха заместник-
министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" Зорница Русинова, зам.- кметът на Пловдив Георги 
Титюков, Ботева от община Пловдив, районният кмет на квартал "Тракия" Костадин Димитров и 
други. Ученици, учители и родители посрещнаха заедно новата учебна година с усмивки и нови 
надежди. Под мотото "Най-строгият учител е животът ни, най-мъдрият учител е книгата до нас, а 
най-важният учител е първият ни!" 103 първокласници плахи и несигурни, но изпълнени с доверие 
подадоха ръка на своя първи учител и се впуснаха в голямото приключение, в което всички ученици 
ще получат отлична подготовка, специално отношение и индивидуален подход от 
висококвалифицираните си учители. Ансамбъл Матевски (призьор на много национални и 
международни танцови фестивали) и танцова школа "Терпсихора" посрещна своите най-малки 
приятели и бъдещи танцьори, които с възхищение наблюдаваха майсторството на по-големите каки 
и батковци от училището. Заедно с децата от Комплекса за социални услуги "Св. св. Константин и 
Елена" учениците изпяха песента за приятелството, която стана и мото на кампанията "Мисията е 
възможна", а след това всички по традиция отчупиха от примамливите български погачи и с 
вълнение и нови надежди прекрачиха прага на своето училище, където бяха посрещнати от 
красивите картини на талантливия Ивайло Байрев от IV б клас. 

Дарения вместо цветя събраха в девненско училище 

www.kmeta.bg | Жанина Илиева | 16.09.2019 | 18:06 
Дарения в помощ на болно момиче вместо цветя събираха в първия учебен ден в СУ "Васил Левски" 
в Девня. На призива на учителския колектив откликна лично кметът Свилен Шитов и пусна своята 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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лепта в специално разположената кутия в училището. Всички събрани средства ще бъдат преведени 
по сметката на 17-годишната Дария Димитрова от Провадия, която днес не прекрачи школския праг. 
Момичето се нуждае от спешна белодробна трансплантация и вече не може да диша самостоятелно, 
а използва кислороден апарат. 
"Респект към всички, които се включиха в благотворителната инициатива и оставиха своята лепта в 
кутията за дарения в училището с парите, предвидени за цветя!", заяви Свилен Шитов на 
церемонията по откриването на новата учебна година в СУ "Васил Левски". Той пожела на 
учениците, учителите и възпитателите ползотворна и успешна учебна година, изпълнена със страст 
към науките, технологиите и спорта. 
Общо 70 първокласници прекрачиха школските прагове на двете девненски училища - СУ "Васил 
Левски" и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в кв. "Повеляново". Второто обаче не се включи в 
благотворителната инициатива за Дария. 
Специално за първолаците и за всички ученици от началните курсове общината осигури безплатни 
учебни пособия и раници. Безплатни униформи и други придобивки ще има и за осмокласниците от 
професионалните паралелки в СУ "Васил Левски". На тях кметът пожела да положат максимални 
усилия, за да усвоят в дълбочина специалните знания, които за в бъдеще ще им осигурят добро 
кариерно развитие в Девненския промишлен комплекс. На дванайсетокласниците Шитов препоръча 
да се готвят сериозно за зрелостните изпити, защото те ще бъдат техният трамплин към висшето 
образование. 
Всеки, който иска да дари средства за спасяването на живота на Дария, може да го направи по 
следната банкова сметка: 
IBAN: BG98STSA93000026226253 
BIC: STSABGSF 
Банка ДСК 
гр. Провадия 
Дария Живкова Димитрова 
 

Купувал ли си е мълчанието на родителите британският пастор педофил в Сливен? 

www.24chasa.bg | 24 часа онлайн | 16.09.2019 | 20:10 
Хората, подали последния сигнал срещу пастора педофил в Сливен Даниел Хъл, остават анонимни, 
но според полицията къщите им са близо до Молитвения му дом. 
В дома, заедно с него, живеели деца на възраст от 8-12 години. Явно финансовият мотив е карал и 
родителите, и децата да мълчат за това какво се случва там. 
На разпитите пред прокурор обаче момчетата разказали за действията на пастора и срещу него беше 
повдигнато едно от най-тежките обвинения - за блудство с повече от две малолетни лица. 
Даниел Хъл става съсед на Елена Димитрова преди четири години, когато наема къща в сливенското 
село Самуилово. Жената разказва,че всеки ден в къщата идвали деца. Включително и нощем, 
подчертава жената. Заради шума при съседа тя извикала полиция, разказа bTV. 
"Децата тогава още на място ги попитахме какво правят с този човек, къде са родителите им, те 
отговориха,че родителите им знаят, той е пастор в квартал "Надежда", грижи се за тяхното здраве, 
възпитание и образование", разказва кметът на селото Павлина Христова. 
Първото посещение на Даниел Хъл у нас е преди 5-6 години. Още тогава е имало информация,че е 
осъждан за детска порнография. Алексей Пампоров от Института за изследване на обществата и 
знанията при БАН посочи, че е получил информация от самите деца. 
След 15-месечна присъда за педофилия в родината си, Хъл се връща в Сливен. Сигналите за 
сексуални посегателства срещу деца пристигат преди половин година в Българския дарителски 
форум. С тях се свързва друг британец, който се занимава с дарения. И единственото място, на което 
помощта му е отхвърлена, е квартал "Надежда". 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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"През януари получихме писмо от английски дарител, че този човек се намира в Сливен, събира 
средства от международни дарителски платформи и с тези средства си купува благоволението на 
родителите и прави това, което вече излезе в пространството", посочи Красимира Величкова от 
организацията. 
А в махалата в Сливен Хъл продължава да е благодетел, който не е блудствал с деца. 
Така месеци по-късно, Би Би Си излъчват филма си за пастора. Разследващите у нас разказват, че го 
следят от юни, съвместно с британските служби. 
"Два дни преди операцията Би Би Си си пуснаха този материал. Съвсем ясно е,че в рамките на два 
дни не могат да се съберат доказателства и да бъде проведена такава операция", категоричен е 
началникът на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев. 
Когато МВР нахлува в стаята на пастора, униформените го откриват с още шест деца, останали да 
спят при него. 
От ГДБОП продължават да настояват за национален регистър на осъдените за блудство лица у нас, 
както и за законови пречки те да упражняват работа, свързана с контакти с деца. 

