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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 15)

За първи път на фермерския пазар на Lidl посетителите ще могат да открият и продукти с кауза на WWF (Световен
фонд за дивата природа). Събитието ще се проведе от 23-ти до 25-ти юли между 10.00 и 19.00 часа, на паркинга на
магазин Lidl на ул."Тодор Каблешков" №28 в ж.к. "Гоце Делчев".

Продуктите с кауза на WWF са разнообразни и подходящи както за родители, така и за деца – тениски, плюшени
играчки, 3D пъзел, аксесоари. Изработени са специално за WWF от устойчиви материали чрез производство, което
не вреди на природата и спазва стандартите за безопасност и справедливи условия на труд.

Предлагането на продукти, обвързани със социални каузи, е част от дългосрочното партньорство на Лидл
България с Български дарителски форум. Целта е да се популяризират каузите на граждански организации и да се
подкрепи дейността им. Такива са и изделията от висококачествено дърво, ръчна изработка, дело на Владимир
Петров с. Джурово, община Правец и неговата социална работилница, които отново се включват във фермерския
пазар.

Клиентите ще могат да открият и най-доброто от българската природа, отгледано от български фермери в
различни краища на страната. Пипер, патладжани и тиквички от южното село Левуново, както и слънчеви домати и
свежи краставици от с. Лешница очакват посетителите на пазара в края на тази седмица.

Дъхави праскови, дини и нектарини пристигат от с. Бресник, а производители от с. Габърница и гр. Искър ще
предлагат изобилие от мед и пчелни продукти. Няма да липсват и билковите тинктури на "Билка чудодейка" от
Пазарджик.

В инициативата ще се включи и пекарната "Хлябът на Нена", както и добре познатите продукти на ферма "Шопар,
бик и щука" от линията "Вино и мезе" и на ферма "Катарино" от Разлог. Месни продукти от "Новамес", Банкя ще
допълнят разнообразието от фермерски продукти.

Както и досега, фермерският пазар ще се проведе при спазване на всички необходими мерки срещу COVID-19.
Партньори на Lidl по проекта са "Гастроном Смесен Магазин" и Премиум Маркет 380 в партньорство с български
земеделски производители, произвеждащи чиста храна и подкрепящи кампанията "Избирам 380 - Купувам
български продукти с доказан произход".
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През настоящата 2021 г. Народно Читалище "Светлина – 1861" гр. Шипка празнува своя 160 годишен юбилей.
Серия от събития ознаменуват това празненство и към тях, в началото на август, ще се прибави още един юбилей –
този на шипченската художничка Севда Потурлян.

Родена през 1971 г. в София, Севда Потурлян завършва Националната художествена академия, специалност
Книга и печатна графика.
От 2004 г. е член на СБХ.

Има единадесет самостоятелни изложби, излагала е в галерия Ведарт, галерия Артомонцев, галерия Средец към
Министерство на Културата, галерия Академия, галерия Париж и галерия Арте в София, Galerie en Beeldentiun de
Queste в Херде (Холандия) и в Съвета на Европа в Страсбург (Франция).

Участвала е в множество общи изложби в страната и чужбина, и в редица национални и международни пленери и
симпозиуми – в Оряхово, Вършец, в пленерите на Дарик Радио в Златни пясъци и Приморско, в Кочани и Охрид
(Северна Македония), в Пирот и в Нови Кнежовац (Сърбия).

Севда Потурлян е носител на 9 награди и номинации: Награда за млад автор на Първото биенале на малкия
формат в Плевен, Втора награда в конкурса за живопис на Shminke 2006, Почетна грамота в раздел Графичен
дизайн на Националната изложба "Изкуство на българската книга" 2006, Награда на спонсорите Trace на Първото
квадринале на живописта "Митове и легенди на моя живот", Диплом за успешно представяне на млад автор в
изложбата "Художникът и текстът" 2005, номинация за "Бронзов лъв" на Асоциация Българска книга 2008,
Номинация за наградата Хр. Г. Данов в категория Изкуство на книгата, Втора награда на Международното биенале
на миниатюрата VoVa Miniart 2015, Награда на спонсора издателство Сиела от Второто триенале Мостове в
Габрово 2021.

Изкуството й е смесица между наивизъм и експресионизъм, дар за окото и душата, една колоритна вселена,
запечатала съкровени места, герои и аспекти на съществуването.

Както казва проф. Чавдар Попов:

"Севда Потурлян притежава специфичен дар да опоетизира "живеенето" на човека в неговите делнични, битови
измерения. Тя открива достойни за вниманието на художника обекти дори и в най-тривиалните и непретенциозни
ежедневни ситуации и аспекти на съществуването. Живописта й излъчва една тиха, ненатрапчива и естествена
съзерцателност."

В настоящата изложба Севда Потурлян за пръв път ще представи творчеството си в гр. Шипка, с който авторката е
свързана по майчина линия. Живописни платна и акварели рисувани през последните десет години ще огреят
интериора на етнографски музей "Чирпанлиева къща" в центъра на града.

Изложбата ще остане в музея до 4 септември, когато Севда Потурлян, заедно с други известни художници от
страната и младежи от школа Ателието гр. Казанлък, ще покажат сътвореното по време на художествения пленер
"Светлина за Шипка", финансиран по програма Vivacom Регионален грант, който предстои да се случи през месец
август.

Светът а Севда Потурлян Ви очаква от 5 август до 4 септември в Етнографски музей "Чирпанлиева къща" гр. Шипка.
Заповядайте!

Тази неделя от 12 на обяд на Фермерски фестивал София в парка пред НДК ще се проведе необичаен концерт за
малки и големи, включващ любими детски песни и джаз стандарти. Събитието с тематично име " Джазови звуци от
зеленчуци и песнопения с други растения " е част от поредицата ателиета " Джаз за деца" – дългогодишна
инициатива на един от най-изявените български тромпетисти Венцислав Благоев.Децата ще свирят и пеят заедно
с професионалните музиканти, ще се научат да правят истински музикални инструменти от плодове и зеленчуци, а
накрая дори ще ги изядат. С тях ще бъдат и импровизаторите от FARMER'S JAZZTEТ.

Медия: Казанлък
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През целия фестивален ден посетителите ще могат да намерят богато разнообразие от сезонни плодове и
зеленчуци, билки и подправки, месни и млечни продукти, мед и пчелни продукти, вино и бира, чай и прясно
изпечено кафе, сокове и сиропи, шейкове и лимонади, сладки и солени печива, ядки и тахани, лютеници и разядки
. За разхлаждане в летния ден ще се погрижи атрактивен пътуващ бар, чиито собственици сами приготвят повечето
съставки за напитките си и за да са съвсем в крак с каузата на събитието, заменят пластмасовите сламки с такива
от българска пшеница!

Редом до хранителните продукти и напитки на събитията на Хранкооп винаги има пъстроцветна арт зона , в която
посетителите могат да намерят бижута, аксесоари, предмети за бита, книги, натурална българска козметика.
Събитието ще бъде украсено и от изложбата на арфистката Илияна Селимска – BRINGING FLOWERS BACK TO
LIFE , която представя нежни и ефирни творби от цветя и природни материали.

Друга важна зона е тази за подкрепа на значими каузи и тази неделя в нея ще се представят фондация "Светът на
Мария" с ръчно изработени сувенири – дело на младежи с интелектуални затруднения, както и екологичното
сдружение КАЖИ , които ще представят дейността на организацията пред нови съмишленици.

Събитието можете да следите в неговата фейсбук страница:

Фермерски фестивал София 2021: https://www.facebook.com/events/1367702590295661/

За повече полезна информация, харесайте страницата ни във Фейсбук 

В началото на месец март 2021 г., Български фонд за жените стартира Програма "Равнопоставеност и
климатична справедливост", която дава възможност за участие на активни хора и лидери от местните общности в
опазването на планетата, преодоляването на климатичните промени и адресиране на социалните неравенства.
Инициативата стимулира гражданското участие в опазването на Земята, повишава знанията за пресечните точки
между равнопоставеността и климатичната справедливост, и включва местни общности и активисти за справянето
с проблема.

Програмата на БФЖ се състои от две части – теоретична и практическа, като в първия етап участниците преминаха
през тридневно обучение, водено от международни и национални експерти. 34 кандидатури бяха подадени от 14
различни населени места за участие в първата фаза, като от тях бяха селектирани 20 участника от цялата страна.
Втората фаза започна след обучението с обявяването на конкурс за участниците, като така им беше предоставена
възможността практически да развият проект и да получат финансиране от БФЖ, с помощта на което да
активизират своите общности и заедно да изпълнят инициатива, която адресира климатичните промени и
социалните неравенства.

В рамките на конкурса бяха получени 17 проектни предложения, от които екипът на Български фонд за жените
класира 11 проекта за финансиране. Комисията по оценка включи Гергана Куцева (Зам.-директор на БФЖ), Рада
Еленкова (Програмен директор) и Теодора Петрова (Директор "Комуникации и развитие").

Кандидатурите бяха оценявани по редица критерии, сред които: значимост на проблема, който проектът
адресира; адекватност на предлаганите дейности спрямо посочения проблем; реалистичност на дейностите;
интерсекционален подход/пресеченост на социални неравенства и климатични въпроси; адресиране на нуждите
на уязвими групи; устойчивост на дейностите; развиване на местни общности и достигане до широки публики и/или
заинтересовани лица. Инициативите ще се реализират в периода август – декември 2021 г.

Следните проекти ще получат финансиране в рамките на програма "Равнопоставеност и климатична
справедливост":

Проект "Карта на климатичната справедливост", обхват: гр. Ботевград, стойност: 1500 лева, изпълняван от
Радостина Вутева

Идеята на проекта се фокусира върху съвместната работа на екип от хора с различни професии и опит от гр.
Ботевград (еколози, архитекти, IT специалисти, горски, представителите на НПО, малцинствени групи, местен
бизнес, артисти, местни активисти), които да участват в събитие (тип хакатон) за създаване на образ на град
Ботевград, който отчита и отразява глобалното изменение на климата като политически и етичен въпрос.
Участниците ще предложат конкретни локални решения за предотвратяване на последиците от изменението на
климата, отчитайки съвременните тенденции в борбата за климатична справедливост и равнопоставеност.
Продукт от съвместната работа ще бъде създаването на различни прототипи на анимирана карта на града. Ще
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бъде изготвен доклад, който ще описва работния процес и постигнатите резултати.

Проект "Стара дреха, нов живот", обхват: гр. Асеновград, стойност: 1500 лева, изпълняван от Владимир Гешев

Проектът "Стара дреха, нов живот" обръща внимание на проблемите, които бързата мода и свръхпроизводството
на дрехи създават както в екологичен, така и в социален план. Той е насочен към млади хора от Асеновград и
предвижда реализирането на три основни дейности - информационна кампания в онлайн пространството;
провеждане на два обучителни курса, в които участниците ще бъдат информирани за негативното влияние на
модната индустрия върху климата и ще бъдат обучени в навици за повторно носене на дрехи, рециклиране и
шивашки умения. Заключителната дейност ще бъде ревю, по време на което ще бъдат демонстрирани дрехи,
прекроени, ушити и съчетани от участниците в курса, използвайки основно техни собствени износени дрехи и дрехи
втора употреба.

Проект "Заедно можем! Обединение за социална и екологична справедливост", обхват: гр. София, стойност:
1500 лв., изпълняван от Стойо Тетевенски

Проектът адресира нуждата от пресечен подход, основаващ се на климатична справедливост в изготвянето и
изпълняването на национални политики за зелен преход и се фокусира върху лявото движение в София, което
работи в и за местни и уязвими общности. Целта на проекта е изготвянето, предлагането и защитаването на
включващи политики, отразяващи нуждите на такива групи в Националния план възстановяване и устойчивост до
2027 г. чрез различни механизми за гражданско участие като изготвянето на публични позиции, които да бъдат
разпространени до политически представители и държавни и местни институции; изготвянето на статии,
разясняващи проблематиката и начините за ангажиране; комуникиране с представители на властите.

Проект "Равни пред климата", обхват: гр. София, с. Ягодина, гр. Смолян, стойност 1500 лв., изпълняван от
Вихрен Митев

Проектът "Равни пред климата" се фокусира върху необходимостта от насърчаване на действия, които да помогнат
за овластяването на по-силно засегнатите от темата за климатична справедливост жени и възрастни хора чрез
инициативи, възпрепятстващи климатичните промени. Проектът цели да разшири вече съществуващата мрежа от
доброволци, като обедини нови групи чрез своята дейност. Той насърчава доброволчеството и активното
гражданство в страната като движеща сила за положителна социална промяна, защита на човешките права и
борбата с климатичните промени. Всичко това ще се случи чрез организирането на четири събития – в село
Ягодина, Смолян и София.

Проект "Летни лагери за "Равнопоставеност и климатична справедливост" чрез къмпингуване в Родопа
планина", обхват гр. Рудозем, с. Чепинци, гр. Мадан и гр. Смолян, стойност 1500 лева, изпълняван от Валентин
Кехайов

Приключенско-изследователският проект е насочен към създаване на знание и чувствителност към социалните
неравенства и климатичната справедливост у младежи от Смолянска област. Основните методи, които се
използват, са учене чрез преживяване, обучение чрез движение, творчеството като начин за себеизразяване и
ролеви игри. Идеята е свързана с изграждането на еко къмпинг за обучения на младежи относно опазването на
околната среда, равнопоставеността между половете, връзка с природата и активно гражданско участие. Всичко
това ще става по забавен и неформален начин, младежите ще обитават палатки, а обученията ще са в местност до
с. Могилица, обл. Смолян. Организирането на младежкия лагер сред природата ще повиши интереса на
младежите за социалните неравенства и климатичната справедливост. В обученията ще вземат участие както
младежи от неформална младежка общност от гр.Смолян, така и млади хора от цялата област, включително и от
уязвими групи.

Проект "Насърчаване на природосъобразни потребности у децата и развитие на отговорно отношение към
околната среда в местната общност", обхват: с. Никюп, обл. Велико Търново, стойност 1500 лв., изпълняван от
Хелена Худжек

Мотото на проекта е "Мисли глобално, действай локално!" и засяга темата за климатичните промени и влиянието
им върху местни общности, с фокус децата. Предвижда се обучение за деца, посветено на промените в климата и
управлението на отпадъците, "Зелено училище" за деца и родители с акцент биоразнообразието на защитена зона
"Река Росица", както и предложен модел към местната община за повишаване на качеството на сметосъбиране и
сметоизвозване и за подобряване на управлението на отпадъците и подпомагане на бедни семейства.
Обучителката има международен академичен опит и ще осъществи с местната общност наблюдение и изучаване
на дънни безгръбначни животни, земноводни, риби и птици, демонстрация на риболовни техники, спускане с
каяци по течението на р. Росица и контакт с местните институции. Така тя ще даде и пример на младите хора и
общността за активизъм на местно ниво и за ролята на жените в науката.

Проект "Климатичните промени и здравето на жените", обхват: Национален, стойност: 1500 лв., изпълняван от
Зорница Спасова

Световната здравна организация определя промените в климата като най-голямата заплаха за човешкото здраве



през 21 век. Особено засегнати са няколко демографски групи – възрастните, хората с ниски доходи, хронично
болните, децата и жените, особено бременните и тези в периода на климактериума. Женският пол е уязвим
заради по-крехката физиология, по-ниския среден доход, зависимото положение в обществото, специфичните
активности при изпълняване на семейните задължения. Настоящият проект предвижда издаване и публикуване
на дипляна на тема "Климатичните промени и здравето на жените" на база на обзор на актуални литературни
източници – научни публикации и материали на СЗО, свързани с климатичните промени и половото неравенство.

Проект "Активни деца и родители срещу климатичните промени", обхват: гр. Русе, стойност: 1500 лв.,
изпълняван от Иван Белчев

Проектът цели да онагледи как децата и родителите им могат заедно да променят към по-добро околната среда,
а с това и техните общности и така да противодействат срещу глобалните климатични промени. Под формата на
три тематични събития "Боклукът, който създаваме", "Създаване на детска площадка за балансиране и музика" и
"За да има пчели", които ще включват игри и еко акции, ще бъде прикован интересът към темата за климатичните
промени, опазването на природата и социалните неравенства. Проектът включва и изграждане на първия
публичен компост в Русе и разяснителна кампания за разделно изхвърляне на отпадъци.

Проект "Картографиране на устойчиви ваканции в България: комбинирайте доброволчеството и почивката!",
обхват гр. Поморие, гр. Бургас, гр. Стара Загора, с. Дуранкулак, гр. София, стойност: 1500 лв., изпълняван от
Татяна Гаркавая

В много страни доброволчеството е престижно и уважително занимание. За съжаление, в България
доброволчеството се подценява. Според Евростат, България има най-ниското ниво на формалното и
неформалното доброволчество в Европа. Проектът се фокусира върху участието на различни социални групи и
поколения в разрешаването на проблемите на околната среда чрез доброволчество. Ще бъдат създадени онлайн
книга и серия от блог постове с практическо приложение за посещение и популяризиране на "устойчиви ваканции"
в България, които позволяват доброволчески дейности по защита на околната среда с фокус грижата за
местообитанията на птиците. Продуктът ще включва елементи на базата на етнографията, културната
антропология и екосемиотиката и ще бъде достъпен за широката публика.

Проект "ЗАедно ПЛанирамЕ В зелЕНо", обхват: гр. Плевен, стойност: 1426.90 лв., изпълняван от Вероника
Георгиева

Проект "ЗАедно ПЛанирамЕ В зелЕНо" предвижда провеждането на изследване сред местни общности и обучение
на ученици в гр. Плевен. Изследването ще се фокусира върху оценка на нуждите и нагласите на местните общности
за включване в (доброволчески) дейности и инициативи, свързани с климатичната справедливост и
равнопоставеност. То ще бъде представено и пред община Плевен. Проектът предвижда и екологично
образование на младежи на възраст 14-18 години посредством метода "учене чрез действие" в няколко гимназии
в гр. Плевен. В рамките на обученията, учениците ще усвоят информация за същността на климатичната
справедливост, за намаляването на отпадъците, ще участват в екологична викторина с награди, ще рециклират и
посадят дръвчета в дворовете на своите училища, както и ще оборят стереотипа "младите хора не могат нищо".

Проект "Политики ЗА климата", обхват: гр. Хасково, стойност: 1500 лв., изпълняван от Милена Трендафилова

Проектът цели повишаване капацитета на представители на общините и НПО от област Хасково в реализиране на
ефективни местни политики, свързани със способността да бъдат намалявани емисиите, да се адаптират към
климатичните промени и да адресират нуждите на уязвими и маргинализирани местни общности. Сред основните
дейности е двудневно обучение за професионалисти и заинтересовани лица, в което ще бъдат онагледени
социалните аспекти на климатичните влияния.

Медиен партньор на инициативата е Българско национално радио.

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация "Институт Отворено общество – София".

Снимка: Greenpeace

За лекарите с голямо сърце няма ваканция! Д-р Явор Малинов е сред най-добрите партньори на Кабинета по
репродуктивно здраве във Враца, прегърнали каузата на Фондация "Искам бебе".