Над 155 000 лв. от дарения за 4 г. е получила община Кресна за празници, футболни 
турнири, горския пожар... 

в. Струма, Благоевград | Бетина АПОСТОЛОВА | 17.09.2019 | 00:01 
156 729 лв. са даренията, които община Кресна е получила през управленския мандат на кмета 
Николай Георгиев. Парите са постъпили от физически и юридически лица и са изразходвани 
съгласно волята на дарителите, става ясно от справка, представена от градоначалника по Закона за 
достъп до обществена информация за периода месец ноември 2015 г. до месец май 2019 г. През 
2016 г. в общинската хазна са постъпили 49164 лв., които са били предназначени за различни 
дейности - за празнуване на Великден, Деня на животновъдите, за курбан, за организиране на 
футболни турнири, закупуване на носии за читалището и косачки, за оборудване на детската градина 
и ремонт на минералните бани в с. Градешница. 
Най-голямото дарение е за празника на град Кресна и с. Долна Градешница - в размер на 12 300 лв. 
През 2017 г. дарителите са били по-щедри и общината е получила общо 73 012 лв. От тях най-много 
средства са дадени за празника на града - в размер на 23 680 лв., следващата голяма сума е 20 398 
лв. за подпомагане на селата Ощава, Стара Кресна и Влахи, които бяха засегнати от горския пожар. 
Близо 6000 лв. са дадени за провеждането на детски фолклорен фестивал и 5370 лв. за храма "Св. 
Троица" в местността Полена. Две дарения в размер на 1533 и 908 лв. са направени за същата църква 
и през следващата година. 
През 2018 г. общият размер на даренията е 28 053 лв., като най-много средства -14 770 лв., са 
осигурени за честването на 140 години от Кресненско-Разложкото въстание, средства са дадени за 
Великден и празника на града. 
До месец май на 2019 г. е направено едно дарение от 6500 лв. за честване на великденските 
празници. 

"Оргахим" дари стотици литри бои и лакове за най-голямата екокампания 

в. Утро, Русе | 17.09.2019 | 00:01 
Най-голямата екокампанията у нас "Да изчистим България заедно" за първи път порасна не само с 
броя на доброволците и почистените отпадъци, а и с нова инициатива - възстановяване и 
освежаване на конструкции и съоръжения в планините и градовете. По данни на организаторите нов 
облик са получили около 600 места. В 117 детски площадки, 360 парка и градинки са боядисани 
пейки и са поправени катерушки. Около 50 училищни двора също са променили своя облик. 
"Оргахим" подкрепи кампанията, като се включи в почистването с доброволен труд на служителите 
си и дари стотици литри бои и лакове, с които хиляди доброволци освежаваха и разкрасяваха 
поолющени и занемарени съоръжения от дърво и метал. 
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"Оргахим" с удоволствие се включва в кампанията "Да изчистим България заедно". Щастливи сме, че 
можем да дадем още един принос - извън нашия доброволен труд - и това е възможността не само 
да се изчистят пространствата, но и да се облагородят и освежат с боите на най-голямата компания в 
България. За да може светът ни да стане по-красив и България да стане по-приветливо място", каза 
маркетинг мениджърът на предприятието Емил Кунчев. 

dm БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА СОЦИАЛНА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА 

www.mypr.bg | 16.09.2019 | 23:08 
СОФИЯ, 12 септември 2019 - Магазини dm дадоха старт на социалната кампания "Дари любов с 
babylove", целяща да подкрепи Звено "Майка и бебе" в гр. Габрово, като даряват 0,30 лв. при 
покупка на продукт от серията пелени с марка babylove до 31.01.2020 г. 
В продължение на почти 30 години Сдружение SOS Детски селища България, част от голямото 
международно семейство SOS Children's Villages International, осигурява семейство и здравословна 
среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят 
закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството 
и активно се застъпва за правата на децата и младежите. 
Звено "Майка и бебе" в гр. Габрово предоставя временно настаняване до 6 месеца за млади майки и 
бременни жени, които нямат подкрепа от семействата си и срещат трудности преди или в първите 
месеци след раждането. Насърчава се топлото отношение на майката към детето и изграждането на 
родителски умения, съдейства се на младите майки за намиране на жилище и започване на работа. 
В резултат от работа на сдружението в 95% от случаите семействата са подобрили грижата за децата 
си и раздялата на деца и родители е предотвратена. 
Със социалната си кампания магазини dm подкрепят семейството от самото начало, заставайки зад 
превенцията на разделяне на деца от техните семейства, като дават възможност на своите клиенти 
да се включат. До 31.01.2020 г. във всички dm магазини в страната при покупка на бебешки пелени, 
гащички, гащички за спане, пелени за плуване, подложки за повиване и протектори за матрак с 
марка babylove ще бъдат дарени 0,30 лв. на SOS Детски селища България в подкрепа на Звено 
"Майка и бебе" в Габрово. Марката dm babylove е с гарантирано качество и предлага всичко, от 
което децата се нуждаят през първите дни и месеци от своя живот. 