Заглавие: Правят безплатни консултации по репродуктивно здраве във Враца

Дата: 23.07.2021 20:00
Медия: Конкурент

https://www.konkurent.bg/news/16270434357123/pravyat-bezplatni-konsultatsii-po-reproduktivno-zdrave-vav-vratsa


Той отново ще бъде в града под Околчица на 6 август /петък/.
Напълно БЕЗПЛАТНИТЕ консултации ще започнат от 10 ч., а за да запишете своя час позвънете на тел.: 0888 888
2951.
Кабинетът по репродуктивно здраве се намира в сградата на втора база на ДКЦ-1 във Враца, ул. "Н.Й. Вапцаров"
№4.

От 27 юли до 29 август в Софийската градска художествена галерия можете да видите творби на номинираните
художници за Наградата за съвременно изкуство БАЗА 2021.

Ще бъдат показани произведения на Мич Брезунек, Марина Генова, Марта Джурина, Александър Лазарков, Митко
Митков, Силвия Попова, Мартиан Табаков.

Наградата представлява престой в Ню Йорк в продължение на месец и половина.

"Също така запознанства и връзки с куратори и представители на художествената общност в Ню Йорк,
запознанства с други художници. Цялото пребиване в Ню Йорк е много добре финансово обезпечено от страна
на Фондацията за гражданско общество, която се грижи за победителите от различни награди. В много държави
в Централна и Източна Европа има подобни награди, които наподобяват БАЗА. Във всяка държава тя има
приблизително подобен регламент, но всяка награда има собствено име. В един момент се получава така, че
нашите художници отиват там и се запознават с други автори от съседни страни от цял свят", каза за БНР Даниела
Радева от Софийска градска художествена галерия.

Тя съобщи, че победителят за Наградата за съвременно изкуство БАЗА 2021 ще бъде обявен на 27 юли при
откриването на изложбата, допълни Даниела Радева.

В изложбата могат да се видят произведения живопис, видеоинсталции.

"Ако трябва да ги определим тематично също са най-разнообразни, тъй като те като млади хора се интересува от
съвремеността, от съвременни проблеми като екологията, дори пандемията, взаимоотнешия между хората, чисто
формални неща, художествени проблеми най разнообразни – бих казала, че би било интересно за различен тип
зрители".

Софийска градска художествена галерия, Институт за съвременно изкуство – София и Фондация "Едмонд
Демирджиян", съвместно с Фондация за гражданско общество, Ню Йорк; Международната мрежа Награди за
млади художници и с подкрепата на Фондация "Лъчезар Цоцорков", представят номинираните художници за
Наградата за съвременно изкуство БАЗА 2021.

Повече можете да чуете в звуковия файл. 

Екипът на Reach for Change България организира 30-минутни онлайн индивидуални консултации с кандидати в
конкурса ПРОМЯНАТА на 28 и 29 юли, 4, 5, 11 и 12 август следобед.
Ако имате въпроси относно апликационната форма или искате да представите своята идея и да получите обратна
връзка спрямо критериите на конкурса, запишете се за консултация!
Инструкции за регистрация за консултация:
Изберете подходящия за Вас свободен ден и час от списъка на адрес: https://calendly.com/promyanata/2021. 
В системата ще се показват само часовете, които все още са свободни за резервация. Всеки кандидат има право
да се запише за консултация веднъж. След като се регистрирате, екипът на Reach for Change България ще се
свърже с Вас и ще Ви изпрати допълнителна информация.
За конкурса ПРОМЯНАТА:
Конкурсът за социални предприемачи ПРОМЯНАТА е отворен за кандидатстване до 16 август. Кандидатства се
лесно с онлайн регистрация и формуляр на: www.nova.bg/promyanata

Заглавие: Показват творби на номинираните художници за Наградата за съвременно изкуство БАЗА 2021

Дата: 26.07.2021 19:58
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Индивидуални консултации за конкурса ПРОМЯНАТА

Дата: 27.07.2021 00:29
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://bnr.bg/post/101504284/pokazvat-tvorbi-na-nominiranite-hudojnici-za-nagradata-za-savremenno-izkustvo-baza-2021
https://www.ngobg.info/bg/news/124536-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.html


Победителят в конкурса ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а още четирима финалисти
– по 10 000 лв. И петимата ще спечелят място в Акселератора на ПРОМЯНАТА и ще получат обучения и
индивидуални консултации, които ще им помогнат да развият своя бизнес модел и да постигнат възможно най-
голямо положително въздействие върху живота на децата, както и медийна подкрепа и рекламна кампания на
стойност 30 000 лв. в телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп.

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се
осъществява в партньорство с Фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри живота на децата в
България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин
идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца и младежи.

Деца от Панагюрище участваха в събитието Hello Space/Bulgaria Calling
Може ли кокошка да снесе яйце в Космическата станция? Ако построим асансьор до Космоса, колко ще бъде
висок? Вярно ли е, че на Юпитер от небето валят диаманти и как празнувате рождени дни в станцията? Това бяха
само малка част от въпросите, които деца от цяла България отправиха към двама астронавти – Марк Ванде Хей и
Тома Песке, които са част от 65-ата експедиция до Международната космическа станция. Живата връзка с
Космоса стана възможна по време на събитието Hello Space/Bulgaria Calling, организирано от Атлантическия клуб
на 26 юли, с финансовата подкрепа на фондация "Лъчезар Цоцорков".

15 деца от Клуба по астрономия в СУ "Нешо Бончев" в Панагюрище се включиха в различните творчески
работилници, които бяха организирани по време на събитието. "Децата бяха много развълнувани и благодарим на
"Асарел-Медет", че ни даде възможност да се включим в инициативата", каза Радка Семова – ръководител на
Клуба по астрономия. Панагюрските ученици се включиха в различни експерименти, като извличане на ДНК от
банан, където седмокласничката Иванина Пенелова бе една от най-добрите. Най-развълнуван от участието си в
Hello Space/Bulgaria Calling беше третокласникът Димитър Томов, който е страстен почитател на всичко, свързано
с Космоса. Митко показа завидни познания по астрономия и изработи впечатляващи модели на Земята и Юпитер.
Над 200 малчугани от цялата страна посетиха щанда на "Асарел-Медет"АД по време на форума и си взеха за
спомен руден образец. Някои от по-любознателните имаха възможност да разгледат отблизо минералите от
рудник "Асарел" през микроскопа на минералога на компанията Венцислав Стоилов. През целия ден учениците
участваха в над 20 космически работилници и лаборатории – за строене на роботи за доставка на храна в
Космическата станция, такива по математика, изучаване с 3Д модели формата на Земята, за колонизиране на
Марс и работилници с "Майн Крафт".

Приветствие към участниците в Hello Space/Bulgaria Calling и астронавтите от Международната космическа
станция отправи първият български космонавт Георги Иванов. "Деца, не спирайте да мечтаете за Космоса",
призова учениците той.
Живата връзка с Космическата станция бе открита от посланика на САЩ в България Херо Мустафа. "Надявам се
тази програма да вдъхнови днешните деца да станат бъдещите изследователи и да следват стъпките на Нийл
Армстронг, Георги Иванов и Александър Александров. Нека да се стремим към звездите заедно", заяви тя. След
това със съдействието на Центъра за управление на полети в Хюстън бе осъществена връзка с Международната
космическа станция. В продължение на над 20 минути астронавтите Марк Ванде Хей и Тома Песке отговаряха на
децата, но бяха хванати неподготвени от едно от хлапетата, което буквално ги "застреля" с въпроса за
безкрайността на Вселената и хипотезата, че тя постоянно се разширява. "Как нещо, което няма край, може да се
разширява", попита Лъчезар. "Не знаем, но се надяваме, че представител на Вашето поколение ще ни даде този
отговор след години", отвърнаха астронавтите.
Президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси благодари на всички, които са помогнали за осъществяването
на събитието и припомни за приноса на покойния председател на Надзорния съвет на "Асарел-Медет"АД проф. д-
р Лъчезар Цоцорков за развитието на българската база на Антарктида. "Проф. Цоцорков ни подкрепи да стъпим
на Южния полюс, а сега фондацията, която носи неговото име, ни помага да се върнем в Космоса", каза Соломон
Паси.

Заглавие: Соломон Паси:Проф. Цоцорков ни подкрепи да стъпим на Антарктида, а фондацията на негово име ни
помага да се върнем в Космоса
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50 000 лв. е бюджетът на общинския фонд "Ин витро" в Пазарджик за 2021 година. За финансова помощ могат да
кандидатстват семейства с репродуктивни проблеми от община Пазарджик. Кандидатурите се разглеждат от
специална комисия към Общинския съвет, в която освен съветници има лекари и представител на фондация
"Искам бебе".

От началото на годината комисията е провела 4 заседания. На първите три от тях са одобрени 10 заявления за
получаване на финансова помощ от двойки с репродуктивни проблеми. На последното заседание бяха одобрени
още двама кандидати. 
Все по-често има хора с репродуктивни проблеми, допълни д-р Траянов, който освен член на комисията е
завеждащ на акушеро-гинекологичното отделение в областната болница. 
През 2020 година комисията е одобрила финансова подкрепа на 17 кандидати. А добрата новина е, че след ин
витро процедурите са се родили 6 бебета.

През 2020 година инициативата "Запознайте се и програмирайте" се проведе изцяло онлайн, с цел участниците да
се опазят от разпространението на коронавируса. Въпреки трудностите - технически и организационни,
включилите се организации успяха бързо да адаптират своите идеи за събития по програмиране. Благодарение на
тяхната мотивация и креативност, в четвъртото издание на инициативата проведохме цели 89 събития и
достигнахме до над 2500 деца и младежи от цяла България.

Новото издание предвижда отново онлайн формат, за който всички сме значително по-подготвени. Решихме да
споделим с Вас част от миналогодишните истории, за да ви вдъхновим да се включите и вие в най-голямата
европейска инициатива за дигитално образование за деца и младежи - "Запознайте се и програмирайте"!

"Клуба по роботика "Vendom Genesis" на СПГЕ "Джон Атанасов" организира виртуален хакатон, в който момичета
от училището и от други училища се запознаха със света на роботиката и разбраха как те също могат да
програмират и конструират.

По време на хакатона участниците научиха как функционира програмата Lego Mindstorm – нейните основни
функции и възможности и как се конструира робот. Участниците получиха възможност да създадат собствена
програма по една от основните дисциплини на Лего роботиката – следене на линия. След това тестваха
програмата върху готови роботи изработени от организаторите. Събитието се проведе в ZOOM, а участниците се
включиха директно от своите домове. Тези от тях, които се представиха най-добре, получиха и награди."

Ако и Вие имате идея за събитие за програмиране, което би развило дигиталните умения на деца и младежи
между 8 и 24 години, можете да кандидатствате за финансиране в размер до 580 лв! Научете повече за
инициативата и как да се включите на следния линк: https://bit.ly/3j1yUr0

Програмата "Запознайте се и програмирайте" се реализира в 35 европейски държави, финансира се от
технологичната компания SAP, в партньорство с немската организация Haus des Stiftens gGmbH и за всяка страна,
участник се грижи местна гражданска организация, част от мрежата TechSoup. В България организатор е
Фондация "Работилница за граждански инициативи", като българския партньор на TechSoup.

Освен чисто екологичните плюсове за континента Европейският зелен пакт ще осигури обучения за придобиване
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на уменията, необходими за прехода. Интересът на младите хора към климатичните промени е от голямо
значение за да се случат зелените политики. Евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и
демократите Петър Витанов посочи че предстои цялостна трансфотмация на икономиката "Ние досега
използвахме линейния модел –добива се нещо, използваш го и хвърляш, а сега той ще бъде заменен от кръговия
модел - добиваш нещо, използваш и рециклираш. Управляваш малкия отпадък, който остава. Това цели
намаляване на енергията, която се използва, увеличаване на жизнения цикъл и намаляване на въглеродните
емисии в атмосферата. ЕС въведе климатичния закон и съвсем наскоро предложи законодателни промени в
няколко области", посочи евродепутатът. За да се случат всички тези промени в бъдеще е важна ролята на
младите хора. "Те са много чувствителни по въпросите какъв въздух дишат, каква храна ядат и каква вода пият,
затова смятам че именно младите са носители на промените. Подобен род образование е от полза, за да се
осъзнаят големите цели, защото ако добиваме енергия по същия начин може би бихме живеели по-богато, но със
сигурност децата на нашите деца биха търпяли щети. Образованието е важно, за да се осмислят големите цели за
отцеляването на планетата", допълни още Витанов. Повишаване на екологичното образование сред младите хора
е една от целите на Българска фондация Биоразнообразие. От години те работят по различни проекти, които
целят именно това. Последният такъв е международен и се нарича gameon и цели да въвлече младите именно в
проблемите на климата. Радостина Ценова от фондацията допълни, че от години финансират студентски
дипломни работи и докторски дисертации на екологична тематика. "Целта е в последствие направените
изследвания и трудове да могат да се използват в практиката", каза Ценова. В пространството наречено
Симбиотично по-малките деца биват привлечени от интересна експозиция, която разказва за биологичното
разнообразие на Атанасовско езеро и как да го опазим. Според Ценова интересът на младите към климатичните
промени трябва да се провокира по различни начини. 

Флейтовият квартет на Софийската филхармония "Флаутисимо" и Весела Тричкова (арфа) ви канят на
концерт на 5 август от 18:30 ч. в атриума на Квадрат 500. В унисон с лятното настроение те са подбрали
красива програма с малко класика, романтизъм, щипка джаз и съвременна музика. В програмата: Лео Делиб -
Дует на цветята из операта "Лакме", Ектор Берлиоз - Трио за две флейти и арфа, Йожен Боца - "Летен ден в
планината", Катрин. Макмайкъл - Сюита "Флорис" за четири флейти и арфа, Румен Бояджиев - син -
"Пеперуди" за четири флейти и Раймонд Гио - "Дивертименто - Джаз" за четири флейти.

Билетите дават достъп до експозицията на Галерията в същия ден от 10 до 18 ч. А входът за концерта е от от бул.
"Васил Левски".

Флейтовият квартет "Флаутисимо" е създаден онлайн по време на изолация през 2020-та година от Кремена
Ачева, Гергана Иванова, Петра Атанасова и Мила Цанкова. Първото видео, което записват тогава е прието
радушно, и достига 95 000 гледания онлайн. Това вдъхновява четирите дами да представят най-доброто от
флейтовия репертоар. През лятото на 2020-та те концертират в "Квадрат 500" съвместно с вокалния състав Bella
Voce, по време на летния сезон на Софийската филхармония "Романтично лято в Квадрат 500". Поради големият
си успех, през ноември месец правят самостоятелен дебютен концерт в Камерна зала "България", за който
специално композиторът Румен Бояджиев-син написва "Три миниатюри за четири флейти". Независимо, че
съставът е сравнително нов, флейтистките имат завидни лични биографии.

Кремена Ачева е първа флейта на Софийската филхармония. Възпитаничка на Русенското музикално училище и
Националната музикална академия, където учи при проф. Георги Спасов, Кремена започва да изнася концерти
още на 12 години в културните центрове във Виена, Прага и Братислава. Свирила е в Световния младежки
оркестър "Jeunesses Musicales" в Швеция, Холандия, Дания и Германия. Със Софийската филхармония е от 1995
г. А от 2006 г. преподава в Музикалното училище в София. Освен с филхармонията и като солист на различни
оркестри, тя представя камерна музика с Филхармоничния духов квинтет. Част от сърцето ѝ е останало завинаги в
Сиена, Италия, където близо 20 години участва във Фестивалния оркестър, воден от мастро Алипи Найденов към
прочутата Accademia Chigiana. Именно там за първи път е имала шанса да работи с Валери Гергиев, Юрий
Темирканов, Борис Белкин, Юрий Башмет, Юрий Аронович и Джанлуиджи Джелмети и др.

Гергана Иванова е помощник-водач на флейтите на Софийската филхармония. Завършва Национално музикално
училище "Любомир Пипков" - гр. София, след което е приета в Национална музикална академия в класа по флейта
на проф. Георги Спасов. Под негово ръководство завършва магистратура през 2007 и специализация по флейта -
2015.

Към момента е редовен докторант в Национална музикална академия - специалност флейта. Усъвършенствала е
в майсторски класове на Андраш Адорян, Георги Спасов, Керстен Маккол, Патрик Галоа, Филип Бернолд, Робърт
Уин, Волфганг и Матиас Шулц, Ашли Соломон. Има афинитет и към камерната музика и с удоволствие се включва в
камерни концерти. Освен със Софийската филхармония свири и като солист на Нов симфоничен оркестър,
Камерен ансамбъл "Софийски солисти", Камерен ансамбъл AGBU, Академичен симфоничен оркестър и Шуменска
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филхармония. Лауреат е на много международни конкурси, включително и Grand Prix на 7-ия Международен
конкурс "Наследниците на Орфей".

Младата флейтистка Петра Атанасова е родена в Русе. Израстнала е в артистично семейство. Започва да свири на
флейта на 11 години. Завършва Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" - Русе, с
преподавател Красимира Великова. След това и Националната музикална академия в София при проф. Георги
Спасов. Участвала е в майсторски класове по флейта на проф. Георги Спасов, проф. Андраш Адорян (Швейцария),
Робърт Уин (Германия), Дитер Флури (Австрия), Каролин Дьобон (Франция), Патрик Галоа (Франция), Филип
Бернолд (Франция)Натали Швааб (Германия) - пиколо, и по камерна музика при Дейвид Граймс и Грегъри Нютон
(САЩ). Учила е и при Жулиет Хюрел (Франция). Още като ученичка печели 10 награди от конкурси. Към днешна
дата наградите ѝ са повече от 20. Била е солист на Русенската филхармония, Академичния симфоничен оркестър,
Симфоничен оркестър - Пазарджик и Симфониета – София. През 2012 г. започва да свири в Младежка
филхармония "Пионер". През 2018-а е поканена да изнесе концерти в Академията "Чайковски" и в Болшой театър
в Москва.

Мила Цанкова е младата флейтова надежда на Софийската филхармония. Родена е през 1998 в София. Завършва
Националното музикално училище "Любомир Пипков" - София през 2017 в класа на Явор Желев, а понастоящем е
и негова студентка в Нов български университет. Стипендиант е на "Американска фондация за България", както и
двукратен стипендиант на Министерство на културата по програма за деца с изявени дарби. Усъвършенства се в
майсторски класове и открити уроци на Патрик Галоа (двукратен стипендиант), проф. Георги Спасов, Бертен
Холандер, Айда Джоунс, Филип Бернолд, Андраш Адорян, Деян Гаврич, Лоик Шнайдер, Сейя Уено, Керстен Маккол.
Лауреат е на редица национални и международни конкурси. Участва в оркестрови академии и фестивали в
Италия, Ливан и Германия, сред които: "Puccini festival" и "Young Euro Classic", Берлин. В състава на Софийска
филхармония е от 2018-а, когато е едва 19-годишна. Отскоро заема позиция пиколист.