Покана за участие в петото издание на конкурса „За енджиотата и хората" 

www.ngobg.info | 17.09.2019 | 19:33 
Всички ние от гражданските организации искаме хората да ни вярват и подкрепят. Сигурно сме 
заявили мисията и дейностите на сайта си. Но дали това е достатъчно? Дали е интересно за хората да 
виждат една и съща информация за организацията месец след месец? Не е ли увлекателно да 
споделяме наученото и новото в работата ни? Не е ли важно да разказваме какво и как правим? За 
да ни разбират. Да ни вярват. Свързани ли са тези въпроси? Важни ли са?    Фондация „Лале" и 
Информационният портал за неправителствените организации в България обявяват за поредна 
година конкурс за есе на тема „Защо моята организация е важна за хората?".   Конкурсът е отворен 
за всички граждански организации в страната. Целта ни е да предизвикаме и насърчим колегите да 
ползват човешки език в общуването с хората - с които и за които работят, дарителите, доброволците, 
другите организации, медиите, обществото... Разкажете  в рамките на не повече от една страница 
защо вашата организация е важна за хората. Старайте се да не използвате професионален жаргон, 
термини и чуждици. Изпратете своя текст на info@tulipfoundation.net до 15 октомври 2019. В 
писмото си посочете името на автора, организацията и данни за контакт. Жури от изявени пишещи 
хора (журналисти, блогъри, писатели) ще определи най-добрите текстове по три критерия: човешки 
език на писане; ясно и разбираемо представяне на организацията и значението й за хората; 
интересен и вълнуващ разказ. Най-добрите текстове ще получат парична награда и публично 
представяне. Наградите ще бъдат обявени на публична церемония през ноември 2019 година. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.mypr.bg/news/others/dm-BALGARIYa-STARTIRA-SOTsIALNA-KAMPANIYa-V-PODKREPA-NA-SOS-DETSKI-SELIShtA-24972/
https://www.ngobg.info/bg/news/118468-покана-за-участие-в-петото-издание-на-конкурса-за-енджиотата-и-хората.html
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Благотворителен маратон събира средства за книги в Добрич 

www.dobrichonline.com | 18.09.2019 | 08:31 
Благотворителен маратон “Чрез Спорт Към Знание” ще се проведе в градски парк “Свети Георги” в 
Добрич Спортната инициатива се организира за първи път в града. Целта е всяка завършена 
обиколка от 400 метра на участник в градския парк да бъде субсидирана с 1 лев от организаторите и 
партньорите на събитието. Така събраната сума ще е равна на броя обиколки, които са направили 
всички участници. Със събраните средства ще бъдат закупени нови книги за читателите на 
Регионалната библиотека “Дора Габе”.  Благотворителният маратон “Чрез Спорт Към Знание” ще се 
проведе на 29 септември в градски парк “Свети Георги” в Добрич. Началото на проявата ще бъде 
дадено в 9 и ще продължи до 12 часа. За участие не е необходимо предварително записване, а само 
удобни маратонки и настроение в деня на събитието. “Чрез Спорт към Знание” е общност, 
инициираща спортни мероприятия, които провокират хората да спортуват и помагат за 
благотворителни каузи.  Благотворителният маратон се провежда три поредни години в Силистра. В 
него общо участие са взели 600 човека,  които са направили 5 571 обиколки. Благодарение на тях за 
три години са закупени 345 нови книги.    

Наръчник за неформални методики по работа за равенство на половете 

www.ngobg.info | 18.09.2019 | 10:36 
Като част от проект „Gendered realities” изпълняван от SCI с партньорство на Си Ви Ес - България, 
създадоха ръководство за младежки работници, координатори на доброволци и обучители. Kратка 
версия от него е преведена и издадена на български език. Книжката съдържа термини от работата 
по равенство на половете и неформални методики за провеждане на обучителни сесии по темата. 
Наръчникът „Свободни да бъдем себе си” съдържа пояснения на различни термини, когато се 
работи по темата за равенство на половете. Основна роля е отредена на създаването на защитено 
пространство, при организиране на събития, обучения, семинари и работа с доброволци. Тъй като в 
работата на НПО сектора се залага на неформалните методики на обучение, в книжката ще намерите 
поне 15 разнообразни начина да представите темата, всеки от които подходящ за съответната 
аудитория, с която планирате да работите. Ако желаете да получите хартиено копие на книжката, 
пишете на communication@cvs-bg.org Можете да свалите кратката версия на български език и 
пълната версия на английски език. 

Ротарианците дариха пречистватели за въздух на НУ „Христо Ботев“ – Плевен 

www.plevenzapleven.bg | 18.09.2019 | 11:16 
Днес Красимир Братанов, президент, и представители на Ротари клуб Плевен Центрум връчиха на 
Цветелин Горанов, директор на НУ „Христо Ботев“ – Плевен, девет пречистватели за въздух, за всяка 
класна стая в училището. Средствата за закупуването им бяха събрани на Пролетния бал на 
ротарианците. Освен закупените уреди, са подсигурени и консумативите за тях за период от 2 
години. Ръководството и колектива на училището изказват своята благодарност за направения 
подарък и инициативността на дамите и господата от Ротари, които с удоволствие се включиха в 
каузата за създаване на здравословна и ползотворна учебна среда. Снимки и информация: НУ 
„Христо Ботев” – Плевен  

Фондация “За Нашите Деца” организира вечер на добродетелите в подкрепа 
на пълноценното развитие в семейство на най-малките деца 

www.novinite.bg | 18.09.2019 | 12:56 
На 7 октомври фондация „За Нашите Деца“ организира най-голямото си благотворително събитие за 
годината – „Вечер на добродетелите 2019“ и ще отбележи 10-ата годишнина 
от първото му издание.  То ще се проведе в Sofia Event Center, Paradise Center, а началният час е 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.dobrichonline.com/novini/54493/blagotvoritelen-maraton-sbira-sredstva-za-knigi-v-dobrich
https://www.ngobg.info/bg/news/118485-наръчник-за-неформални-методики-по-работа-за-равенство-на-половете.html
https://www.plevenzapleven.bg/blog/2019/09/18/ротарианците-дариха-пречистватели-з-229009/
https://www.novinite.bg/articles/180346/Fondaciya-Za-Nashite-Deca-organizira-vecher-na-dobrodetelite-v-podkrepa-napalnocennotorazvitiev-semejstvonanaj-malkite-deca
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19.30. Вече 10 години Вечер на добродетелите събира над 400 социално отговорни лидери в нашето 
общество -  представители на държавната и местни власти, на социално – отговорния бизнес, на 
неправителствения сектор и на културните среди, които знаят, че инвестирането в развитието на 
децата още от раждането е основа за постигането на развито и цивилизовано общество в 
България.     Патрон на десетото издание на Вечерта ще бъде вицепрезидентът на Република 
България г-жа Илияна Йотова.  Фондация “За Нашите Деца” вече 27 години успешно се справя със 
ситуации с висок риск за децата, които живеят в дом за деца, имат увреждане или с редица 
проблеми в семейната им среда – трайна бедност и социална изолация, насилие, безразличие и 
отчуждение. Вече 27 години висококвалифициран екип от специалисти работи за това всяко дете да 
живее и да води пълноценен живот в семейство, за да може  да разгърне своите таланти и 
способности още в първите години от своя живот. За 27 години фондацията е успяла да помогне 
на над 13 500 деца и семейства.     Каузата на Вечер на добродетелите 2019 е шанс за пълноценно 
развитие и щастливо детство за деца от 0 до 7 години.  Ще насочим усилията си не само към деца в 
риск от раздяла от родното семейство и деца в приемни и осиновителни семейства, но и към тези, 
чиито потенциал и развитие са блокирани от невидими рискове като родителското отчуждение и 
бедността, както и социалната изолация. Фондацията вярва, че освен сигурността на семейството, 
интензивната стимулация, благодарение на която най-малките учат активно за света около тях и 
разкриват своя заключен потенциал е ключова инвестиция за успеха им в нашето общество, в 
образованието и трудовата реализация в последствие.    С набраните средства, в двата комплекса за 
ранно детско развитие в София и Пловдив, ние ще подкрепим поне 800 деца в ранна възраст и 
техните семейства.     Програмата на Вечер на добродетелите 2019 ще даде възможност на гостите 
да се докоснат по един неповторим начин до реалните съдби на деца и семейства, променени с 
подкрепата на фондацията. По традиция, тя включва арт програма, в която ще вземат 
участие популярни български артисти, които застават за каузата на фондацията, както 
и благотворителен търг, който ще даде възможност на гостите да наддават за ценни и атрактивни 
предмети и преживявания с висока емоционална стойност.   Повече за събитието може да научите 
ето тук. 

Акад. Григоров: Едва 20 на 1000 души у нас даряват кръв, което е недостатъчно 

www.poligraff.net | 18.09.2019 | 13:51 
”Едва 20 на 1000 души у нас даряват кръв, което е твърде недостатъчно. Съгласно Световната 
здравна организация е необходимо броят им да е около 50”. Това каза председателят на БЧК 
акад. Христо Григоров в ефира на “Фокус” във връзка с провелата се днес акция по кръводаряване в 
Парламента. Проблемът с липсата на кръводарители не е национален, а международен. В цяла 
Европа средният брой на кръводарителите е 35 да 1000 души, поясни акад. Григоров. 80% от 
количествата пък се събирали “на терен”, чрез изнесени пунктове. Като причини за ниската 
активност у нас той посочи демографска криза и застаряването на българското население. По думите 
му, доброволното кръводаряването е част от възпитанието, което младите хора трябва да 
придобият. Ето какво трябва да знаете за кръводаряването: * Кръводарител може да бъде всеки 
човек на възраст от 18-65 години без значение на пол, раса, етнос, националност и 
вероизповедание. * Всеки здрав мъж може да кръводарява до четири пъти годишно, а жените – до 3 
пъти годишно.* Даряването на кръв е безопасна манипулация, а организмът бързо възстановява 
дарената кръв.* При кръводаряване се използват само стерилни консумативи за еднократна 
употреба.* Кръводаряването е доброволно, анонимно и безплатно.* Дарената кръв се изследва за 
СПИН, Сифилис, Хепатит В и Хепатит С. 