Арфистка с дългогодишна музикална кариера, Весела Тричкова завършва магистратура в НМА "Панчо Владигеров"
при проф. Малина Христова. Още като студентка спечелва конкурс за участие в сесиите на международния
младежки оркестър Jeunesse Musicale в Швеция и Германия. От 2000 г. Весела Тричкова свири соло-арфа в
Софийската Филхармония. Има множество записи като солист и в рамките на различни симфонични оркестри –
Софийска Филхармония, оркестъра на БНР, Македонската и Белградска филхармонии, Държавния оркестър на гр.
Солун и редица други. Нейният репертоар обхваща всички стилове и епохи, а богатата ѝ концертна дейност
включва изяви както на наши, така и на множество международни сцени, сред които Лондон, Йерусалим, Париж,
Москва, Сеул. През учебната 2017/2018 година Весела Тричкова е хоноруван преподавател по арфа в НМУ
"Любомир Пипков", но поради огромната си заетост тя прекъсва тази си дейност.

Освен на соловата и оркестровата музика, арфистката се посвещава и на камерната музика. Тя е един от
създателите на първия български арфов квартет, с който изнасят концерти в София, Созопол и Париж. Весела
има дългогодишни творчески контакти с КА "Софийски солисти, а също така си е партнирала и с едни от най-
добрите български флейтисти – Кремена Ачева, Яна Михайлова, проф. Георги Спасов.

Лятната програма на филхармонията "Споделете музиката" е подкрепен от Столична община - Календара на
културните събития.

Проф. Цоцорков ни подкрепи да стъпим на Антарктида, а фондацията на негово име ни помага да се върнем в
Космоса, каза Соломон Паси

Може ли кокошка да снесе яйце в космическата станция? Ако построим асансьор до Космоса, колко ще бъде
висок? Вярно ли е, че на Юпитер от небето валят диаманти и как празнувате рождени дни в станцията?

Това бяха само малка част от въпросите, които деца от цяла България отправиха към двама астронавти - Марк
Ванде Хей и Тома Песке, които са част от 65-ата експедиция до Международната космическа станция.

Живата връзка с Космоса стана възможна по време на събитието "Ало, Космос!Говори България", организирано от
Атлантическия клуб на 26 юли с финансовата подкрепа на фондация "Лъчезар Цоцорков".
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https://www.24chasa.bg/region/article/10028996


15 деца от Клуба по астрономия в СУ "Нешо Бончев" в Панагюрище се включиха в различните творчески
работилници, които бяха организирани по време на събитието. "Децата бяха много развълнувани и

благодарим на "Асарел-Медет",

че ни даде възможност да се включим в инициативата", каза Радка Семова – ръководител на Клуба по
астрономия. Панагюрските ученици се включиха в различни експерименти, като извличане на ДНК от банан,
където седмокласничката Иванина Пенелова бе една от най-добрите.

Най-развълнуван от участието си в "Ало, Космос!Говори България" беше третокласникът Димитър Томов, който е
страстен почитател на всичко, свързано с Космоса. Митко показа завидни познания по астрономия и изработи
впечатляващи модели на Земята и Юпитер.

Над 200 малчугани от цялата страна посетиха щанда на "Асарел-Медет" АД по време на форума и си взеха за
спомен руден образец. Някои от по-любознателните имаха възможност да разгледат отблизо минералите от
рудник "Асарел" през микроскопа на минералога на компанията Венцислав Стоилов. През целия ден учениците
участваха в над 20 космически работилници и лаборатории – за строене на роботи за доставка на храна в
космическата станция, такива по математика, изучаване с 3Д модели формата на Земята, за колонизиране на
Марс и работилници с "Майн Крафт".

Приветствие към участниците в "Ало, Космос!Говори България" и астронавтите от Международната космическа
станция отправи първият български космонавт Георги Иванов. "Деца, не спирайте да мечтаете за Космоса",
призова учениците той.

Живата връзка с Космическата станция бе открита от посланика на САЩ в България Херо Мустафа. "Надявам се
тази програма да вдъхнови днешните деца да станат бъдещите изследователи и да следват стъпките на Нийл
Армстронг, Георги Иванов и Александър Александров.

Нека да се стремим към звездите заедно",

заяви тя. След това със съдействието на Центъра за управление на полети в Хюстън бе осъществена връзка с
Международната космическа станция. В продължение на над 20 минути астронавтите Марк Ванде Хей и Тома
Песке отговаряха на децата, но бяха хванати неподготвени от едно от хлапетата, което буквално ги "застреля" с
въпроса за безкрайността на Вселената и хипотезата, че тя постоянно се разширява. "Как нещо, което няма край,
може да се разширява", попита Лъчезар. "Не знаем, но се надяваме, че представител на вашето поколение ще ни
даде този отговор след години", отвърнаха астронавтите.

Президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси благодари на всички, които са помогнали за осъществяването
на събитието и припомни за приноса на покойния председател на Надзорния съвет на "Асарел-Медет" АД проф. д-
р Лъчезар Цоцорков за развитието на българската база на Антарктида. "Проф. Цоцорков ни подкрепи да стъпим
на Южния полюс, а сега фондацията, която носи неговото име, ни помага да се върнем в Космоса", каза Соломон
Паси.

Д-р Милен Врабевски продължава активно да подкрепя многодетното семейство на баба Стоянка и дядо Стефан
от Кардам и петте им внучета – Мирослава (6 г.), Костадин (7 г.), Женя (9 г.), Ивелина (13 г.) и Мартин (15 г.).
Врабевски финансира основния ремонт на къщата, в която живее многочленното семейство. Представители на
Фондация "Българска Памет" осигуряват редовно и хранителни продукти от първа необходимост, както и дрехи за
децата.

През 2019 г. нелеп инцидент отне живота на другото им внуче - 9-годишният Стефан. Момчето загина, след като
пое летална концентрация от отровния газ фосфин (съдържащ се в отровата за мишки) и грижите за всички деца
поеха техните баба и дядо.

Д-р Врабевски помогна за прехвърлянето на семейния имот на името на децата, осигури средства и за
закупуването на лаптопи за малчуганите, за да могат да учат онлайн.

"Вече имаме не просто къща, а истински дом за нас и децата, направен с много любов. Благодарим на д-р
Врабевски за безрезервната му помощ към нас. Да видим децата щастливи и усмихнати – това е най-голямата ни
радост!", с благодарност споделя баба Стоянка.

Заглавие: Д-р Врабевски помага на баба и дядо от Кардам да отглеждат 5-те си внучета

Дата: 28.07.2021 18:03
Медия: Дарик Радио

https://darikradio.bg/d-r-vrabevski-pomaga-na-baba-i-dado-ot-kardam-da-otglezdat-5-te-si-vnucheta.html


Lidl България предприема още конкретни стъпки в подкрепа на устойчивата кръгова икономика. Като част от
стратегията REset Plastic компанията си поставя допълнително 2 нови цели.

Първата е до края на 2025 година опаковките на продуктите собствена марка да съдържат средно 20%
рециклиран материал. Втората нова цел на Lidl е още до края на 2021 г. напълно да премахне черната пластмаса
от тях. По този начин компанията ще повиши значително възможността за рециклиране на опаковките.

"Осъзнаваме своята отговорност към обществото и околната среда и затова се стремим непрекъснато да
надграждаме усилията си да допринесем за едно по-добро бъдеще. Новите ни цели са в допълнение на вече
предприетите действия да намалим количеството използвана пластмаса в опаковките на продуктите собствена
марка, както и стремежа ни всички те да са максимално рециклируеми. С пълния отказ от черната пластмаса при
опаковките на продукти от собствените ни марки ще улесним възможността за рециклирането и повторното им
превръщане в суровина. От друга страна ще увеличим и употребата на все повече рециклирани материали в
опаковките на продуктите ни собствена марка, което е още една стъпка по пътя към кръговата икономика и
нашата визия за бъдещето", каза Милена Драгийска-Денчева, главен изпълнителен директор на Lidl България.

През 2018 г. Лидл България обяви целите си да намали количеството пластмаса в опаковките на продуктите
собствена марка с 20%, а през 2019 г. допълни и с целта да направи 100% от тези пластмасови опаковки
максимално рециклируеми.

В България резултатите от вече приложените мерки са налице. Веригата напълно спря продажбата на пластмаси
за еднократна употреба в обектите си още от началото на 2020 г., с което пести 51 тона годишно спрямо 2018 г. В
края на 2020 г. Lidl България въведе и Green Bags – торбички, тип мрежи, за насипни плодове и зеленчуци, като
зелена алтернатива на еднократните найлонови торбички. В магазините също така се продават само торби за
пазаруване за многократна употреба.

Снимка: Lidl България

Друга област, в която Lidl България предприема редица ефективни мерки е редизайна на опаковките на продукти
от собствени марки с цел да намали теглото им и да повиши вложения рециклиран материал в тях. С
намаляването на теглото на тарелките за прясно месо през 2018 г. компанията спестява годишно над 30 тона
пластмаса. През 2020 г. компанията пусна и нови, още по-щадящи околната среда тарелки за прясно месо,
направени от над 90% рециклирана пластмаса, 100% рециклируеми и спестяващи до 16% пластмаса на опаковка.
Част от опаковките на почистващите препаратите W5 също са направени от 100% рециклиран материал. От Lidl
България систематично намаляват и съдържанието на пластмаса в бутилките на продукти собствена марка вода,
газирани напитки, оцети и препарати, а също и на опаковките на някои продукти ядки, кисели млека и сирене. С
цел прозрачност към клиента значимите оптимизации на опаковките са означени с логото "Опаковано с грижа за
природата – опаковано отговорно".

Lidl дарява 170 000 лв. на граждански организации по програмата "Ти и Lidl за по-добър живот"

От тази година пък универсалните мокри кърпички W5 вече не съдържат пластмаса вкл. микропластмаса и са
100% биоразградими. Новият им състав позволява да се намали потреблението на пластмаса с 56 тона годишно
спрямо периода 1 март 2020 г. – 28 февруари 2021 г.

В унисон със стратегията Reset Plastic в Lidl България се предлагат и сертифицирани нехранителни продукти със
100% рециклиран полиестер - якета, чадъри и текстилни артикули за дома. Lidl е първата от големите вериги
магазини, която пусна в акционния си асортимент и продукти за домакинството като кутии за съхранение,
закачалки, сгъваеми касетки, кошове и легени за пране собствена марка, изработени от минимум 95%
рециклирана пластмаса. През 2020 г. Lidl представи и първите си обувки с текстилна част от 100% рециклирана
пластмаса, 25% от която е събирана от плажове и крайбрежни зони.

Само преди 3 месеца компанията стартира и мащабна информационна кампания "Рециклирането има смисъл",
която има за цел да привлече внимание към темата и да повиши на информираността на гражданите по
проблема с пластмасата.

Заглавие: Lidl премахва черната пластмаса и увеличава рециклираните материали в опаковките на собствените
продукти

Дата: 29.07.2021 11:45
Медия: Топ новини

https://topnovini.bg/novini/876899-lidl-premahva-chernata-plastmasa-i-uvelichava-retsikliranite-materiali-v-opakovkite-na-sobstvenite-produkti


КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 25)

снимка: ПР

На 15 юли Фондация "Международна награда на херцога на Единбург – България", в партньорство с Британско-
българската бизнес асоциация и Британското посолство в България организира благотворителен куиз в подкрепа
на глобалната инициатива "Founder's 100". резиденцията на британския посланик у нас събра над 50
представители на бизнеса и гражданския сектор , които премериха сили със своите съотборници в забавна
викторина. По време на събитието участниците провериха познанията си в сферата на английската култура, като
отговаряха на разнообразни въпроси, разпределени в 5 рунда.

В уютната атмосфера в центъра на София гостите имаха възможност да се включат и в благотворителна томбола и
"таен" търг, като наддаваха за вълнуващи подаръци, предоставени от спонсори и приятели на Наградата в
България. В тайния търг участниците имаха възможност да се сдобият с бягство сред природата, за да се
запознаят с финалното предизвикателство, което преживява всеки младеж, участник в Наградата за да завърши
бронзово, сребърно или златно ниво.

Събраните по време на събитието средства в размер на 8100 лв. ще бъдат използвани за разработването на
виртуален център на Наградата. Чрез него всеки млад човек в България ще има възможност да се включи в
програмата и да бъде напътстван от своя ментор при поставянето на лични цели.

Лайънс Клуб Плевен Мизия и Лео клуб Плевен Мизия гостуваха в СелоНазаем с голямо дарение от книги за
библиотеката на Народно читалище "Съзнание-1927" с. Долни Вадин.
Срещата с първата група доброволци на село беше много интересна и вдъхновяваща. Пожелахме си още нови
срещи и взаимно сътрудничество.
Благодарим на Galina Stanimirova, че избра нашата библиотека!Това споделят от Народно читалище "Съзнание-
1927" с. Долни Вадин.

Време за прочитане: 5 мин.

Фестивалът "Светът е за всички – 2021" се провежда във връзка с 3 декември -Международeн ден на хората с
увреждания.

Той предоставя възможност на хора на различна възраст, с различни здравословни проблеми да се срещнат, да
изявят своя талант и чрез силата на изкуството да покажат устойчивостта на своя дух и уменията, които имат
въпреки ограниченията пред които са изправени ежедневно.

Фестивалът подпомага превенцията на социалното изключване на хората със специфични проблеми чрез
поощряване и мобилизиране на творческите им изяви.

Заглавие: Дарители подкрепиха развитието на безкрайния младежки потенциал

Дата: 23.07.2021 10:06
Медия: Мика

Заглавие: Лайънс Клуб Плевен Мизия и Лео клуб Плевен Мизия с нова дарителска акция

Дата: 23.07.2021 10:58
Медия: Плевен За Плевен

Заглавие: Канят участници на фестивала "Светът е за всички" – Русе '2021

Дата: 23.07.2021 14:22
Медия: Русе инфо

https://mikamagazine.com/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5/
https://plevenzapleven.bg/blog/2021/07/23/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8A%D0%BD%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BF%D0%BB%D0%B5-265023/
https://rousse.info/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B5/


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фестивалът "Светът е за всички" се организира и провежда от Сдружение "Смело сърце" в партньорство със
Сдруженията "Регионална достъпност", "Смелост", "Воля", "Кураж", "Дунавско сияние" и "Олимп – спортът е
равнопоставен". Асоциирани партньори са: Областна администрация Русе, Сдруженията "Европейски хоризонти",
"Учителска подкрепа", членовете на Областния обществен съвет за социално включване на хората с увреждания в
област Русе.

2. Цялостната организация на фестивала се ръководи от Сдружение "Смело сърце".

3. Достъпът до Фестивала е свободен за граждани.

4. Организация "Смело сърце" си запазва правото да фотографира, филмира, записва и излъчва в ефира на
местни и национални медии изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без
да плаща права и обезщетения.

5. Организаторите на фестивала си запазват правата върху направените по време на провеждането му аудио и
видео записи.

6. Фестивалът не е с конкурсен характер и няма такса за участие.

7. Ръководителите на групите носят отговорност за спазване изискванията на Закона за авторското право и
сродните му права.

8. За спазване на регламента се подписва Декларация от ръководителя на всяка група участници.

9. Допуска се изпълнение на чуждо авторско произведение след представяне на надлежно оформено разрешение
от собственика на авторското право.

ІІ. ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

1. Фестивалът "Светът е за всички" се провежда ежегодно.

2. Всяка година, не по късно от 3 месеца преди събитието организаторите определят жанровете, направленията и
видовете изкуства във фестивалната програма

ІІI. СИМВОЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

1. Наименование: "СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ"

2. Лого

3. Мото: "Докосни мечтите ми…Те са част от мен…"

ІV. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, Фейсбук страница на фестивал "Светът е за
всички – 2021 г."

V. ОСНОВНА ЦЕЛ: Да се даде възможност на хората със специфични потребности да излязат извън обичайната си
среда чрез подготовка и участие във фестивала. Да се мотивират за пълноценно участие в културния живот на
общината, в която живеят. Да се осигури поле за изява на техните творечески умения. Да се подпомогне
интеграцията им в обществото и избегне социалното им изключване.

VI. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. Да се даде възможност на хората със специфични потребности да излязат извън обичайната си среда чрез
подготовка и участие във фестивала.

2. Да се реализира алтернативна форма на общуване помежду им.

3. Да се създадат условия за създаване на нови социални контакти, взаимно опознаване, споделяне на успехи и
постижения.

4. Да се съдейства за приемане на различията между хората с и без здравословни проблеми.

5. Да се подобрят партньорствата между Организациите на и за хората със специфични потребности, Областна и
Общинска администрации Русе, институциите и бизнеса.

VІI. КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Фестивалът "Светът е за всички" се провежда в две части:

1. Изложба – базар на експонати (рисунки, гоблени, детски играчки, декупаж и др.), изработени от хора със
специфични потребности, включително потребители на социални услуги в Центровете за социална рехабилитация



и интеграция, Дневни центрове, Защитени жилища и др. Материалите, необходими за изработване на предметите
се подсигуряват от самите участници. Организациите изпращат в срок до 15 септември попълнена заявка за
участие по образец, а до 15 октомври – снимки на до 10 експоната. Към Фейсбук страницата на фестивала ще
бъде обособен електронен албум, където ще се публикуват изделията и техните създатели. Снимките на
изделията ще бъдат публикувани в реда на постъпване при организаторите на фестивала. Съобразно
благотворителността на базара не се допуска посочване на цена върху снимките или в описанието към тях. Към
всяка снимка ще се опише продуктът, кой го изработва и контактна информация за поръчки. Така всеки
заинтересован ще може да се свърже с организацията, изработила продукта, да уговори начина, по който може да
се включи в благотворителната разпродажба и да си закупи избран от него експонат. Финансовите
взаимоотношения между купувач и продавач по време на виртуалната изложба – базар се уреждат директно
между двете страни. Сдружение "Смело сърце" не участва като посредник.

2. Концерт за индивидуални и групови изпълнения в областта на музикалното, танцовото и театралното изкуство и
художествената литература. Организациите изпращат в срок до 15 септември попълнена заявка за участие по
образец. Всяка организация подготвя и записва в електронен формат (любителски клип) до 2 (две) изпълнения,
времетраенето на всяко които да не надхвърля 5 (пет) минути. В срок до 15 октомври записът се предоставя на
Сдружение "Смело сърце", което за периода от 1 до 15 ноември популяризира изпълненията на Фейсбук
страницата на фестивала. Не се допуска участието на едни и същи изпълнители от името на повече от една
организации. За всички участници са предвидени грамоти и награди. Три от изпълненията, получили най-много
харесвания (лайкове) на Фейсбук страница на фестивала "Светът е за всички – 2021 г." до 16.00 ч. на 15 ноември
т.г. ще получат и поощрителни награди.

VІIІ. УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА

1. Във Фестивала могат да участват представители на Организации на и за хора със специфични потребности,
потребители на социални услуги в Дневни центрове, Защитени жилища, Центрове за социална рехабилитация и
интеграция, Центрове за обществена подкрепа, Домове за възрастни хора с увреждания, Фондации, клубове и др.

2. Всяка Организация участва в Концерта с общо до 2 (две) индивидуални или групови изпълнения, записани чрез
любителски клип, с продължителност до 5 (пет) минути всяко.

3. Едни и същи изпълнители могат да се представят от името само на една Организация.