Таня Георгиева, БЧК - Пловдив: Над 3000 доброволци са участвали в акции за промотиране 
на кръводаряване от началото на годината 

www.focus-news.net | 18.09.2019 | 16:18 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.poligraff.net/статия/Акад-Григоров-Едва-20-на-1000-души-у-нас-даряват-кръв-което-е-недостатъчно/53777
http://focus-news.net/news/2019/09/18/2700001/tanya-georgieva-bchk-plovdiv-nad-3000-dobrovoltsi-sa-uchastvali-v-aktsii-za-promotirane-na-kravodaryavane-ot-nachaloto-na-godinata.html
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Над 3000 доброволци на БЧК в Пловдив са участвали в акции за промотиране на кръводаряването от 
началото на годината. Това съобщи в интервю за Радио "Фокус" - Пловдив председателят на 
Областния съвет на БЧК Таня Георгиева. По думите ѝ доброволното даряване на кръв е най-
благородният и хуманен жест, който човек може да направи през живота си. Въпреки това обаче, не 
е тайна, че доброволните кръводарители в Пловдив, както навсякъде в страната ни, намаляват. 
"Задачата на БЧК е да убеждава хората да го правят, когато са в добро здраве", каза Георгиева. 
Информация за това как да се дари кръв има навсякъде. Медицински лица правят изследвания на 
място в Център по кръводаряване към всяка болница. Освен това в Пловдив мобилни екипи на 
центъра активно се разполагат в различни точки на града по време на различни кампании, така че 
всеки, който има желание, може да го направи. В социалните мрежи също са се оформили различни 
групи за доброволни кръводарители. Кръвта на кръводарителите се насочва по специален 
механизъм от самия център по кръводаряване към нуждаещите се. Кръводарителят може и сам да 
посочи на кого дарява. 
На въпрос увеличават ли се хората, които търгуват с кръвта си Таня Георгиева посочи, че не би искала 
да коментира това. Но въпреки всичко, когато си преживяващ от първо лице, си склонен да купиш 
кръв и никой не може да те осъжда за това. "Не подкрепям, но и не осъждам хората, които 
прибягват до тези търговци", каза Таня Георгиева. 
По време на информационните кампании на БЧК за доброволно кръводаряване се говори много и за 
това, че кръвта се взима от медицински лица, осигурява се стерилност и не би трябвало човек да се 
страхува от заразяване. 

Кръвният център във Варна има нужда от дарители с кръвни групи нулева и А - положителна 

www.focus-news.net | 18.09.2019 | 19:31 
Кръвният център в града има недостиг на кръв и кръвни продукти от групите нулева - положителна и 
А - положителна. Това каза в интервю за Радио "Фокус" - Варна директорът на звеното д-р Жанина 
Йорданова. По думите й, в момента в лечебните заведения в града има много пациенти, нуждаещи 
се от кръвопреливане с кръв от тези две групи. Според специалиста, във Варна ситуацията с 
кръводарителите, типично през летните месеци, е доста усложнена. Повишават се не само 
почиващите и хората, които пребивават на територията на курортите, но се повишават травматизмът 
и заболяванията. "Поради тази причина през летния сезон винаги имаме недостиг на кръв и то много 
сериозен. Сега отново предстоят празнични дни и отново сме притеснени за осигуряването на 
достатъчно кръв и кръвни съставки за пациентите", каза още д-р Йорданова. 

ЕКО България зарадва първокласниците от ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Варна с интерактивна 
площадка за пътна безопасност 

www.mypr.bg | 18.09.2019 | 23:08 
В началото на учебната година ЕКО България подари на първокласниците от ОУ ,,Захари Стоянов", гр. 
Варна, интерактивна площадка за обучение по безопасност на движение по пътищата. Инициативата 
се провежда за пета поред година и е част от дългогодишната програма на компанията за социална 
отговорност, целяща да насърчи и повиши пътната безопасност в България. 
Мащабното съоръжение, което компанията предостави, дава възможност на децата да се забавляват 
и да научат пътните знаци и правилата за движение. Обучението се провежда по приятен за тях 
начин, във формат на състезателна игра с лесни правила. Децата получиха още забавни аксесоари, 
свързани със знаците от правилника за движение по пътищата и помагало за безопасност на пътя. В 
навечерието на 50-годишния юбилей на ОУ "Захари Стоянов", всяка една от петте паралелки първи 
клас получи и специално създадена игра с карти за запаметяване, включваща най-често срещаните 
пътни знаци. Целта на инициативата е по лесен и интуитивен начин да създаде и възпита култура на 
правилно и безопасно поведение в градската пътна обстановка. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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https://www.mypr.bg/news/others/EKO-Balgariya-zaradva-parvoklasnitsite-ot-OU-Zahari-Stoyanov-gr-Varna-s-interaktivna-ploshtadka-za-patna-bezopasnost-25004/
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"Темата за безопасността на пътя е изключително важна, особено когато става дума за най-малките. 
Затова сме насочили усилията си към първокласниците, които са и най-неопитните деца на пътя. 
Важно е често да си припомняме правилата за движение и да не забравяме, че едно невнимание на 
улицата може да има повече от неприятни последствия.", сподели Васил Стоянов, регионален 
мениджър на ЕКО България. 
През последните години ЕКО България инвестира в бъдещето на новите поколения и реализира 
дарения по кампанията на училища в София, Пловдив и Казанлък. Компанията влага усилия в 
повишаване на културата на пътна безопасност и чрез организирането на "ЕКО Мото Училище". 
Заедно с 24-кратния шампион на България Мартин Чой провеждат обучения по безопасност и 
толерантност на пътя за любители мотоциклетисти от цялата страна. 