4. При заявени повече от две изпълнения, броят им се редуцира, за което участниците се уведомяват
своевременно.

5. Участниците във фестивала се представят с изпълнение по свой избор в областта на художествената
литература, на музикалното, танцовото и театралното изкуство.

6. Участието на Организациите в Концерта е индивидуално или групово.

7. Участниците във Фестивала нямат право на обезщетение и претенции за авторско право за фото, видео и аудио
материали.

8. Специално създадена комисия ще одобрява заявките на кандидатите за участие във виртуалния фестивал.

ІХ. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

Задължително условие за участие във фестивала е попълване и изпращане в посочен срок на Заявка за участие.
Заявката се попълва ясно и съдържа пълната и точна информация, която се счита за окончателна. Тя
удостоверява, че кандидатът приема условията и регламента. Надлежно оформените заявки за участие се
изпращат на е-mail: dialogs@abv.bg., след което получават потвърждение от организаторите за получена заявка по
мейл или телефон. В случай на липса на потвърждение за получена заявка кандидатът може да отправи
запитване на телефон 0886496772.

X. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЯТА:

До 2 изпълнения, всяко от които е с времетраене до 5 минути.

ХІ. НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Награждаването на участниците във фестивала ще се състои в навечерието на Международния ден на хората с
увреждания 3-ти декември 2021 г. Всички Организации получават предметни награди и грамоти. Три от
изпълненията, получили най-много харесвания на Фейсбук страницата на фестивала, ще получат специални
награди.

ХІI. ОРГАНИЗАЦИОННО – АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА

Организатор на Фестивала е Сдружение "Смело сърце" в партньорство със Сдруженията "Кураж", "Воля",
"Регионална достъпност", "Смелост", "Дунавско сияние". и "Олимп – спортът е равнопоставен". Асоциирани
партньори са Областна администрация Русе, Сдруженията "Европейски хоризонти" и "Учителска подкрепа" и



членовете на Областния обществен съвет за социално включване на хората с увреждания.

ХІІ. ФИНАСИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛА "СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ"

Организирането и провеждането на Фестивала "Светът е за всички – 2021 г." се извършва с подкрепата на Община
Русе по Програма "Култура" за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата, със собствени
средства, дарения и доброволен труд.

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите запазват правото си да правят промени в регламента за настоящото и следващи
издания на фестивала, за което потенциалните участници се уведомяват своевременно.

Фондация "Свети Николай Чудотворец" от Добрич е една от 12-те организации в страната, които са класиране за
финансиране в конкурса "Феминизъм в действие" на Българския фонд на жените. Проектът на добричката
неправителствена организация е класиран на първо място, неговото име е "И ние можем повече" и е насочен към
осигуряването на работа на жени с интелектуални затруднения. Фондацията се занимава от години с хора с
интелектуални затруднения, изградила е и най-голямото социално предприятие в България, наречено "Чудната
градина", и е част от многогодишната борба за премахване на запрещението като практика в страната ни.

В оранжериите на социалното предприятие "Чудната градина" всяко растение е подредено, строено като войник и
отблагодаряващо се за грижите със свежи зеленчуци, обагрили масите му за продажба. Червени и розови домати,
зелени краставици, чушки, тиквички очакват своите купувачи, а зад тях неизменно всеки посетител се среща с
пленителните усмивки на работниците в тази наистина чудна градина. Това са онези хора, които държавата ни от
години третира като нетрудоспособни и за тях е отредила едно нелеко съществуване. Един от създателите на тази
градина и председател на фондация "Свети Николай Чудотворец" е друга чудна жена, която неуморно се грижи за
хората с интелектуални затруднения, бори се за техните права и в немалко случаи се чувства като пъстроцветна
птица, която не спира да повтаря едно и също, пък току-виж някой я е чул. Тя се казва Мария Методиева, откривам
я в уютния й офис в двора на "Чудната градина", усмихната, както винаги и готова да разкаже за поредния проект,
който фондацията й печели.

Проектът на фондацията "Свети Николай Чудотворец" "И ние можем повече" ще започне в началото на месец
август и ще продължи една година.

Повече за спечелилия проект и неговите цели, както и за жената, която стои зад "Чудната градина" и фондация
"Свети Николай Чудотворец", чуйте в репортажа на Мая Щърбанова.

Фондация за детско кино и литература "Братя Мормареви" организира 15-тия си конкурс за ученическо творчество
"Бодлите на таралежите", съобщи известният социолог Кънчо Стойчев.

"Пандемията още е тук – втора година, но младите таралежи пишат и са награждавани вече за петнадесета!", се
казва в обявата.

Как да участвате?

Фондация "Братя Мормареви" обявява редовния си конкурс "Бодлите на таралежите". Могат да участват творби на
ученици от цялата страна и чужбина, на възраст от 12 до 19 г. Категориите на конкурса са две: есе и разказ.

Материалите, в обем до 3 стандартни машинописни страници, не трябва да са публикувани до този момент, и
следва да се изпратят на електронен адрес: office@mormarevibrothers.com, или по пощата на адрес:

Заглавие: Фондация от Добрич с пореден спечелен проект в подкрепа на жени с интелектуални затруднения

Дата: 23.07.2021 11:27
Медия: Радио Варна

Заглавие: "Бодлите на таралежите" за 15-и път търсят таланти

Дата: 23.07.2021 14:41
Медия: Хай Клуб

https://bnr.bg/varna/post/101502948/fondacia-ot-dobrich-s-poreden-spechelen-proekt
https://www.hiclub.bg/Article/10015551
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За конкурса "Бодлите на таралежите"

Всеки може да се включи в единия, или и в двата раздела на конкурса. Текстовете трябва да са придружени с
точен адрес и с телефон за връзка, както и с информация за възрастта, класа и училището.

Крайният срок за приемане на творбите е 10 август 2021 г. Победителите в отделните категории ще получат
награди от по 600 лв. и диплом. Ще има и допълнителни награди по 300 лева. И в двете категории на конкурса
съчиненията са на напълно свободна тема.

Обявяването на призьорите ще стане в тържествена обстановка в началото на новата учебна година, а най-
добрите работи ще бъдат публикувани.

По традиция носителите на първа награда номинират свои любим преподавател, който също ще получи паричен
приз.

Във фондацията очакват произведенията на кандидатите на авторитетната награда.

В Разград учиха деца как да реагират при критични ситуации и бедствия, а занятията бяха част от 21-то поред
издание на инициативата Детска полицейска академия.
Тя е финалът на всяка смяна от лятната работа на участниците в "Еко лято". За едно лято през нея минават около
150 подрастващи, като първата за тази година академия завършиха 50 деца.
Експерти с криминалистичната лаборатория демонстрираха на живо пред малчуганите как се снемат пръстови
отпечатъци и как стават видими невидимите следи от местопрестъплението.
Разяснено им бе кога законът им позволява да управляват електрически тротинетки, къде е разрешено да става
това, как безопасно да карат велосипеди през ваканцията и кога могат да шофират мотопеди.
Младежи-доброволци на БЧК обясниха правилата за оказване на първа помощ в различни ситуации, а децата
сами участваха в демонстрациите.
Служителите на "Пожарна безопасност и защита на населението" показаха на присъстващите оборудването на
пожарните автомобили, каските на огнеборците и шланговете за гасене на пожари.
Втората Детска полицейска академия ще се проведе на 6 август, а третата смяна подрастващи ще преминат през
нея на 20 август, допълват от Областната дирекция на МВР. 

Нов живот

На 23 юли 2021 г. представители на ръководствата на "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД и община
Крумовград сключиха Годишен рамков договор за инвестиции в обществото. Стойността на предоставеното
дарение за настоящата година е 3 000 000 лв.

На официалната церемония в тесен кръг от страна на компанията присъстваха проф. д-р инж. Илия Гърков,
Изпълнителен директор на "Дънди Прешъс Металс" в България, Ирена Цакова, Директор "Разрешителни и правни
дейности" и Джанан Салиф, Специалист "Корпоративна социална отговорност и Връзки с обществеността".
Представители от община Крумовград бяха кметът г-жа Себихан Мехмед, зам. кметовете на община Крумовград –
Абидин Хаджимехмед, Асен Хаджиев и Неждие Акиф, Фахри Местан, секретарят на община Крумовград, Метин
Байрамали, председател на ОбС, Нури Нури, главен счетоводител, и представители на общинска администрация.

Партньорството с общините е ключов фактор за постигане на целите за устойчиво развитие на селищата, в които
работи отговорният минен бизнес. С финансовата подкрепата на "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД градът и

Заглавие: Разградски деца учиха как да реагират при бедствия

Дата: 23.07.2021 16:00
Медия: Дарик Нюз

Заглавие: Още нови възможности за развитие за община Крумовград С новият годишен рамков договор "Дънди
Прешъс Металс Крумовград" и община Крумовград инвестират в по-добра инфраструктура и здравеопазване

Дата: 23.07.2021 17:06
Медия: Вестник Нов Живот

https://dariknews.bg/regioni/razgrad/razgradski-deca-uchiha-kak-da-reagirat-pri-bedstviia-2278157
http://www.novjivot.info/2021/07/23/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1/


прилежащите селища ще продължат да се развиват успешно и занапред.

Годишният рамков договор за 2021 година, подписан за 6-та поредна година, предвижда финансиране на
различни проекти с ключово значение за общината.

Предвидени са средства за изграждане и благоустрояване на крайбрежна улица в кв. Дружба, в която ще има и кът
за отдих и почивка. В общината ще бъдат ремонтирани детските площадки, предвидени са ремонтни дейности на
ВиК и ел. инсталации в сградата на ДГ "М. Палаузов", както и изграждане на спортна и детска площадка в с.
Вранско.

Ключов проект за община Крумовград е внедряването на мерки за енергийна ефективност и пристройка към
сграда на ОУ "Христо Ботев" с. Гулийка, както и инвестиционен проект за водоснабдяване на с.Чал.

На територията на цялата община ще се извърши рехабилитация на част от улици и пътища, които са предвидени в
средствата от годишното дарение.

Сериозни инвестиции в размер на 450 000 лв. са предвидени за МБАЛ "Живот" + ЕООД гр. Крумовград. С част от
средствата се планира закупуване на подвижен кувьоз, специализирана количка за линейка и ремонтни дейности
в няколко отделения.

"Вярвам, че за успеха на бизнеса от огромно значение е развитието и добруването на местните общности. Със
средствата, които "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД предоставя за развитието на община Крумовград и
региона подпомагаме реализирането на приоритетите, които местната общност поставя. Така участваме в
повишаване на благосъстоянието и подобряваме средата на живот на нашите хора, които са жители на тази
община и наши служители. Те създават благата, които ние връщаме отново в общините, където работим" –
сподели проф. д-р инж. Илия Гърков.

"Всяка година с годишното дарение ДПМ – Крумовград подпомага община Крумовград за реализация на обекти от
инфраструктурата, здравеопазването и образованието.

С решение на Общински съвет Крумовград средствата за тази година се разпределиха приоритетно за:

Финансово подпомагане на МБАЛ "Живот +" Крумовград, за ремонт на Детско и АГО отделения и за
закупуване на подвижен кувьоз;
Изграждане и рехабилитация на улици в гр. Крумовград и селата Звънарка, Сърнак, Луличка и Едрино;
Проектиране на водоснабдяване на с. Чал;
Саниране на сградата на ОУ с . Гулийка
Ремонт на вътрешна ВиК и Ел. инсталация на една от сградите на ДГ "Митко Палаузов" Крумовград" –
отбеляза г-жа Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград.

Припомняме, че през 2015 г. "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД сключи Меморандум за разбирателство с
община Крумовград, чрез който компанията и общината се договориха в дух на разбирателство и сътрудничество
ежегодно да сключват договори за насърчаване развитието на общината. Част от споразумението е и създаването
на Фонд за подпомагане на микро, малки и средни предприятия, чрез който към момента са създадени нови 52
работни места.

Пълен списък с проектите, който ще бъдат финансирани през 2021г. с новия Годишен рамков договор между
"Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД и Община Крумовград

Инвестиционни инициативи за Община Крумовград – 2 550 000 лева.:

"Изграждане и благоустрояване на улица от о. т. 418 до о.т. 443, гр. Крумовград"
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност и пристройка към сграда на ОУ "Христо Ботев" с. Гулийка,
община Крумовград, област Кърджали
"Доставка и монтаж на осветителни тела за художествено осветление на паметника на "Капитан Петко
Войвода" в гр. Крумовград
"Възстановяване на парково осветление на района около паметника на "Работника" в гр. Крумовград
"Частична подмяна на дограма и топлоизолация на част от 1-ви ет. от блок "Г" от сградата с идент. №
39970.505.1097.2, в гр. Крумовград
"Текущ ремонт на част от детски площадки на територията на цялата община
Доставка и монтаж на паркови фигури /анимационни герои/ за градския парк
"Реновиране на вътрешни ВиК и Ел. инсталации на сграда на ДГ "М. Палаузов", гр. Крумовград
Конкурс за идеен проект за дневен детски център в имот № 39970.501.92, гр. Крумовград
Инвестиционен проект "Водоснабдяване с.Чал" – I-ви етап
Изграждане на спортна и детска площадка УПИ II – 67, кв.28 с.Вранско
Преасфалтиране на ул. "Братан Шукеров"
Асфалтиране на ул. "Н. Вапцаров"
Преасфалтиране на ул. "Възраждане"
Преасфалтиране на улица от о.т. 347 а, 347 б до о.т. 347 г
Асфалтиране на път за м.Дряновец, с.Сърнак



Асфалтиране на път м.Лозино, с.Звънарка
Асфалтиране на път Скалак – Къклица – Лимец
Асфалтиране на път м.Зейка, с.Луличка
Направа на хидроизолация на сграда на кметство с. Звънарка
Асфалтиране на път м. Централна, с. Звънарка
Преасфалтиране на част от ул."Христо Ботев"
Асфалтиране на улица в с.Едрино
Оборудване за инфекциозно отделение на МБАЛ "Атанас Дафовски" град Кърджали
Средства за назначаване на 13 щатни бройки лични асистенти, считано от 01.07.2021г.
Средства за предоставяне на храна за обяд на лица в нужда, отпаднали по проект "3.1 – Топъл обяд в
условията на пандемията от COVID – 19 в община Крумовград – считано от 23.06.2021г.

Инвестиционни инициативи за МБАЛ "Живот"+ ЕООД град Крумовград – 450 000 лева:

За финансово оздравяване на лечебното заведение – за финансиране на заплати и осигурителни вноски на
персонала
Средства за изплащане на допълнителни възнаграждения на работещите лекари в МБАЛ "Живот +" ЕООД,
град Крумовград
За закупуване на подвижен кувьоз и специализирана количка за линейка
За ремонт на част от Детско отделение и операционен блок на "АГО"

Осем учебни заведения в област Разград получиха статут на иновативни. Това стана ясно след като правителството
одобри списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 година. В него попадат 510 училища от 137
общини в 28 области.

Представителите на Разградско са: СУ "Хр. Ботев" в Кубрат, едноименното школо в Лозница, ОУ "Виделина" в
Сейдол, НПТГ "Шандор Петьофи", ОУ "Ив. С. Тургенев", ОУ "Васил Левски", ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина"
и ПГХТБТ "Мария Кюри".

Миналата учебна година стартира като иновативна за 10 разградски училища. Този път със статута се прощават ОУ
"Отец Паисий" и ОУ "Н.Й. Вапцаров". Нови допълнения няма.

Предложените иновации са свързани с нови методи на преподаване, въвеждане на иновативни елементи в
организацията или съдържанието на обучението, нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и
образователна среда, както и с разработени по нов начин учебно съдържание, учебни планове и програми.

Десислава СТЕФАНОВА

Едно от иновативните училища областта е "Виделина" в лознишкото село Сейдол. Преди две години в него бе
открит център за обучение по природни науки. Центърът е създаден по проект, одобрен и финансиран по
програмата "Училища на бъдещето" на Фондация "Америка за България", като трансформацията му от навес в
модерно оборудвана зала за образователни и изследователски дейности е струвала 50 000 лева. 40 000 лева бяха
осигурени от Фондацията, а останалите 10 000 лева от приятели на училището. Училището има и свой музеен
комплекс. Сейдолското училище получи финансиране за този проект след като кандидатства в конкурс, обявен от
"Америка за България".

Днес проф. Минко Балкански навършва 94 години. Честит рожден ден на световнопризнатия учен в областта на

Заглавие: Осем разградски училища със статут на иновативни от септември

Дата: 24.07.2021 10:20
Медия: Екип 7

Заглавие: Честит рожден ден на Минко Балкански! Световнопризнатият професор по физика навършва 94
години

Дата: 24.07.2021 17:03
Медия: MediaBricks

https://ekip7.bg/2021/07/24/osem-razgradski-uchilishta-sas-statut-na-inovativni-ot-septemvri/
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физиката, който е сред най-големите дарители в областта на академичното образование. Проф. Балкански вярва,
че е важно младите да разберат, че има хора, които мислят за тях и им отварят вратите към света. Фондацията му
"Миню Балкански" (която носи името на неговия баща) издирва, подпомага и подготвя талантливи български деца
за кандидатстване в престижни международни научни институти.

През 1992 година той става "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет, през 2003 г. бе награден с орден
"Стара планина", а през 2018-а е обявен за "Будител на годината".

Проф. Минко Балкански е роден на 24 юли 1927 г. в село Оряховица, Старозагорско. Ученик е в основното училище
и гимназия в Нова Загора. През 1945 г. е студент в Софийския Университет (СУ) "Св. Климент Охридски". През
1946, емигрира във Франция. Учи в Екол Национал де Хими в Бордо (Ecole Nationale de Chimie de Bordeaux), и
след получаването на дипломата за инженер, заминава за Париж. Тук постъпва в лабораторията по електрохимия
на Сорбоната, където работи над докторската си дисертация, защитена през 1954 година, като междувременно е
назначен в Центъра за Научни Изследвания (CHPC). Същата година, е назначен в Макс Планк Институт (Max
Planck Insitute) в Берлин, където научните му изследвания са в областта на полупроводниците. След представяне
на резултатите от научните му трудове, той е приет в МИТ Кембридж, Масачузетс, като член на лабораторията на
Професор Артур Ван Хипел, където се свързва с най-видните учени в областта на физиката на твърдото тяло.

От 1955 г. Проф. М. Балкански е член на лабораторията по физика на Екол Нормал Сюпериор (Ecole Normale
Superieure), Професор в Университета "Пиер и Мария Кюри", и доктор на лабораторията по физика на твърдото
тяло (1960-1985), и Професор в Калифорнийския Университет "Ървайн" (1970-1998) – Заслужил Професор от 1995
година. Професор Балкански е и партньор и организатор на сътрудничество с научни групи във Франция,
Германия, САЩ, Япония, Индия, Китай, Полша.