Търсят доброволци за кампанията с пластмасовите капачки във Варна 

www.dnesplus.bg | 19.09.2019 | 10:13 
Във Варна отново предстои мащабната благотворителна кампания за събиране на пластмасови 
капачки под наслов "Празник на рециклирането - Аз Вярвам и Помагам 3", припомня Moreto.net 
До събитието, което ще се проведе на 28 септември - събота, остават по-малко от 10 дни, а 
организаторите се нуждаят от доброволци, които да помагат на пункта пред Катедралата. 
Всеки, който желае да помогне като доброволец, може да се включи като пише коментар или лично 
съобщение във фейсбук страницата на Сдружението. 
Капачките, които хората ще донесат трябва да бъдат чисти и да бъдат предадени в торби или чували. 
Организаторите са подготвили нови изненади и забавления за Празника на рециклирането. 
Всеки желаещ може да предаде своите капачки на 28 септември(събота) от 09:00ч. до 16:00ч. пред 
Катедрален храм-паметник "Успение Богородично" - Варна. 
В предишното второ издание на "Аз вярвам и помагам" близо 15 хил. души във Варна събраха над 22 
тона капачки. 
Със средствата от събраните капачки през септемврийската кампания ще бъде закупена апаратура в 
помощ на СБАГАЛ "Проф. Д-р Д. Стаматов - Варна" и МБАЛ "Св. Анна - Варна", съобщиха за 
Moreto.net инициаторите на събитието. 

На 22-и слизаме от колите 

www.vnews.bg | 19.09.2019 | 10:45 
Инициативите „Върви с нас“ и „С велосипед из Варна“  канят за участие всички привърженици на 
безмоторното придвижване в градски условия по повод Европейския ден без автомобили, който по 
традиция се отбелязва на 22-ри септември. Организатори са Община Варна, велоклуб „Спартак“, 
сдружение „Варна-Европейска младежка столица“. За събитието „С велосипед из Варна“ от 10 до 13 
ч. затворени за МПС ще бъдат булевардите „Мария Луиза“ и „Осми Приморски полк“ (от катедралата 
„Св. Успение Богородично“ до Младежкия дом). Всеки желаещ да участва в масовото каране на 
велосипеди, може да се включи с едноколесно, двуколесно или триколесно превозно средство. 
Началото е 10.00 ч. пред общината, като маршрутът предвижда потегляне в посока Катедралния 
храм, обратен завой до Дома на флота, след което – каране до кръстовището на бул. „Осми 
Приморски полк“ и бул. „Цар Освободител“. Районът ще бъде подсигурен от екипи на Общинска 
полиция, КАТ и лекарски екип с линейка. Доброволци на велоклуб „Спартак“, екипирани със 
светлоотразителни жилетки, ще бъдат разпределени на пешеходните пътеки и ще осигуряват 
безопасното преминаване на пешеходци. За най-малките участници ще бъде обособена отделна 
площадка за колелета и тротинетки – алеята пред сградата на общината. За инициативата „Върви с 
нас“ от 8.00 до 19.00 ч. ще бъде затворен за движение на автомобили следното трасе – бул. 
„Сливница“ от кръстовището с бул. „Осми приморски полк“ – бул.“Княз Борис I“ до Икономическия 
университет. През целия ден в зоната ще има атракции, работилници и забавления.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Благодарение на дарители Общинският приют в Добрич е с нов стационар 

www.dobrichonline.com | 19.09.2019 | 10:48 
Общинският приют за безстопанствени животни в Добрич има нов стационар, съобщават от 
Сдружението “Българска Федерация за защита на животните - Всички сме равни“. Обновяването е 
реализирано благодарение на хора, участвали в инициативата с дарения и полагане на труд. 
Закупените материали за новата визия на стационара са на стойност 876 лева. Идеята за обновяване 
на облика му е възникнала преди месеци. Крайният резултат е налице, след провеждане на 
множество разговори и усилия. На новия стационар се радват и първите му обитатели. Сдружение 
апелира на повече места в Добрич да се събират средства за Общинския приют “Всичко това е 
направено с дарения. Затова не можем да не благодарим отново на нашите дарители, на хората, 
които повярваха в нас и продължават да вярват, на всички, които харесват това, което правим. Когато 
различията се загърбят в името на животните, нещата се получават. Или казано накратко - мисия 
трудна, но не невъзможна”, посочва Илиана Ташева, представител на Сдружението “Българска 
Федерация за защита на животните - Всички сме равни“ за град Добрич. Добрите новини не 
приключват с обновяването на стационара. В началото на седмицата е било осиновено куче на име 
Тайсън. Неговият стопанин е починал преди месеци и така Тайсън се е озовал в Общинския приют в 
Добрич. В понеделник той е бил осиновен и е намерил своя нов дом.  В Добрич провеждат кампания 
за осиновяване на кучета и събиране на средства за приюта. 

Обществен борд ще решава кои пътища да се ремонтират с парите от тол такси 

www.flagman.bg | 19.09.2019 | 10:55 
По думите на Олег Асенов приходите от е-винетки и тол такси могат да се използват само за 
изграждане и ремонт на пътища Средствата, събирани от електронни винетки и от тол такси, могат 
да се използват само за изграждане и реконструкция на пътища. В обществения съвет за въвеждане 
на тол системата към министъра на регионалното развитие и благоустройството решихме да 
направим обществен борд, който да решава всяка година за ремонта на кои пътни участъци ще се 
използват средствата от тол таксите. Това коментира проф. Олег Асенов, член на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ и бивш председател на Националното тол управление, пише economic.bg. 
Днес на среща с Камарата на автобусните превозвачи в Асеновград бяха представени т.нар. тол 
калкулатор и особеностите при покупка на маршрутна карта, чрез изнесен демонстрационен център. 
Тол калкулаторът дава възможност на превозвачите да изчислят на база тестови тарифи и тестовия 
обхват на тол системата разходите си за типичните маршрути и типичните си превозни средства. 
„Готови сме по предварителна заявка да направим изнесени демонстрационни центрове и в други 
региони за фирмите, които желаят да обучат служителите си“, коментира проф. Олег Асенов и 
допълни, че към момента вече са създадени четири демонстрационни центрове. Интерес към 
обучения и разяснения за тол системата са проявили фирми от Ямбол, Сливен и Велико Търново.  В 
последните две седмици държавата „намести“ близо 1 млрд. лева от все още все още 
несъществуващите приходи от тол системата, които тя би трябвало да донесе през следващите три 
години. 416 млн. лв ще отидат за ремонт на пътища, които ще бъдат увредени от свлачища и 
срутища през следващите три години, а 420 млн. лв. от тол приходите ще бъдат инвестирани в 
ремонта на пътя между Мездра и Ботевград. Освен тях тол системата ще финансира и част от 
строителството на околовръстното на София, струващо общо 144 млн. лв. Припомняме, че 
първоначално правителството очакваше 1.2 млрд. лв. годишно приходи от пътните такси, но според 
последните разчети и според зам.-министъра на регионалното развитие Николай Нанков държавата 
ще събира по 600 млн. лв. на година. Според проф. Олег Асенов в заложените около 6000 км пътища, 
с които ще се стартира търговското опериране на тол системата, третокласните пътища са сведени до 
минимум. Все още не са ясни точните механизми за ценообразуване, както и конкретните тарифи за 
тола. Таксуването на камионите трябва да заработи напълно до 1 март 2020 г.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Procter & Gamble България представи новата бутилка Fairy Ocean Plastic с почистващи 
събития в София и на Черноморието 

www.mypr.bg | 19.09.2019 | 11:06 
Инициативите събраха екипа на P&G България, известни български инфлуенсъри, сред които Сандра 
Алексиева, Антоанет Пепе и Милена Трифонова и доброволци заедно за почистването на 
Шофьорския плаж в близост до Созопол и един от най-известните паркове в столицата - Ловния. 
Заедно двете групи събраха над 100 чувала с боклук. 
"Почистващите събития са страхотна инициатива и нашият екип винаги се включва в тях с огромно 
желание и ентусиазъм, но те са само малка част от това, което трябва да бъде направено. 
Изключително горди сме да представим новата бутилка на Fairy, защото тя прави следващата стъпка 
в правилната посока. Това е направлението, в което поема и Procter&Gamble като компания. Нашата 
цел е още през 2020 г. 90% от опаковките на всичките ни марки да бъдат рециклируеми" - каза 
Жарко Стоилкович, управляващ директор на Procter &Gamble за България. 
Иновативната бутилка се състои от 10% пластмаса, събрана при почистване на океаните и 90% 
рециклирана от домакинствата пластмаса. Идеята за създаването на тази бутилка е част от усилията 
на P&G за по-отговорно отношение към планетата. Посланието зад бутилката е да се обърне повече 
внимание на проблема със замърсяването на океаните и цели да бъде вдъхновение за по-активно 
участие в почистването на плажове и рециклиране на битовите отпадъци в ежедневието. 
Първата по рода си бутилка Fairy Ocean Plastic вече е налична в България в лимитирана серия, а за 
покупката на всяка бутилка Fairy в периода 15.09 и 15.10.2019, P&G ще дари 1 лев на ASORI в 
подкрепа на тяхната инициатива за почистване на България. 
Партньорството с ASORI цели да спомогне за изпълнението на целите, които P&G си поставя с новата 
бутилка Fairy Ocean Plastic. 
Всяка стъпка в посока по-чиста планета има значение! 

Благотворителен крос „Спри рака” ще се проведе в Пловдив 

www.zdrave.net | 19.09.2019 | 11:26 
„Хематологията – успехи и предизвикателства” е мотото на втората научна конференция, която ще се 
проведе на 27 септември 2019 г. в зала 9 от 13.00 ч. на Аудиторния комплекс на Медицинския 
университет в град Пловдив. Основна тема на събитието ще бъдат постиженията в областта на 
клиничната хематология. Специалисти с богат опит ще представят и дискутират новостите в 
профилактиката, диагностиката и лечението на хематологичните заболявания. На 28 септември на 
Гребната база в Пловдив от 11.00 ч. до 14.00 ч. като  част от инициативата ще бъде четвъртото 
издание на благотворителния крос „Спри рака”. Към него се присъединява и информационната 
кампания „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен!“ със специално подготвен 
флашмоб - „Иновация за живот“. Преди началото на кроса всички присъстващи ще могат да се 
присъединят към него като се подредят под формата на капка кръв – символът на кампания. 
Организатор на поредицата събития и инициативи в подкрепа на преминалите през онкологични 
заболявания и техните близки е Сдружение „СПРИ РАКА“ в сътрудничество с Клиниката по клинична 
хематология и Клиниката по медицинска онкология на Университетската МБАЛ “Свети Георги” и с 
участието на Медицинския университет в Пловдив и голяма община Пловдив. Всички набрани 
средства тази година ще бъдат дарени на детската клиника по хематология. Председателят на 
организационния комитет за провеждане на Научни конференции и информационни кампании 
проф. д-р Жанет Грудева, специалист по вътрешни болести, клинична хематология и медицинска 
онкология обясни, че : „За първи път тази година направихме малко издание на кампанията, през 
април 2019 г. Тогава поставихме акцент не толкова върху медицинската част, а на парамедицинската 
– психорехабилитацията и грижата за пациентите. Обърнахме внимание също и на начина, по който 
медиите отразяват нашите успехи в профилактиката, диагностиката и лечението на хематологичните 
заболявания. На медицинската конференция на 27 септември сме предвидили и модул за медии и 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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пациентски организации. А презентациите на хематолозите ще са посветени на най-новите терапии”, 
добави проф. Грудева. „Работим да се изгради връзка между гражданското общество и институциите 
в полза на пациента и на успешното му лечение, обясни председателят на Сдружение „СПРИ РАКА“ 
Росица Касабова. Кросът на 28 септември не е състезание, а кауза на гражданското общество. Там се 
запознаваш с други хора, с други случаи на рак, получаваш информация за нови възможности за 
лечение. Ракът е социалнозначимо заболяване, което се лекува със всички средства. Не само с 
лекарства. Освен да бягат по дистанцията, участниците в кроса може просто да ходят или да танцуват 
под ръководството на треньори. Да общуват помежду си и със специалисти. Важното е хората с 
ракови заболявания да усетят подкрепата на близките си, на обществото, да се убедят, че могат да 
водят нормален живот – да тичат, да се забавляват, да говорят за проблемите свободно. Само така 
ще живеят с надежда и ще водят успешна борба със заболяването.” Пациенти и лекари се 
обединяват около тезата, че ракът не е присъда. Отдавна вече има ефективни методи за лечение и 
колкото по-рано се постави диагнозата, толкова по-голям е шансът за успех. Затова активно 
призовават хората да си правят профилактични прегледи, да участват в процеса на собственото си 
оздравяване. 