Завръщането му в България през 1992 г. бе съпроводено с присъждането му на титлата Почетен Доктор на СУ
Свети Климент Охридски. През 1993 г. Проф. Балкански основава Висшия Институт за Развитие на Културата,
Науката и Технологиите в България, който организира научни симпозиуми и конкурси за български ученици, за да
следват в престижни френски университети. Проф. Балкански бе също и главния двигател за организиране на
Върхови Институти на НАТО в Созопол (ASI). Център за многобройни школи за учители и ученици стана основаната
от него в родното му училище Фондация "Миню Балкански" Национален Институт по Образованието в Оряховица.
По негова инициатива, бе създадено гражданското сдружение "Морал, Етика и Гражданско Образование (МЕГО)",
което провежда ежегодни конференции и работи за внедряването на принципите и дисциплината на гражданско
образование в българските училища.

Бивш председател на европейската дивизия на физика на твърдото тяло, той е член на редакционния комитет на
редици международни научни списания; автор на книги, монографии, и голямо число научни публикации; и научен
съветник в големи индустриални фирми. Той е също носител на премията van Hippel; Френския Почетен Легион
(Legion d'Honneur); Орден Стара Планина; Командир на Полския Орден за Заслуги, и на награда за заслуги на
Индия.

След като изоставя цигулката, сега той учи пиано и се грижи за редица летни школи за извън-класно образование,
в рамките на проекта "Младежта и Науката".

Още за неговата фондация може да научите ТУК – http://www.balkanski-foundation.org/

В Бургас днес се провеждат благотворителен маратон и концерт в подкрепа на психосоциалната дейност на
сдружение "Онкоболни и приятели". Събитието се организира под патронажа на актрисата Йоана Буковска-
Давидова. Разстоянието, което ще преплуват плувците - от остров "Света Анастасия" до парк Росенец, местноста
Чукалята - е 1800 метра.
Средствата, които ще бъдат събрани се използват за нуждите на сдружението, което развива психосоциална
дейност в подкрепа на онкоболните. Вечерта от 19.00 часа на Моста ще се проведе и благотворителен концерт. 

Заглавие: Смелчаци плуват благотворително, в подкрепа на онкоболни

Дата: 25.07.2021 10:21
Медия: Poligraff

Заглавие: От втори до 17-ти август ще се проведе 51-та Лятна школа по астрономия "Бели брези" Ще участват
 ученици от Кърджали, Крумовград и още осем областни града и студенти от четири университета

Дата: 26.07.2021 10:10
Медия: Вестник Нов Живот
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Към школата проявяват интерес частни фирми пряко ангажирани с производство на космическа апаратура
и фирми от IT сектора
Основни спонсори на школата тази година, са Фондация Америка за България и Кърджалийски фирми,
дългогодишни партньори на школата

Нов живот

За пореден път, под небето на "брезите", ще си дадат среща ученици, студенти, любители и професионални
астрономи, съобщи за " Нов живот" Агоп Узунбохосян, директор на Астрономическата обсерватория в Кърджали.

Винаги мотото на тези срещи са "наблюденията". Наблюдения невъзможни от градовете, наблюдения с апаратура
недостъпна в училище, та дори и в университетските лаборатории, допълва той.

Емблемата винаги е била метеорен поток "Персеиди". Тази година това ще се отдаде с пълна сила, новолунието е
на 8-ми август, а максималната активност е между 9-ти и 13-ти август. Персеидите дават една неповторима
емоция, но в същото време са и отговорност. Резултатите от години се изпращат в Международната Метеорна
Организация (IMO) със седалище в Германия. IMO събира наблюденията от цял свят.

Школата отдавна е разширила програмата си. Визуални наблюдения на променливи звезди, астрофотография,
цифровa спектроскопия. Това изисква сериозна предварителна подготовка. Школата разполага със сериозна
наблюдателна техника. Това са съвременни телескопи, системи за насочване Go To, CCD цифрови камери,
филтри. Ще тръгнат и първите наблюдения върху Слънчевата активност с уреда Coronado SolarMax 90/800,
последна придобивка на обсерваторията в Кърджали. Всичко това е предпоставка за една сериозна
наблюдателна работа.

Неизменна част от работата на школата са и теоретичните занимания. Лекциите и семинарните занимания ще
бъдат ръководени от професионалисти. Някои от тях са били част от Астрономическата обсерватория в Кърджали.
Проф. Илиан Илиев (ИА при БАН) работил в Кърджали три години. Доц. Ваня Статева (ИА при БАН) и проф.
Валентин Димитров ( European Soutern Observatory) – Мюнхен, бяха ученици/ кръжочници в града ни. Очакваме с
интерес и лекцията на проф. Георги Граховски , Университета Leeds, на тема Гравитация. Дистанционно ще се
включи и Иво Петров, от Университета в Cambridge. С "първолаците" неизменно се занимава доц. Ева Божурова,
НАОП Варна/ФзФ,СУ/. Тя има дарбата да въведе всеки начинаещ в тайните на астрономическите наблюдения.
Към лекторите можем да прибавим и млади професионалисти от ФзФ на СУ и ИА при БАН. Основно те ръководят
работните групи за телескопични наблюдения.

Школата ще се проведе от 2-ри до 17-ти август в ТК "Белите брези", община Ардино. Мястото е перфектно за
наблюдения, теоретични занимания и туризъм. Не е без значение, че Орловите скали, Дяволският мост и Татул са
"на една ръка разстояние".

Тази година ще участват ученици от Кърджали, Крумовград и още осем областни града и студенти от четири
университета.

Всяка година школата се посещава и от "ветерани". Хора преминали през годините, за които школата е оставила
емоции и познания, а някои са и професионални астрономи. Сред тях са и спонсори на школата. Някои бяха
последвани и от деца и внуци.

В последната вечер на школата Ради Митрев, от Кърджали, ще надуе родопската гайда, а Цветослав (ТУ) ще опъне
струните на китарата.

"Тази година очакваме да се съберем, около десетина души, участвали в първата школа през лятото на 1970 г.
Най- напред ще отдадем почит на създателите на школата – Славей Златев, ас. Симеон Владимиров, проф.
Никола Николов, Йордан Кавалов. Използвам случая да благодаря на Кърджалийски фирми, партньори на
школата. През 2020г., по повод 50-та годишнина, школата беше посетена от ръководството на Община Ардино.
Бяхме поздравени за годините приятелство. Кмета на общината г-н Изет Шабан връчи почетен плакет на
Астрономическата обсерватория", каза Агоп Узунбохосян, директор на Астрономическата обсерватория в
Кърджали.

Семейства на деца от ромската общност и в неравностойно положение от планинското село Джурово, Софийско
ще се учат да гледат шафран и да вадят мед от производители благодарение на проекта на фондация "Биоселена"

Заглавие: Проект, чрез който не получаваш пари, а възможност да промениш живота си
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– "Деца с бъдеще, фермери и предприемачи".

"Целта ни е да създадем устойчив поминък на тези семейства с деца, където няма никакво почти препитание",
Каза в "Преди всички" Ели Пъндева, координатор на проекта.

"Избрахме шафрана и меда, защото селото е чисто, а при шафрана има само ръчен труд, няма механизация, а
меда, защото е традиционен наш продукт, а условията и за двете неща да подходящи в селото. Ние ще им осигурим
луковици, кошери, рамки, защитно облекло – земя също, а също и ментори, които ще обучават хората", разказа
Ели Пъндева.

"Ние ще подпомагаме организацията на целия процес", посочи пред БНР и Владо Петров, от години работещ от
години с местната общност в село Джурово:

"Подбрахме хората след тези, които имат желание и вършена мотивация да се развиват, а също и децата им да
посещават училище.

Не беше много лесно да ги убедим, защото те се чудят най-вече за това какво ще се нахранят, но намерихме 4
семейства със 6, 7 деца. Тези семейства няма да получават пари. Това е различното – получаваш възможност да
промениш живота си", каза Владо Петров.

Семействата ще бъдат подпомогнати до процеса на продажба на продуктите. Той е устойчив и очакваме и друти
общини да и последват, казват още организаторите.

Още по темата в звуковия файл.

Единадесетата лятна академия на "Заедно в час" започва на 26 юли и продължава до 12 август

Повече от 600 ученици от от цялата страна и чужбина ще се включат в лятната академия на "Заедно в час" тази
година. Единадесетото издание на лятната занималня започна на 26 юли (понеделник) и продължава в рамките
на три седмици до 12 август. За второ лято заниманията в академията се провеждат изцяло онлайн, заради
пандемията от коронавирус. Това обаче позволява записването на ученици от цялата страна и дори чужбина.

Основна цел на академията е да осигури качествени летни занимания за учениците, да повиши мотивацията им за
учене и да подобри подготовката им по изучаваните предмети. Заради пандемията от COVID-19 ще бъде обърнато
специално внимание на затвърждаване на знанията, придобити по време на дистанционното обучение и
подготовка за следващата учебна година.

Заниманията се провеждат всеки делничен ден от 9:00 до 12:30 ч. На ден е предвидено учениците да имат по
четири учебни часа с междучасия между всеки от тях. Уроците са планирани така, че да насърчават активното
участие на учениците и сътрудничеството между тях под формата на работа по групи, работа по проекти,
споделяне, дискусии и пр.

КОЙ УЧАСТВА В АКАДЕМИЯТА

Учениците в академията са от 1 до 12 клас, като най-голям е броят на записаните в начална степен и
прогимназия. В академията са се записали и деца от всички области на страната. Най-много са децата от София,
следвани от областите Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Враца и Русе. Над 30 са децата, които са се
записали от чужбина. Сред тях има ученици, които живеят в различни държави в Европа, САЩ, Обединени арабски
емирства и Китай. В академията по традиция се включат също и деца от уязвими общности.

УЧИТЕЛИТЕ

Часовете по време на академията са водени от новите мотивирани учители в програма "Нов път в преподаването"
на "Заедно в час". Тази година те са 93-ма. Те ще преподават по различни учебни дисциплини и имат
разнообразен предишен професионален опит. Заниманията са подготвени така, че да насърчават активността и
ангажираността на всички ученици, да стимулират откривателския дух на учениците през работа по проекти и
възможността да откриват нови възможности да учат и да напредват в развиването на знания и умения.

КАКВИ ЗАНИМАНИЯ СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Силен акцент и тази година ще бъде отново социално-емоционалното учене и развиването на емоционална
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интелигентност освен академичния напредък на учениците.

По време на академията за първи път тази година родителите имат възможност сами да избират дали да запишат
децата си в класа, който завършват в момента или класа, който им предстои да учат от септември. По този начин
учениците могат да наблегнат повече на запълване на пропуски от тази учебна година или на подготовка за
следващата.

В академията са включени още тематични дни и клубове по интереси, водени от ученици и учители. В тях учениците
могат да разказват и обучават своите връстници по определена тема с подкрепата на учители. Сред клубовете
тази година ще има "Кулинарни експерименти", "Създаване на приказки", "Икономика за всеки", "Светът през моя
обектив" и много други.

В следобедните часове част учениците са изявили желание да се включват в различни безплатни занимания,
предоставени от партньорите на академията Книговище, Arc Academy и LogiScool. Те са подготвили специални
работилници за четене с разбиране през игри, програмиране и разработка на игри. За родителите са предвидени
две родителски срещи (преди и по време на академията), както и своевременно индивидуално споделяне за
напредъка на всяко дете.

Лятната академия се провежда за единадесета поредна година безплатно за родители и ученици благодарение
на редица партньори, сред които Фондация "Америка за България", Пепко, Младежката програма на Астра Зенека
и др.
За "Заедно в час"
"Заедно в час" е неправителствена организация, която вече 10 години работи за осигуряване равен достъп до
качествено образование за всяко дете. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя
училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.
"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част
от глобалната образователна мрежа Teach For All.

Отделението по лъчелечение с център по радиохирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" стана поредната спирка по
пътя на розовия кемпер на Фондация "Една от осем". От организацията, чийто основател е известната ТВ водеща
Нана Гладуиш, дариха 200 комплекта "Розова прегръдка" на пациентки с рак на гърдата, преминаващи през
лъчетерапия.

Всеки комплект съдържа: памучен шал, с който дамите да бъдат покривани след позиционирането за
лъчетерапия;
мостри на специализирани продукти – дермокозметична грижа за пациенти, подложени на химио и лъчетерапия;
Информационни брошури, разработени от фондацията.

Дарението беше прието лично от началника от Отделението по лъчелечение с център по радиохирургия д-р
Илиана Колева и от старшата сестра Десислава Ракова. Подаръците за пациентките бяха донесени от управителя
на фондация "Една от осем" Гергана Димитрова и психологът Жечка Илиева, която самата е била
диагностицирана с карцином на млечната жлеза.

"От опита си като човек, преминал през тази страшна диагноза знам, че едно от най-травмиращите неща за
пациентките е белегът, който остава след операцията за отстраняване на млечната жлеза. Надяваме се с този
жест да спестим на много жени неудобството", разказа Жечка Илиева.

"В последните години акцент в лечението на тези пациенти е качеството на живот и това е основната идея на
днешното дарение. Лъчетерапията е част от комплексното лечение на пациентите с карцином на млечната жлеза.
Обикновено то се провежда постоперативно, а когато това е невъзможно апаратът, с който разполагаме, помага
да се намалят, доколкото е възможно, размерите на първичния тумор", обясни д-р Колева.

Отделението по лъчелечение с център по радиохирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" разполага с най-ново
поколение линеен ускорител True Вeam STX със специални приспособления за мозъчна и телесна радиохирургия,
като алтернатива на хирургично лечение.

Прилагат се най-съвременните в света техники за лъчелечение: стереотактична радиохирургия – безкръвна
алтернатива на операция или допълваща ефекта й; модулирано по интензитет лъчелечение, при което
облъчването трае само няколко минути, и други техники, които целят максимално съхранение на здравите тъкани

Заглавие: 200 пациентки с рак на гърдата ще получат подаръчни комплекти ''Розова прегръдка''
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и органи.

Близо 700 пациенти преминават през центъра всяка година като една седма от тях са с карцином на млечната
жлеза.

След като през изминалата година такова състезание липсваше от календара, тази година Международната
олимпиада по лингвистика все пак се проведе, макар и онлайн. 18-ото поредно издание на Международната
олимпиада бе с виртуален домакин град Вентспилс, Латвия, а нашите състезатели се състезаваха присъствено на
място в Националния център за повишаване квалификацията на учителите в Банкя.
Страната ни е инициатор на МОЛ, и ежегодно не само изпраща по осем български участници, но и вече
традиционно постига забележителни резултати. Тази година това са 6 медала - 2 сребърни и 4 бронзови, както и 1
почетна грамота!

Ето и как са разпределени отличията в двата национални отбора и техните носители:

Отбор 1:

Александър Димитров, 10 клас, МГ Варна - сребърен медал

Ивайло Димитров, 12 клас, МГ Варна - бронзов медал

Михаела Колева, 12 клас, МГ Русе - бронзов медал

Атанас Бунтов, 11 клас, МГ Пловдив

Отбор 2:

Александра Найденова, 11 клас, ГПЧЕ Перник - сребърен медал

Василена Лазарова, 12 клас, СМГ - бронзов медал

Деяна Шевченко, 11 клас, ПГ "Константин Фотинов", Самоков - бронзов медал

Дарена Георгиева, 11 клас, ПМГ Хасково - почетна грамота

Припомняме, че през 2020 Организационният комитет на Международната олимпиада по лингвистика избра
състезанието да не се проведе, а през 2019 г. на 17-ата МОЛ в Южна Корея, българските състезатели спечелиха 2
златни, 2 сребърни, 2 бронзови медала и 1 почетна грамота.
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БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА ПО ЛИНГВИСТИКА

МОЛ се провежда ежегодно от 2003 г. насам, като първата олимпиада е инициирана от България и е проведена в
Боровец. Към 2021 г. (включително) българските участници са донесли на страната ни общо 74 медала – 19
златни, 22 сребърни и 33 бронзови.

Сдружението на олимпийските отбори по природни науки - СООПН, е сдружение с нестопанска цел, създадено
през 2010 г. по инициатива на Фондация "Америка за България". С финансовата подкрепа на Фондацията
Сдружението подпомага развитието на националните олимпийски отбори по природни науки в България, като
организира подготовката им за участие в международни състезания и олимпиади, и информира българското
общество за наистина забележителните успехи на учениците олимпийци.

Участниците в олимпийските отбори по природни науки у нас са ученици между 8-и и 12-и клас. От създаването на
българското олимпийско движение (1959 г.) по природни науки към 2021 г. нашите ученици са успели да донесат
на страната ни над 1000 медала - 187 златни, 367 сребърни, 468 бронзови. - от най-престижните международни
състезания и олимпиади по астрономия, астрофизика, биология, информатика, математика, лингвистика, физика
и химия.

Заглавие: Варненски деца с медали от олимпиада по лингвистика
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Проф. Минко Балкански (94) е световноизвестен френски физик от български произход. Един от най-богатите
българи в чужбина. Алтруист и благодетел в областта на образованието за децата на България.

Роден е на 24.VІІ.1927 г. в с. Оряховица, Старозагорско. През 1954 г. е приет за студент по физика в СУ "Кл.
Охридски". През 1946 г. емигрира във Франция. Учи в Екол Национал де Хими в Бордо и след получаване на
диплом заминава за Париж.

В България е осъден на смърт от комунистическия режим заради отказа му да стане войник. Отнето му е
българското гражданство. Повече от 50 г. не стъпва в родината си. След промените се завръща и успява да
забрави предишните обиди и преследвания. От 1993 г. активно помага на науката и образованието в България
чрез дарителство. Във фамилната си къща основава фондация на името на баща си "Миню Балкански". Над 600
деца минават през неговите летни училища в с. Оряховица вече близо 30 години. Почетен гражданин на Стара
Загора от 2000 г.

Всяка година проф. Балкански си идва в България през юни. Негова основна задача е отблизо да следи работата
на фондацията. И този юни дойде за седмица - работният му график беше плътни 8 часа - срещи, пътуване до
Стара и Нова Загора, София, интервюта. "Той е в супер форма" ми каза неговата дясна ръка, организатор по
образованието във фондацията Янка Ковачева.

А проф. Балкански продължава да учи – сега пиано, защото вече му е трудно с любимата цигулка.

- Проф. Балкански, вие сте личност на света и същевременно милеете за българските деца. Посветили сте
се на тази кауза от години. Кой и как може да кандидатства по образователните програми на вашата
фондация?

- С фондацията развиваме образователна дейност от 1993 г. Някои от децата вече са професори в България, други
са добри учители. Изпитите са на английски и на френски език. От учебната 2007/2008 имаме нов конкурс по
информатика. Могат да кандидатстват деца от цяла България. Избират се ежегодно по двама, които заминават да
учат във Франция 2 години като подготовка за кандидатстване във висше учебно заведение - било то във Франция
или в друга държава. Така им даваме основа, която остава за цял живот. Финансирането е от моя страна, опитвам
се да привлека и други да помагат, но е трудна мисия.

Едно общество се развива само чрез образованието. Това е политика с поглед 50 години напред. Но образование
без възпитание, морал, етика не става. В България има извор на таланти, защото имаме добри учители като Сава
Грозев, Теодосий Теодосиев и др.

- Задължавате ли децата, които учат с ваши стипендии, да се върнат в България?

- Не, по никакъв начин. Не сме и мислили за подобни клаузи, договори. Но те сами избират и се връщат в
България с новите знания. Някои след Франция продължават в Америка, Канада, другаде по света, защитават
докторантури, но после пак се връщат. Имаме доста такива примери, защото става дума за много деца през
годините. Имаме утвърдени вече световни учени, специалисти, учители, с които се гордеем. Наученото те предават
на своите ученици в България. В това е смисълът.

- Коя от учебните дисциплини смятате за основополагаща, а липсва в българската образователна система?

- Към фондацията имаме секция "Морал, етика и гражданско образование". Написали сме писмо до
Министерството на образованието и науката това да стане учебна дисциплина в българските училища, но още
нямаме отговор. А е много важно децата да се учат на добри обноски. Имаме такава образователна идея и за
омбудсманите в България. Във връзка сме с омбудсмана на Стара Загора, предложили сме тази наша идея.

- С какви трудности се сблъсквате?

- В последните 2 години поради страха от Ковид-19 в световен мащаб става трудно да намираме деца, които да
кандидатстват по нашите програми за обучение извън България. Това си говорим сега във фондацията – какво
трябва да направим сега, как да подходим по новому, за да привлечем, за да убедим децата, техните семейства и
родители. Работим по нови предложения и програми и именно това ме доведе сега в България.

- Къде може да се намери информация за кандидатстване?

- Цялата информация е на сайта на фондацията в интернет, Фейсбук, социалните мрежи. Всеки може да направи
запитване и ще му бъде подробно обяснено от наши служители. Без ограничения. Но нека се знае - никак не е

Заглавие: Проф. Минко Балкански: Много важно е децата да се учат на добри обноски. Едно общество се
равива само с образование. Но образованието без възпитание и морал не става
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лесно. След кандидатстването и одобрението следват години на неуморен труд извън България, за който не всяко
дете е подготвено и може само да се справя. Това е голямо изпитание за тях, но ние много помагаме, винаги сме
насреща. Кандидатства се с физика, химия, а сега и с информатика. Дисциплина, добро възпитание и добри
обноски са сред семейните ценности, които високо ценим и подкрепяме.

- Кое е важно днес за България, към какво ние българите трябва да се стремим ?

- Моето основно послание е: хората да дават доброволчество. Аз съм един щастлив човек, защото всичко, което
исках, съм го постигнал - да помагам с каквото мога и както мога. Изумен съм от таланта на нашите деца. Има
такива математици, физици и гении по информатика, изумен съм. Отсега имат свои изобретения на мобилните
телефони - приложения. Важно е да се научим на доброволство, как да помагаме на другите да успяват.

- Кога да ви очакваме пак?

- Живот и здраве през август и за началото на новата учебна година. Тогава в Стара Загора ще открият новата
професионална гимназия за компютърни науки и математически анализи на мое име.

- Каква е вашата мечта за бъдещето на България?

- Трябва ни алтруизъм, няма самощастие.

Жени Веселинова

Снимките са предоставени специално за в. "Трета възраст" от Владина Цекова, автор и сценарист на "Пътеки" в
БНТ

Семейство Балкански с Владина Цекова след интервю за "Пътеки", БНТ, 2020 г.

90-годишната Нели Балканска – дясна ръка и вярна спътница

Съпругата на проф. Балкански - Нели, е французойка. По образование и професия тя е археолог, има успешно
защитена докторска степен. В живота Нели Балкански (90) е вярна спътница, дясна ръка, сигурно рамо, голям
приятел на България и съмишленик в родолюбивите дела на своя уважаван съпруг и световноизвестен учен.

Семейство Балкански има двама синове и петима внуци. Синът Александър Балкански (известен като Алекс
Балкански) е известен изобретател в областта на физиката и един от големите учени в Калифорния. Синовете
продължават благотворителното дело на баща си във фондацията. Ръководят по най-добрия и успешен начин в
духа на семейните традиции и ценности, като надграждат успехите.

Нели Балкански неизменно придружава своя съпруг по време на ежегодните му пътувания до България във
връзка с фондацията. Двамата идват в България и през 2020 г., и сега. Ваксинирали са се, защото професорът се
среща и работи много с деца.

Какъвто Миню – такъв и Минко

През Първата световна война бащата на големия български физик – Миню Балкански, чието име носи
фондацията, отказва да носи пушка. Мотивирал се така: Не мога да стрелям срещу човек, който не познавам. Той
нищо не ми е направил. Искали да го осъдят на смърт, но капитанът преценил, че му е нужен. Той единствен в
ротата можел да пише. Самоук. Върнал се от фронта с куфар книги. Застанал пред училището и започнал да
продава тетрадки и моливи. Търговията потръгва. Прави си магазин. Има и кръчма. Миню убедил селяните да
събират гроздето и правят виното общо. Така се появява прочутото вино "Оряховица". Кръчмата на Балкански
винаги е пълна, хората идват, търсят го за помощ и съвет. Докато се разболява от рак. Минко моли да пуснат баща
му във Франция, за да го лекува. Властта не разрешава. Умира през 1958 г.

Неговата област като учен - полупроводниците

Проф. Минко Балкански е голям учен в областта на полупроводниците. Професор в университета "Мария и Пиер
Кюри" в Париж. Представял е свои изследвания в 34 университета в Европа и Америка. Започва работа в "Екол
нормал" като изследовател в лабораторията по физика. По-късно работи в Масачузетския технически университет,
където оглавява лабораторията по физика на твърдото тяло. Чел е лекции в Япония и Китай. Гост-професор е в
Калифорнийския университет. Заради дългото си научно сътрудничество с Индия е член на Индийската академия
на науките и е награден от президента Раджив Ганди с най-високата степен на Наградата за заслуги към Индия.
За научно сътрудничество с Полша е обявен за командор със Звезда на Ордена на заслуги на Полша. Дълги години
сътрудничи с Китай. Доктор хонорис кауза на Софийския университет.

Има публикувани 30 книги и над 2000 страници научни публикации.

Проф. М. Балкански на среща с ученици от училище "Христо Ботев" в Нова Загора, юни 2021 г.

Топло посрещане на професора и неговата 90-годишна съпруга Нели Балкански в Нова Загора

Снимка от срещата в Нова Загора. С букета е Нели Балкански, до нея е проф. Балкански с хора от Фондацията и



местното училище

Шампионска купа от финала на 8-ото издание на Клуб "Математически таланти" 2020-2021. Проф. Балкански с
големия български учител Теодоси Теодосиев

Минко и Нели Балкански, кадър БТВ

На младини по улиците на Париж, кадър БТВ

С Владина Цекова. Последни снимки преди отпътуването на проф. Балкански за Париж. И посланието към
българите е "Доброволствайте! Сдружавайте се и доброволствайте!"

27/07/2021 - Тайванският производител на високоефективни DRAM модули, NAND флаш памети, мобилни
аксесоари, продукти за гейминг, електрически влакове и индустриални решения ADATA Technology обяви
предстоящото представяне на своите нови продукти в специален стрийм на живо под мотото "Xtreme Innovation".
По време на онлайн събитието, което ще се проведе на 5-и август 2021 г. с начален час 18 ч., ще бъдат
представени най-новите продукти и решения от ADATA и XPG, включително твърди дискове, DRAM модули, карти
памет и компютърни компоненти и системи. Обновяването на портфолиото съвпада с честването на 20-
годишнината на компанията, която отбелязва своя юбилей през 2021 г.

Дебют на посланика на марката XPG - MERA

Главният герой на историята на марката XPG, MERA, олицетворява всички геймъри, готови за посрещане на
предизвикателства и устремени към нови постижения. От компанията отбелязват, че обичаната от феновете от
цял свят MERA, се е превърнала във фокусна точка на марката XPG, а по време на онлайн събитието на ADATA ще
можем да станем свидетели на нейния дебют.

Нови продукти и много награди

Зрителите, които ще гледат събитието на живо в YouTube на 5-и август, ще имат възможност да коментират по
време на представянето на най-новите продукти от ADATA и XPG, което ще им даде възможност да спечелят
различни награди, сред които SSD, DRAM модул или XPG ноутбук.

За повече информация относно събитието и продуктите, последвайте ADATA в Instagram:
https://www.instagram.com/adata_global

�ADATA Technology 2021 "Xtreme Innovation"�

Кога: 5-и август от 18:00 ч.

Къде: https://www.youtube.com/user/ADATAGroup/featured

За ADATA – Innovating the Future

ADATA Technology е вторият по големина в света доставчик на DRAM памет и брандирани SSD устройства, като се
нарежда сред топ 25 международни марки от Тайван и има над 500 патента, свързани с памети Основните
продуктови линии на ADATA включват памет модули, USB флаш устройства, карти памет, SSD дискове и преносими
твърди дискове. Продуктите на ADATA се отличават с международно признание и награди, включително iF Design,
Red Dot Design, CES Innovation, Good Design, COMPUTEX Best Choice и Taiwan Excellence. ADATA е отличена и за
своя ангажимент по отношение на корпоративната социална отговорност с награда за най-добри компании за
работа в Азия и наградата Asia Responsible Enterprise. Птицата колибри е талисманът на марката и илюстрира
гъвкавостта на компанията да създава иновации и да подобрява живота на хората чрез технологии.

За повече информация посетете www.adata.com.

Заглавие: ADATA ще представи новите си продукти в специално онлайн събитие
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Заглавие: 25 ученици от областта участват в лятната академия на фондация "Заедно в час"
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25 ученици от област Велико Търново се включват в лятната академия на фондация "Заедно в час". Общият брой
на участниците от цялата страна и чужбина е над 600 тази година. Преподавателите са 93-ма. Учениците са от 1 до
12 клас, над 30 са записаните деца от различни европейски държави, САЩ, Обединени арабски емирства и Китай.
В академията по традиция се включат също и деца от уязвими общности.

Единадесетото издание на лятната занималня започна на 26 юли и продължава в рамките на три седмици до 12
август. За второ лято заниманията в академията се провеждат изцяло онлайн заради пандемията от коронавирус.
За първи път тази година родителите имаха възможност сами да избират дали да запишат децата си в класа,
който са завършили, или в класа, в който им предстои да учат от септември. Уроците са планирани така, че да
насърчават активното участие на учениците и сътрудничеството между тях под формата на работа по групи, работа
по проекти, споделяне, дискусии и пр.

Основна цел на академията е да осигури качествени летни занимания за учениците, да повиши мотивацията им за
учене и да подобри подготовката им по изучаваните предмети.

26 август, 2021 г., от 16:00 часа пред Лятната сцена в Борисова градина

Фестивалното лято в сърцето на столицата е в разгара си! След Фестивала на социалното предприемачество,
продължаваме да се събираме и да говорим за още една значима тема – човешките права през погледа на
изкуството. След като близо 80 артисти се включиха в четвъртото поред издание на конкурса за социално
ангажирано изкуство ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК 2021 и след като виртуалната публика избра своите фаворити в
категориите ИЛЮСТРАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ и ТЕКСТ, дойде ред да разберем кои ще бъдат тазгодишните отличени
автори и техните произведения. Тази година темата, по която ги предизвикахме да създават, отново е свързана с
правото ни на сдружаване, правото на мирни събрания (протести) и свобода на словото, но този път следим за
това как изглежда зачитането на тези права в дигиталния свят.

По този повод, ви каним на първия по рода си Фестивал ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК 2021, за да разберем заедно
кои фотографи, илюстратори и текстописци ще грабната заслужените призове.

Редом с това ви предлагаме да се потопите в празничната атмосфера и среда на смели и съпричастни хора, които
ценят своята свобода, помагат на граждански каузи и вярват, че правата са ценност, а не състояние. Фестивалът е
мястото, на което всеки, който има вътрешния пламък и любопитства да бъде част от активното гражданско
общество, ще може да намери другари и съмишленици.

Заповядайте на 26 август, 2021 г., от 16:00 часа пред Лятната сцена в Борисова градина.

Подгответе се за набор от музикални, танцови и творчески активности за малки и големи! Ето какво сме
подготвили в рамките на фестивалния полуден:

16:00 – 16:30 РАБОТИНИЦА DRUM CIRCLE С ЯМБАДОН

Нека заедно създадем ритъма на фестивала! Под насоките на талантите от Ямбадон, ще направим музикален
кръг с ударни и перкусионни инструменти и ще разберем колко сила и какъв живец се крият в ритмичното
сдружаване.

16:40 – 17:10 РАБОТИЛНИЦА ЗА АФРО ТАНЦИ

Кой каза, че трябва да летим до Африка, за да се потопим в енергичната танцова култура на горещия континент?
Там където има ритъм, се ражда и танцът. В улавянето на неговата енергия ще ни помогне Мария Коса и нагледно
ще видим как чрез изкуството говори за солидарност.

17:20 – 17:50 РАБОТИЛНИЦА ЗА SWING ТАНЦИ

Заедно с нашите приятели от Swing Society ще се потопим в 30-те години на миналия век и ще усетим пулса на
едни от най-енергичните и забавни танцувални стилове.

Медия: Вестник борба

Заглавие: Фестивал ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК 2021 – да поставим правата на сцената

Дата: 28.07.2021 16:00
Медия: Български център за нестопанско право
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18:00 – 19:00 ТВОРЧЕСКИ АКТИВНОСТИ НА ГРАЖДАНСКИЯ БУДИЛНИК ЗА ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ПРАВА И ИГРАТА
"ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК"

Заповядайте в трите творчески ъгъла около лятната сцена и се включете в тематичните активности:

РИСУВАНЕ – Да рисуваме права! Всеки желаещ ще има възможност да сподели своето виждане по въпроса с
гражданските ни права, като на специална картичка "довърши" или "продължи" една от миналогодишните
наградени илюстрации и по този начин създаде своя собствен прочит по темата.

СНИМАНЕ – Под зоркото око на опитния граждански активен фотограф Тихомира Методиева – Тихич ще опитаме
да открием примери за това как изглежда правото ни на сдружаване около нас и да ги уловим през обектива.
Екипирайте се с камера или смартфон!

ПИСАНЕ – Оставете своето послание върху стената на Гражданския будилник, като споделите какво за вас
означава правото на сдружаване, правото на мирни събрания и свободата на словото!

"ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК" – Игра за малки и големи

Открийте жълтото петле на Гражданския будилник около фестивалния спот и научете какво означават правото на
сдружаване, мирни протести и свободата на словото през ясни примери от живия живот. Отговорете правилно на
всички въпроси, сверете верните отговори при всяко петле и грабнете своята награда!

ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА ТРОТОАРА

Ако сте фенове на зарибяващите настолни игри в ГОЛЯМ ФОРМАТ, не пропускайте да минете и през ъгълчето на
ТРОТОРАРА и да покажете в коя игра сте мастър!

19:00 – 20:00 НАГРАЖДАВАНЕ НА АВТОРИТЕ В КОНКУРСА "ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК" 2021

Кои ще бъдат отличените автори и техните творби и какво ги мотивира да вземат участие в конкурса за социално
ангажирано изкуство, ще разберем точно тук, на лятната сцена в Борисова градина. В рамките на церемонията ще
изтеглим и победителите в томболата от онлайн гласуването на публиката.

20:00 – 21:30 КОНЦЕРТИ

Фестивал без музика не върви. Поканили сме две яки банди, които ще ни накарат да танцуваме, да пеем с цяло
гърло и да мечтаем за нови поводи да се събираме!

20:00 THE CASE – те са млада, различна и енергична банда. Свирят тонове авторски рок парчета с фюжън
елементи. Чуйте ги тук!

20:50 ACOUSTIC SOUL JAZZ BAND – помните ли работилницата по суинг танци от по-горе? Време е да упражним
наученото с джипси суинг джаз бенда под мекия глас на френския акордеон! Чуйте само какво ви очаква!

Каним ви заедно да изпратим лятото под шарените звуци, ритми и движения на човешката свобода. Очакваме ви
на Фестивала и доведете всеки граждански ангажиран човек, за който се сетите! Подготвили сме за всекиго по
нещо – музика танци, игри, предизвикателства, творчески занимания и освежаващи напитки!

Конкурсът Граждански Будилник, както и фестивалът се реализират с финансовата подкрепата на Фондация
"Америка за България" и на Столична община по СП "Култура" за 2021 г.

С медийното партньорство на:

Седем циркови артисти и акробати и още четирима музиканти. А около тях - пристанище, кораби, камиони,
складове, гъсти гори, бурен океан, а накрая – дори космически кораб. Всичко това видяха зрителите в събота и
неделя на сцената пред стадион "Академик" в София.

Цирк на тема промените в климата? Оказва се, че не просто е възможно, ами е добра идея.

Спектакълът разказа историите на няколко климатични мигранти – хора, принудени да напуснат домовете си
заради измененията в климата, които в някои случаи превръщат родните им места в пустини, а в други ги потапят

Заглавие: Любомира Колчева, която говори за проблемите на околната среда чрез изкуството

Дата: 28.07.2021 17:47
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под вода.

Целта на цирковото представление е да насочи вниманието към проблемите, с които човечеството ще се сблъсква
все по-често в бъдеще – наводнения, бури, пожари, топене на ледовете.

"Моите наблюдения са, че изкуството е един много човешки и лесноразбираем път за комуникиране на тези неща.
Изкуството има тази сила да оставя отпечатък на едно емоционално, вътрешно ниво. То може по един много по-
човешки начин да ни накара да се замислим", коментира директорката на фондация "ЕкоОбщност" Любомира
Колчева.

"ЕкоОбщност" заедно с фондация "Мини Арт фест" организираха тазгодишното издание на фестивала Мини Арт
Фест. Той се проведе под мотото "Климат на промяната". Именно в рамките на фестивала гостува и италианската
циркова трупа MagdaClan, която представи своя спектакъл за измененията в климата.

Гостуването в България беше първата спирка от европейското турне на трупата, което ще обхване 9 страни и ще
завърши през ноември в Белгия. Турнето е част от европейския проект "Спри промяната на климата, постави
начало на климат на промяна", който има за цел да развие у младите европейци разбиране относно
предизвикваната от климатичните промени миграция.

Климатичните бежанци са всъщност "човешкото лице на климатичните промени". Именно заради това цирковият
спектакъл разказва конкретните истории на хора, засегнати от промените, с помощта на музиката, танца и
акробатиката.

"Представлението докосва, хвърля някакви семенца, които човек после носи в себе си", споделя Любомира
Колчева.

"Разговарях с някои от зрителите и стана дума, че в представлението има 4-5 герои от различни държави, които са
принудени да напуснат родните си места. Някои [от зрителите] ги беше докоснала песента на гръцки, някои ги
беше докоснал акробатичният танц на една дама от арабските страни – съдейки по костюма, който тя имаше на
сцената. Така че нещо докосва и то има своето място за развитие в последствие. Така че изкуството е много силен
инструмент."

В последния ден на фестивала Колчева получи наградата "Зелена мравка" – признание за приноса ѝ към темата
за природата и мястото на хората в нея. Нейната организация "ЕкоОбщност" от дълги години работи по въпроси,
свързани с устойчивото развитие и околната среда. Екипът ѝ организира обучения, посветени на зелената система
в населените места, акции по залесяване и други доброволчески инициативи.