"Бягам за теб" - лекари, спортисти и артисти с благотворителна кауза 

"Race for the Cure" е най-мащабното събитие в подкрепа на страдащите от рак на гърдата 
www.bgonair.bg | 19.09.2019 | 12:06 
Всяка година около 4000 българки биват диагностицирани с рак на гърдата. Затова на 29 септември в 
Южния парк страната ни ще се включи в едно от най-големите благотворителни спортни събития - 
"Race for the Cure", заедно с представители на още 16 европейски столици. 
Събитието е подкрепено от лекари, специалисти, засегнати от проблема, както и от редица артисти и 
спортисти, които вярват, че борбата с рака е постижима. 
Всеки може да изрази подкрепата си чрез финансови средства, както и да се включи в двете 
дисциплини - бягане на 5 километра или 2 километра ходене. 
"Началото започва през 2000 г. в Европа, когато първият такъв маратон се появява в Рим. Този 
маратон ще бъде част и от програмата в България", обясни Надя Накова от Cancercare.bg в "България 
сутрин". 
Певицата и йога преподавател Светла Иванова сподели, че взима участие в каузата, тъй като много 
хора, с които общува и я следват в социалните мрежи могат да разберат за събитието. 
"Все повече хора обръщат внимание на здравето си и влизат в йога залите. Радвам се, че участвам в 
една такава кампания, защото това е още един начин да покажем, че сме осъзнати за нашето здраве 
и здравето на близките ни", сподели Иванова пред Bulgaria ON AIR. 
Гостите в студиото призоваха за честа профилактика, тъй като тя е в основата на откриването на 
заболяването. 
"Много хора не обичат да правят някои неща, от които зависи животът им, а това е най-ценното ни 
притежание", изтъкна Иванова. 
Всеки, посетил събитието на 29 септември, ще има шанс и за безплатен профилактичен преглед. 

Лайънс клуб Огледало с дарение за най-младото плевенско читалище „Родолюбие“ 

www.plevenzapleven.bg | 19.09.2019 | 12:41 
По случай откриването на най-новото читалище „Родолюбие – 2018“ в Плевен Лайънс клуб Огледало 
направи дарение за закупуване на строителни материали. Три дни млади родолюбци пресъздаваха 
във Възрожденския комплекс народни празници и обичаи. Официален гост на заключителната вечер 
бе зам.-областният управител Татяна Божинова. Всички гости останаха очаровани от атрактивните 
изпълнения на фанфарния оркестър към НУ „Христо Ботев” – Плевен. Участваха още ученици от ОУ 
„Св. Климент Охридски” – Плевен, сладкогласната Стефани Славчева, формация „Брестенче”, Клуб 
„Веселяците” – Плевен.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/175219-byagam-za-teb-lekari-sportisti-i-artisti-vzimat-uchastie-v-blagotvoritelna-kauza
https://www.plevenzapleven.bg/blog/2019/09/19/лайънс-клуб-огледало-с-дарение-за-най-м-229124/
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УМБАЛ Бургас получи термолегло за недоносени бебета 

www.zdrave.net | 19.09.2019 | 15:08 
Днес Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас получи ново термолегло за недоносени бебета, 
съобщиха от лечебното заведение.  То е купено със средства от благотворителни бягания на 
организацията 5kmrun. В бяганията участваха жители на четири града - София, Варна, Пловдив и 
Бургас. Стойността на дарението е 14 400 лв. По-голямата част от сумата е събрана от физически 
лица, има и дарения от фирми, сподели организаторът на бяганията на 5kmrun в Бургас Васил Динев. 
"Благодаря на всички хора, които отделиха от времето си да бягат и да даряват. Чудесно е, когато 
такава кауза обедини толкова много хора и се увенчае с успех. В отделението имаме едно 
термолегло, но имахме голяма нужда от второ поради увеличение обема на нашата работа", 
сподели д-р Мирослава Колева от Отделението по неонатология. Тя заедно със свои колеги също 
участва в събитието и пробяга 5 км. С помощта на термолеглото бебетата по-лесно се адаптират към 
нормалната температура в помещението. То е снабдено с датчици, както и с лампа за фототерапия. 
Апаратът е последен клас, и изключително лесен за обслужване от страна на персонала, допълват от 
болницата 
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