"Имаме и някои активности в отношение на това доколко определени институции, да кажем общините, във
взаимодействието си с гражданите са отворени към тях. Тоест гражданското участие също ни е тема. Всичко това е
свързано с устойчивост и начина ни на живот. Опитваме се да работим за това повече хора да се замислят и да
променят нагласите си с повече грижа за това, което се случва около нас."

За Любомира е трудно да каже с кой от всичките си проекти през годините се гордее най-много. Едно от нещата,
които споменава е инициативата за биоградинки в детските градини.

"Друго много радващо нещо за мен са така наречените "Дебати за климата" - обучения, които провеждаме с
ученици от български училища."

В тези дебати участват 18 отбора от 19 училища и клубове в страната, а целта е младежите да изградят своите
умения да разсъждават, да защитават тезите си, да събират доказателства и аргументи.

"Някои от тези умения за съжаление не се развиват в училище. Затова е много радващо, когато видиш как от
неспособността ученикът да каже дори едно изречение и да защити дадена теза, например трябва ли да има
въглищна индустрия или не, той се развива – това наистина е много, много мотивиращо и удовлетворяващо."

В бъдеще на Любомира Колчева и нейния екип от "ЕкоОбщност" им предстоят още много предизвикателства и
проекти. Ученическите "Дебати за климат" ще продължат и през следващата година, а през ноември българският
отбор победител ще участва на международен финал в Брюксел.

Предстоят им и различни инициативи, свързани с петиции по отношение на климата. "Идеята е да отправим апел
към Европейската комисия за малко по-конкретни и решителни мерки, свързани с климатичните действия",
споделя Любомира.

Заглавие: "Америка за България" учреди стипендия на името на посланик Пардю и съпругата му
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Фондация "Америка за България" одобри финансиране от 15 000 лева за балетна академия "Марян", за да
продължи стипендиантската програма, подкрепяна близо десет години от покойния посланик Джеймс Пардю и
съпругата му Кати чрез техни лични дарения.

Стипендията ще носи името на съпрузите, а финансирането от фондацията ще е за период от пет години. Всяка
година ще бъдат подкрепени чрез стипендия по няколко талантливи български деца, за да участват в балетната
академия, съобщиха от "Америка за България".

Тази година балетна академия "Марян" ще се състои между 1 - 15 август. Академията съществува от 2011 г.
Основана е от примабалерината доц. д-р Диляна Никифорова и Капка и Гриша Роглеви.

За начинаещите балетни артисти лятната академия е уникална възможност да се учат от най-добрите в балетното
изкуство в България.

Марян е родното място на дядото и бащата на примата. С помощта на колеги и местната управа, вече десет лета
балканското село Марян и региона се наслаждават на балетно изкуство от световна класа. Спектаклите на
участниците привличат туристи от цялата страна и чужбина, и допринасят за развитието на местната общност.

Балетният тренинг за близо 60 деца годишно се прави паралелно в читалищата на селата Марян, Руховци и Костел.
Програмата на спектаклите и обучението се подготвят от академията.

Освен децата, в спектаклите участват гост-артисти от Софийската опера и балет.

Досега в академията са участвали деца от Бургас, Варна, София, Велико Търново, Пловдив, Русе, Горна
Оряховица, Димитровград, Свиленград, Елена, Шумен, Плевен, Кипилово.

В предишни издания на академията е имало участници и от чужбина, по-специално от САЩ, Великобритания и
Италия.

Около 80 на сто от участниците в академията продължават обучението си в престижните балетни школи в
България и чужбина. Децата от първото поколение вече са танцьори и тази година някои от тях ще помагат в
преподаването.

Стипендиите ще носят името на Джеймс и Кати Пардю поради тяхната всеотдайна подкрепа за академията.
Съпрузите са били и дългогодишни благодетели на Софийската опера и балет, подкрепяли са и много други
инициативи и хора на изкуството в България, е посочено в съобщението.

Около 400 са жителите от община Чавдар, възползвали се от безплатните прегледи през юни и юли в новия
здравен кабинет, ремонтиран и обзаведен по Благотворителна програма "Българските добродетели" от четирите
дружества от Група ГЕОТЕХМИН – "Геотехмин" ООД, "Елаците-Мед" АД, "Геострой" АД и "Геотрейдинг" АД.

Сред тези, които се възползваха от услугите на кабинета и споделят с вълнение колко са доволни от придобивката
и получената възможност, е Мирка Захариева, бивш педагог в детска градина в Златица. "Хубаво е, че се правят
профилактични прегледи в селото, за нас това е необходимост и голямо улеснение да не чакаме по поликлиники,
особено сега, покрай пандемията. Много е хубав кабинетът, записваш си час и идваш, и няма никакъв проблем
Дано и занапред да има такива инициативи, защото са добри за хората", казва тя, като препоръчва да има
специалисти и по други заболявания.

76-годишната Анна Харалампиева се преглежда, "защото профилактиката е много важна". Научила за
инициативата и прегледите от обявата на общината и от познати. За нея улеснението също е голямо. "Прегледите
са безплатни, зная, че са финансирани от "Елаците-Мед" и Група ГЕОТЕХМИН. Лекарите са много внимателни" –
радва се тя.

"Здравната култура на хората се повишава и много от тях си направиха профилактичен преглед" – споделя д-р
Георги Лазаров, специалист вътрешни болести в МБАЛ Пирдоп, част от екипа, ангажиран с прегледите в здравния
кабинет в Чавдар. "За това допринесе програмата на Група ГЕОТЕХМИН за безплатни профилактични прегледи,
по която са поети. Имаме и такива, които по принцип се заплащат от пациентите, например, ултразвуковата
диагностика при жените. От една страна, тези организирани изследвания спестяват време и средства, но могат да

Заглавие: Безплатни прегледи в Чавдар по програмата "Българските добродетели"
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спасят и човешки живот" – споделя той. Д-р Лазаров подкрепя напълно инициативата на общината и на четирите
дружества, и изразява готовност и в бъдеще да продължи да участва, като специалист в организирани
профилактични прегледи.

Бившият военен от резерва Васил Петков, разбрал за инициативата от медиите и от сина и снаха си, които работят
в "Елаците-Мед", и веднага се записал за всички профилактични прегледи. За него е най-важно, че притесненията
и трудностите, свързани с пътуването вече ги няма. "Преди ползвахме кола, за да отидем на преглед до Пирдоп",
разказва той. Щастлив е, че специалистите в кабинета са му направили цялостна профилактика. "Подбрани са най-
добрите местни специалисти. Всичко което правите за хората тук е много хубаво! Продължавайте!", завършва
Васил.

Доволна от профилактичните прегледи е и Анка Нешкова, която е чакала деня за преглед с нетърпение. "Голяма
благодарност! Ние възрастните нямаме транспорт, а имаме голяма нужда от прегледи. Сега с профилактиката, тук
на място, е много по-лесно, удобно и не чакаме" – споделя тя.

Поради проявения голям интерес и широкия отзвук на безплатните профилактични прегледи сред жителите,
община Чавдар обмисля да продължи инициативата.

На 28.07.2021 г. в град София, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" програма BASE – Бизнес
академия за стартиращи предприемачи" на Индустриален клъстер Средногорие в партньорство с "Фондация
"Америка за България" и Асоциация на "Българските лидери и предприемачи"- ABLE официално закри своя шести
сезон на академията за стартиращи предприемачи, в която през последните седмици деветнадесет участника се
събираха, за да черпят знания, опит и вдъхновение от успели български предприемачи как да построят основите
на своя малък бизнес в България.

Деветнадесет участника защитиха своите бизнес планове пред компетентно жури, представлявано от Виолета
Недева – програмен директор "Бизнес, предприемачество и технологии", Фондация Америка за България;
Николай Минков – изпълнителен директор "Индустриален клъстер Средногорие" и Кремена Дервенкова –
изпълнителен директор на "Асоциация на българските лидери и предприемачи" – ABLE.

На представянето на бизнес идеите присъстваха представители на Фондацията, Индустриален клъстер
Средногорие, ABLE и гости.

Идеите на участниците се простираха от Физиотерапия – Превенция и лечение от ново поколение на пациенти
страдащи от проблеми и дискомфорт във всички части на тялото предимно гръбначния стълб, България като
"HUB" за международни студенти – създаване на повече възможности за международните студенти в българските
университети, промотиране на България като образователен HUB чрез квалифицирано образование, Център за
Емоционално, Личностно и Артистично развитие "Глас и Гняв", My Home- изграждане на дигитална платформа за
търсене/наемане на жилище", Център за подкрепа за личностно развитие за деца в предучилищна и училищна
възраст, през Продажба на чанти от юта, памук и джуко (юта с памук), които са компоституеми и биораздградими,"
Free the fin" – производство на дрехи и продукти на тема СЪРФ, "Бонсови поляни"-хижа в сърцето на Люлин
планина, Nikov Knives – ръчно изработени ножове, Уелнес Асистент – време за вас и вашето благосъстояние!,
Logo Room: Stefan Kanchev – Създаване на галерия-музей, посветен на личността и творчеството на доайена на
българския дизайн — Стефан Кънчев, "ШЕН" натурална биоразградима дъвка, "Foodobox" – намаляване на
разхищението на храната като предоставя възможност на хранителните бизнеси да продават продуктите, годни за
употреба, но останали в излишък, "YourSongID" – Лична песен с послание, Empower – онлайн платформа, "Арт-
център с ателиета за ръчна изработка на изделия" до Финансово – счетоводни услуги и консултации.

Макар всички бизнес идеи да имат своя потенциал за реализацията и успех, само шест бяха отличени.

Журито класира на първо място –Христина Христова- Бозаджиева с "Бонсови поляни"-хижа в сърцето на Люлин
планина.

Второто място бе поделено между Дарина Сотирова, която представи своята идея за "ШЕН" натурална
биоразградима дъвка и Ясен Ников с ръчно изработени ножове от Ножарска работилница NIKOV KNIVES.

Трето място бе отредено на Надя Иванова с бизнес план за Финансово – счетоводни услуги и консултации.

Двама участници получиха и поощрителни награди- Габриела Партовска с бизнес идеята си "YourSongID" – Лична
песен с послание и Генади Петров с идеята му за онлайн платформа "Empower".

Заглавие: Програма BASE "Бизнес академия за стартиращи предприемачи" 2021 в гр. София приключи успешно

Дата: 29.07.2021 17:07
Медия: Индустриален клъстер Средногорие

https://srednogorie.eu/base-sofia-2021-finish/


Виолета Недева – програмен директор "Бизнес, предприемачество и технологии", Фондация "Америка за
България" връчи наградите на отличените бизнес проекти.

Индустриален клъстер Средногорие раздаде и сертификати на всички участници за тяхната мотивация и активно
участие по време на курса, както и изрази благодарност към всички ментори, които отделиха време и усилия да
споделят професионалните си знания и опит с участниците.

Те спечелиха стипендии за обучение и стажове в големи застрахователни компании, партньори на конкурса

Ясни са имената на победителите в националния конкурс за студенти и млади специалисти "Млад застраховател",
който се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) с институционалната подкрепа на
Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Престижните отличия отидоха при двама студенти от ВУЗФ и
един от СУ "Св. Климент Охридски".

Бизнес университетът присъди и една допълнителна награда на участник заради впечатляващата му работа.

Първа награда и 1500 евро (или 100% стипендия) за обучение в магистърска програма "Застрахователен бизнес и
риск мениджмънт" във ВУЗФ и право на едномесечен стаж в компанията, предоставени от "Армеец", спечели
Кристина Иванова, студент, 3-ти курс, във ВУЗФ.

На второ място се класира Мартин Моллов, студент 4-ти курс в СУ "Св. Климент Охридски". Той спечели стипендия в
размер на 1200 лв. за обучение в същата магистърска програма и право на едномесечен стаж, предоставени от
"Дженерали Застраховане".

Третото място отиде при Полина Бибиджийска, студент 4-ти курс във ВУЗФ, а наградата, осигурена от висшето
училище, е 20% стипендия за обучение в магистърската програма.

ВУЗФ присъди и допълнителна специална награда и стипендия от 15% за обучение в магистърска програма във
ВУЗФ на Михаела Войнова, студент 1 курс в УНСС.

В конкурса участваха студенти от СУ "Св. Климент Охридски", Икономически университет – Варна, ВСУ
"Черноризец Храбър" и други, както и млади специалисти до 35 г., работещи в застрахователни компании и
застрахователни брокери.

Участниците имаха задачата да разработят есе в обем 3-5 стр. по една от следните теми:

· Застрахователната култура на българите

· Влиянието на COVID - 19 върху пазара на застрахователни продукти

· Как ще се промени застрахователният бизнес в бъдеще според вас?

· Дигитализация и онлайн продажби, или традицията и традиционните канали за дистрибуция на застрахователни
продукти?

Eкспертно жури, в състав доц. д-р Жельо Христозов, преподавател в катедра "Застраховане и осигуряване" във
ВУЗФ, Рая Георгиева, мениджър маркетинг и връзки с обществеността, ЗАД "Армеец" и Таня Тенева, директор
дирекция "Териториални структури" в "Дженерали Застраховане", оцени есетата и определи крайните победители
в конкурса.

Целта на националния конкурс "Млад застраховател" е да насочи вниманието към значението на
застрахователния бизнес и възможностите, които предлага за професионално развитие на младите хора, както и
да подчертае неговата роля в икономиката и обществото като цяло.

Тримата победители ще бъдат официално наградени на тържествена церемония на 1 октомври 2021 г. във ВУЗФ,
когато водещият бизнес университет ще открие новата академична година, а цялата застрахователна общност ще
отбележи професионалния си празник - Деня на застрахователя.

Партньори в първото издание на конкурса бяха водещите застрахователни компании ЗАД "Армеец" АД и

Заглавие: Отличиха големите победители в националния конкурс "Млад застраховател"

Дата: 30.07.2021 11:44
Медия: Инвестор.БГ

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/otlichiha-golemite-pobediteli-v-nacionalniia-konkurs-mlad-zastrahovatel-332746/


"Дженерали Застраховане" АД.

По статията работи: Екип на Investor.bg 

За пета поредна година, BILLA България подкрепя дейността на "SOS Детски селища България". В периода юли-
август 2021 г. търговската верига е домакин на доброволческа акция за събиране на дарения в подкрепа на
приемната грижа у нас.
Представители на организацията ще предоставят информация за каузите на организацията на територията на
девет филиала в град София, a всеки клиент на търговската верига при желание ще може да подкрепи дейностите
на "SOS Детски селища България" като стане SOS Приятел с регулярни месечни дарения.

Посетителите в ключови магазини на BILLA в столицата могат да осъществят пряк контакт с представител на "SOS
Детски селища България" и да допринесат за осигуряването на щастливо детство в семейна среда на повече деца
в страната, в часовия диапазон 11:00 и 20:00 ч., както следва: до 2 август, 2021 г. – в емблематичната "BILLA на
България" на бул. "България" 55, в периода 3-6 август – в магазина на ул. "Сан Стефано" №22, между 2 и 12 август –
във филиала в Mall Bulgaria, в периода 7-12 август – на ул. "Житница" №5А и до 12 август – в магазина на ул.
"Софийски герой" №4. От началото на месец юли до днес, доброволчески акции, като част от партньорството, се
осъществиха успешно в четири други обекта на веригата, разположени в жк "Младост" 4, жк "Люлин" и централната
част на града.

"Горди сме от факта, че "SOS Детски селища България" ни отличиха като дългогодишен и верен партньор, защото
това признание ни мотивира да продължаваме съвместно да търсим решения в полза на по-доброто бъдеще на
младите хора в страната. За период от 5 години компанията ни е отделила близо 67 000 лв. в подкрепа на каузите
на организацията. С отварянето на вратите на търговските обекти за дарителски акции, BILLA България съдейства
за обществено разпознаване на значимостта на каузите и необходимостта от широка подкрепа", сподели Норберт
Мисбрандт, Изпълнителен директор на BILLA България.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 16)

В девинското село Гьоврен събраха средства и дариха месо за курбан за 500 бедни семейства в Уганда. С парите
са купени 70 дребни животни и 4 крави, съобщи Джамал Уруков, председател на джамийското настоятелство. 50
животни са заклани в селището Сиронко, а 24 - в Кампала.

"Средствата са събирани от жителите на Гьоврен. Дарението е направено чрез фондация "Маргарити", а поводът е
празникът Курбан Байрам", каза Уруков.

Това не е първото дарение на гьовренци. Със средства от селото са построени три чешми в Сенегал и Камерун.
"Фирмите строители се търсят чрез различни фондации, които знаят за райони с недостиг на вода. След това чрез
снимки и видео ни се показва изграденото", разказа Уруков. В Камерун от построена от родопчани чешма пият
чиста вода около 1300 души.

Заглавие: BILLA България и SOS Детски селища България със съвместна дарителска акция

Дата: 30.07.2021 13:22
Медия: Profit.bg

Заглавие: Родопчани дариха курбан за Уганда

Дата: 23.07.2021 11:15
Медия: Марица

Заглавие: "Дърво на здравето" ще краси Първо детско отделение в УМБАЛ-Бургас

Дата: 23.07.2021 11:51
Медия: Poligraff

https://profit.bg/balgariya/billa-balgariya-i-sos-detski-selishta-balgariya-sas-savmestna-daritelska-aktsiya/
https://www.marica.bg/region/smolqn/rodopchani-dariha-kurban-za-uganda
https://poligraff.net/news/drvo-na-zdraveto-shhe-krasi-prvo-detsko-otdelenie-v-umbal-burgas/67565


Започна кампанията за изрисуване на коридори в Първо детско отделение в УМБАЛ-Бургас. Идеята на Ренета
Тонич се породи преди време и придоби сериозна популярност в социалните мрежи. Ето че първите резултати са
факт. "Дървото на здравето" на талантливата стенописка Марина Матлина вече краси една от стените в детското
отделение. Авторската дари техническите материали, които са й необходими за реализацията. 
"Надяваме се дръвчето да става все по-зелено от следите на здравите детски ръчички. Този първи етап се очаква
да приключи до седмица, а паралелно с това организираме старт на изрисуването на три стени в отделението на
тема морско дъно. В момента очакваме отговор от други автори и желаещи да се включат. Към момента две
паралелки, една детска градина от Поморие и паралелка от неделно училище "Св.Наум", са се ангажирали с
дарение на детски рисунки, за които търсим дарители на рамки", написа Тонич във Фейсбук. 

Поредното благотворителна инициатива ще се проведе в Бургас през уикенда. Спортен клуб DBSV Бургас в
партньотство с Decathlon и община Бургас, организира благотворителен турнир по Текбол в подкрепа на Криси. 
"5-годишният Криси живее в различен свят от нашия. Причината е увита пъпна връв, която го оставя кратко време
без кислород. Физически Криси прилича на своите връстници, но за съжаление менталното му развитие е много
изостанало, което не му позволява да общува с останали хора, както и да има нормален живот!Единственият шанс
за него е вливане на стволови клетки в Турция! Необходимата сума за две процедури е 40 000 лв, всяка помощ,
всяко споделяне е шанс за Криси да се "върне" в нашия свят!", споделят организаторите, които са се свързали със
семейството на момчето и са решени да обединят жители и гости на града в подкрепа на каузата. 
Записванията за турнира се осъществяват на телефон 0877482084 - Добрин Перев и на e-mail:
dobrin_perev@abv.bg. 
Таксата за участие е 15 лв., а средствата отиват изцяло в подкрепа на каузата. Турнирът ще се състои в две схеми:
Сингъл и двойки. Местата за сингъл са 24, а тези за двойки са 16. Турнирът ще се проведе при следния ред: 
събота 
- групова фаза сингъл и двойки (8:00-12:00 (12:30)) 
неделя 
--елиминационна фаза (8:00-12:00 (12:30)) 
-полуфинали/ финали и награждаване + демонстративни срещи от състезатели на професионални отбори по
Текбол от цяла България. (17:00 - 20:00 (20:30)) 
*** Текбол е един от най-новите спортове, базирани на футбола. Той е перфектно допълнение към
тренировъчните методи, както на професионалните футболисти, така и за аматьорите, като развива техните
технически способности, концентрация и издръжливост. Именно такава е била и целта на спорта, който в
последствие се развива до самостоятелен и дори има световно първенство по него. Текбол е един вид
комбинация между тенис на маса и футбол, с разликата, че масата тук е с малко по-особена форма – тя е с форма
на дъга. 
Съвсем отскоро в морския град вече има и клуб по текбол - DBSV Бургас. Момчетата от клуба споделят, че вече
има сериозен интерес към новия спорт и тепърва предстоят още интересни събития. 

Колекция от 160 футболни тениски, собственост на починалия директор на Здравната каса Калоян Копчев, ще
бъде обявена на търг.

Средствата от продажбата ще бъдат предоставени на Нефисе Хаскова, самотна майка с две момчета, която
страда от раковото заболяване Нехочкинов лимфом.

Това съобщи за в. "Бряг" Николай Копчев, брат на Калоян Копчев, който си замина на 45 години през април.

Нефисе е служителка в Здравната каса и дълго време са работили заедно с Калоян Копчев.

Когато Николай разбрал за борбата на Нефисе с тежката диагноза рак, без колебание решил да й помогне, като
продаде на търг богатата колекция на брат си, събирана от десетина години. Нефисе се нуждае от 33 000 евро, за
да се лекува в клиника в Турция. В края на месеца й предстои нова процедура в лечебното заведение.

Заглавие: Благотворителен турнир по текбол ще подкрепи малкия Криси в Бургас

Дата: 23.07.2021 12:51
Медия: Poligraff

Заглавие: Благотворителен търг с тениски на Калоян Копчев организира брат му Николай

Дата: 23.07.2021 13:16
Медия: Бряг нюз

https://poligraff.net/news/blagotvoritelen-turnir-po-tekbol-shhe-podkrepi-malkiya-krisi-v-burgas/67569
https://www.briag.bg/blagotvoritelen-trg-s-teniski-na-kaloyan-kopchev-organizira-brat-mu-nikolay


Затова спешно била създадена Фейсбук група - Благотворителен футболен търг - Николай и Калоян Копчеви в
помощ на Нефисе. На тази страница след седмица ще бъдат показани една по една всички тениски от колекцията.
Всеки експонат ще има своя цена и купувачите ще превеждат парите по дарителската сметка на Нефисе, обявена
на фейсбук страницата. След това тениските ще бъдат изпращани по куриер.

"Любимите отбори на брат ми бяха "Дунав", ЦСКА и "Барселона" - спомня си Николай. – Сред фланелките има
екипи на световноизвестни футболисти (Погба, Гризман, Рууни и др.), национални отбори, екипи с автографи и
много други уникати. Има автографи на русенеца Никола Христов, който е бивш футболист на "Дунав", на ЦСКА и на
националния отбор. Известен е като централен нападател на отбора на "Дунав", когато победиха "Рома" в Русе.
После беше треньор и на мен, и на брат ми. Затова тази тениска е много ценна и за двама ни. Има и тениска с
автографи на Пламен Марков от ЦСКА и Пламен Гетов от "Левски" и много други. Знам, че първата му тениска е на
играч от "Лудогорец" - Безяк. Тя му е подарена преди десетина години от директорката на Здравната каса в
Разград и оттам Калоян започна да събира колекцията си. Много негови приятели му подаряваха тениски от
всички места, които посещаваха. Затова всички тениски са свързани с живота на брат ми, те носят спомените за
неговата футболна страст и за неговата любов към хората изобщо.

Ще си запазя само една тениска за спомен – тази, която Калоян носеше докато играеше в отбора на "Дунав",
споделя Николай.

"Благотворителният търг е начин да помогнем на Нефисе и да продължим дарителската мисия на Калоян,
неговите благотворителни каузи, които го съпътстваха през целия му живот. И само такива инициативи всъщност
ще запазят най-ярко спомена за него и ще продължим любовта си към него", каза Николай Копчев.

Хората, които искат да помогнат на Нефисе, могат да следят през следващата седмица страницата във Фейсбук за
първите обявени тениски от колекцията.

Емилия и редица нейни колеги, между които Галин, Лидия и още много други, се обединиха в подкрепа на болно
момиченце. Благотворителен концерт под надслов "Заедно можем да помогнем на Алекс" се проведе снощи в
Плевен за набиране на средства за операция на едногодишната Александра Макавеева. Момиченцето е с вродено
заболяване билатерална фибуларна хемимелия, тоест липсва му т.нар. малък пищял на двете краченца. То се
нуждае от операция, която да коригира този вроден дефект. Оперативната интервенция вече е уговорена от
семейството на Алекс, като тя струва 200 000 долара и ще се извърши в клиника в САЩ през октомври.
Ако искате да помогнете на момиченцето, може да дарите средства тук:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG13UNCR 7000 152 428 3832
титуляр: Александра Александрова Димитрова
PayPal: toniamakaveeva@abv.bg
титуляр: Тоня Макавеева (майка)

Да подадем ръка и да помогнем на Станьо Станев от Белослав да живее. Този призив отправят към гражданите и
бизнеса от Общината в града.
На 26 юли от 19:30 ч. в сградата на НЧ "Съзнание - 1926 г." ще се проведе и благотворителен концерт в помощ на
Станьо.
30-годишният мъж има спешна нужда от трансплантация на бъбрек. Лечението, което е съпътствано с направата
на оперативна интервенция, е планирано да се извърши в Турция.
Младият мъж поддържа 24 часа в денонощието 240/140 високо кръвно. До момента е на животоспасяваща
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хемодиализа. В случай че операцията не се извърши спешно, има опасност за живота му.
Всеки, който желае да помогне, може да дари средства на следната дарителска сметка:
Титуляр: Станьо Цветанов Станев /STANYO TSVETANOV STANEV/ 
IBAN: BG59 BPBI 7945 4071 8350 01
BIC: BPBIBGSF 
Пощенска банка
Нужната сума, която е непосилна за семейството, възлиза на стойност 50 000 лв.
В Информационния център за обслужване на гражданите в сградата на Общинска администрация е поставена
кутия а събиране на средства за лечението. 
Призовават се всички жители, физически и юридически лица да подкрепят кампанията и да подадат ръка в тези
дни на изпитание и нужди на Станьо и неговите близки.
Предстои да бъде направена дарителска кампания и в dmsbg.com.

Библиотеката на НЧ "Напредък 1895" в Радомир съхранява ценни книги още от 19 век. Над 500 са томовете,
наследени в по-голямата си част от първмото след Освобождението културно-просветно дружество "Пчела".
Създадено е през 1879 г., когато започва обмен на книги между читатели. То прекратява дейността си през 1889
година, а книгите му се даряват на новосъздаденото читалище.

Пръв сред дарителите на читалището е възрожденецът архимандрит Зиновий Поппетров / 1838-1911/, български
възрожденски духовник, просветен деец и революционер. През 1908 г. той дарява на читалищната библиотека
книга на руския пътешественик Н.М. Пржевалски и издадена през 1888 г. от Императорското географско общество.
В С. Петербург.На корицата арх. Зиновий е написал "Подарък на Радомирското читалище ат арх. Зиновий поп
Петров" и е поставил личния си печат.

Сред книжното богатство на библиотеката са първи издания на Пенчо Славейков, Елисавета Багрпяна, Николай
Райнов, Стефан Цвайг, Ерик Мария Ремарк, Марк Твен... Всички са дарение на личната библиотека на бившата
учителка в Техникума по електротехника и писателка Мария Смирова. Тук се съхраняват и издаваните в началото
на 20 век вестници както и личния архив на Стоян Бумбишев и наследниците му. И няа още много дарители. А това
безценно книжно богатство служи на любители на историята, на студенти и ценители. Част от книгите са
представяни на изложба в общинския исторически музей.

За последната година и половина за фонда на Общински исторически музей-Брезник са дарени няколкостотин
предмети от дарители. Граовци дарят с желание, каза пред репортер на Zapadno.com директорът на музея
Емилия Велинова.

В началото на месец юли тази година музеят засвидетелства уважението към дарителите с връчване на грамоти и
подаръци. Тогава бяха наградени дарители, сътрудници и доброволци на музея за периода 2020 – 2021 година.
Дарител на 2020 година е краеведът от Брезник Вера Георгиева, която е значима личност за институцията. "90 %
от онова, което е във фондовете на музея и записаното в научен архив на музея го дължим на нея. Била е
неуморен сътрудник, макар че е работила и друга дейност в читалището или пък в Комитета след това. Но тя е
намирала време да записва възрастни хора, родени в края на 19-ти век, които са свидетели на вече далеч
отминали събития и откъдето ние черпим информация. За родовете, за чаршията, за сръбско-българската война,
за какво ли нея. Вера Георгиева е един безценен извор, която и в няколко книги е описала това, което е събирала.
Но за нас е ценно това, което е останало и в научен архив.", каза директорът на Общински исторически музей-
Брезник Емилия Велинова.

Музеят в Брезник обмисля обособяването на колекция с лични вещи на хореографът Лозан Иванчев. В началото
на месец юли Гергана и Борис Николови предадоха на музея ръкописи от личния архив на хореографа. Сред
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даренията е и цигулката на Лозан Иванчев, която е била закупена, по спомените на Гергана Николова и
информация от баща и, за един чувал зърно. "Това ще бъде процес на по-нататъшно наше изследване.", добави
Емилия Велинова.

Даренията, които получава музея представляват археологически предмети, етнографски експонати, нова история,
снимки и документи. "Граовци даряват с желание и ние с желание ги приемаме нещата. Отнасяме се с уважение
към нашите дарители.", каза още директорът на музея в Брезник.

Три книжарници в Пловдив се включват в инициатива за събиране на стари и непотребни на домакинствата книги,
на които ще бъде вдъхнат нов живот. Кампанията е част от проект "Зелено знание" на сдружение "Зелена
България ръка за ръка". Той обхваща общо 50 търговски обекта в седем града на страната. Амбицията на
организаторите е да съберат 50 хиляди издания, които, вместо да бъдат изхвърлени, да се пренасочат към
читалища, социални домове, училищни и университетски библиотеки, болници и пенсионерски клубове, съобщава
Trafficnews.

"Проектът цели да стимулира кръговата икономика и намаляването на отпадъците в околната среда. Идеята ни е
непотребните книги да не бъдат изхвърляни в контейнери, реки, сметища, защото всички сме ставали свидетели
на подобни снимки в социалните мрежи", обясни Дияна Сивинова, ръководител на проекта.

Тя обясни, че всички получени издания ще бъдат подвързани и сортирани, преди да бъдат пренасочени към
новите им собственици. Книгите, които са много увредени, пък ще бъдат предадени за рециклиране.

До края на месец август всеки желаещ може да дари книгите в някой от пунктовете, които може да намери на
сайта zelenoznanie.com. Отново там учрежденията, нуждаещи се от книги, могат да се регистрират и да подадат
заявка.

"Интересът към кампанията в Пловдив е много голям. Обаждат се хора с по няколко кашона книги. Молбата ни е
хората да отделят качествена, стойностна, актуална литература и все пак да не са компрометирани", посочи
Сивинова. Според нейните наблюдения най-много се търси детска литература. И дори класики като "Червената
шапчица" и "Алиса в страната на чудесата" се оказват любими на малчуганите и днес.

"Обхватът на проекта е 2 години, активната му фаза е шест месеца. Надяваме се обаче да успеем с книжарниците
да го продължим и след това", допълни Дияна Сивинова.

Румен Ралчев, Велик Приор на Ордена на тамплиерите направи дарение за къщата – музей на поетесата Ваня
Петкова. Тя се намира в първомайското село Езерово, а дъщеря й Оля Ал-Ахмед, известна журналистка и
преводачка, се опитва да събере средства за ремонта

"Ваня Петкова бе истински рицар, борещ се за правдата и срещу несправедливостите на този свят! Нейната поезия
бе рицарска, тя заслужава да има къща – музей", сподели Румен Ралчев. Освен него дарения направиха и други
почитатели на поезията на голямата българска поетеса. Сред тях са бизнесменът Руслан Янев от Симитли и Рада
Петрова от Варна. "Днес бригадата на майстор Фикри започна ремонта на оградата на къщата-музей "Ваня
Петкова". Ще се налива бетонна подпорна стена и бетонен пояс отгоре и върху портата, където ще виси 13 кг
табела от дърворезба, дарение от майстора – дърворезбар Минчо Маринов Табелата е уникат, ръчна изработка",
написа в четвъртък във Фейсбук Оля Ал-Ахмед.

Тя алармира, че събраните до момента средства не достигат. Само бетонът, който ще се налива, струва 1000 лв, а
наличните пари са едва 1600 лв.
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"Ще са необходими още много средства за довършване на фасадата на музея и къщата за гости, както и за
вътрешния ремонт на двете сгради. Най-учтиво призовавам добрите сърца за дарения заедно да довършим
къщата-музей "Ваня Петкова" в село Езерово, община Първомай, област Пловдив", написа още в страницата си
Оля Ал-Ахмед.

Всички дарители ще бъдат вписани в почетна мрамо

рна дъска, ще получат последните няколко книги на поетесата, издадени посмъртно, и ще могат да ползват за
почивка и мероприятия къщата за гости "Синята къща – Ваня Петкова" в село Езерово в подножието на Източните
Родопи. Оля Ал-Ахмед изпрати и банкова сметка в лева, на която желаещите да превеждат дарения. Тя е на нейно
име:

Олга Жаклин Нури Садик Ал Ахмед.
BPBIBGSF
BG45BPBI 7940 1009 6133 01

Ученици от Професионалната гимназия по каменообработване в Кунино изработват паметник на дядо Добри-
българският дарител, помагал за реставрацията и поддръжката на много български храмове. Инициативата е на
Сдружение "Азбукари", а учениците от учебното заведение участват с доброволен труд. Предстои им най-трудната и
финална част от извайването на монумента. До момента децата са изработили най-напред от глина моделът на
дядо Добри, а след това и от гипс, каза Яна Орлинова, директор на учебното заведение. 
Учениците, които започват работа по паметника вече са приключили. Щафетата по изработката на монумента
поемат по-малките възпитаници на гимназията. Цветомир Христов от 10. клас, не крие радостта си от участието си:
"Аз се радвам много за паметника на дядо Добри. Радвам се много, защото той е бил светецът от Байлово. Правил
е дарения, с които е помагал на храмовете и ние сме длъжни да му отчетем почит.".
След като приключи изработката, първият паметник на доброто - монументът на Дядо Добри, ще бъде
транспортиран и поставен в София, сподели Яна Трендафилова координатор на сдружение "Сдружение
Азбукари". Тя уточни също, че средствата за осъществяването на идеята са събрани чрез кампания на
сдружението.

За втори ден екоактивисти и доброволци се включват в почистването на брега на Дунав в Лом.

Гражданската инициатива "Да ликвидираме джунглата по брега на Дунава от Морския клуб до Вишката" цели да се
изчисти брегова ивица с дължина близо 300 метра от храстовидната аморфа и увивните растения.

Инициаторите се надяват да се включат повече доброволци в днешната акция, която е от 08.00 до 11.00 часа,
след което в 17.00 часа започва втория етап на почистването. 

Изискването е да се носят ръкавици, ножици, триони и всякакви други инструменти, предназначени за рязане
на храсти. От Община Лом също се включват в екоакцията с работници и техника от ОП "Чистота".

Превозът на събраните зелените отпадъци ще бъде извозен с транспорт на общинската фирма.
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https://www.konkurent.bg/news/16269548402790/uchenitsi-izrabotvat-pametnik-na-dyado-dobri
https://bnr.bg/vidin/post/101503567/dobrovolci-chistat-brega-na-dunav-v-lom


Ботаническите градини в Балчик, София и Варна набират доброволци. Предложението идва от Балканския
екологичен център на университетските ботанически градини и е насочено предимно към студенти от Софийския
университет. Младежите ще помагат при поддържането на растителните колекции и ще посрещат многобройните
посетители в продължение на седмица. Желаещите могат да се обадят до 31 юли.

1 492 лв. бяха събрани по време двуднения благотворителен базар за 7-годишната Радост Дукова в парк Вапцаров
в Димитровград. Средствата са нужни, за да се продължи лечението на детето, което се провежда веднъж
месечно в Турция.

Радост има детска церебрална парализа още от раждането си и семейството се бори тя да проходи.

Базарът в помощ на Радост се проведе в парк Вапцаров

Момиченцето се лекува в рехабилитационен център в Истанбул, където за съвсем кратко време има постигнат
забележителен успех и детето направи първите си неуверени стъпки.

И Хасково помага на малката Радост да проходи

Препоръчва се месечно лечение, което е на стойност 2240 евро. Предстои операция за премахване на пластините
и пироните в края на септември на стойност около 8000 евро.

Семейството на Радост благодари на хората с добри сърца за подкрепата!

Дарителска кампания "Да помогнем на Радост да проходи"

Банка ДСК BIC – STSABGSF IBAN – BG91STSA93000024757217 – в BGN IBAN – BG09STSA93000024757820 – в USD
Титуляр:Радост Дукова PayPal: [email protected] DMS RADOST на номер 17 777

https://dmsbg.com/19994/da-pomognem-na-radost-da-prohodi/…

Helpkarma:

https://bg.helpkarma.com/…/da-pomognem-na-radost-da-prohodi…

Директорът на Зоологическа градина – София ланд. арх. Добромир Бориславов в интервю за предаването
"Добър ден, България" на Радио "Фокус". 
Водещ: Често обзети от проблемите и амбициите си забравяме, че не сме единствени на тази земя. Истината е, че
има и други хора, както и други живи същества – животни и растения. За щастие има не една организация, която да
се грижи за животните, не говоря само за изоставените, а и за изчезващите видове. В столичната зоологическа
градина например, има 29 застрашени вида. Повече за тях ще научим от директора на столичния зоопарк

Заглавие: Ботаническите градини в Балчик, София и Варна набират доброволци

Дата: 25.07.2021 13:36
Медия: 24 Часа

Заглавие: Събраха още 1 492 лв за 7-годишно дете, което мечтае да ходи

Дата: 26.07.2021 08:33
Медия: Haskovo.Live

Заглавие: Добромир Бориславов: Около 50 са картотекираните доброволци в Софийския зоопарк, имаме нужда
от още толкова

Дата: 26.07.2021 18:00
Медия: Информационна агенция "Фокус"

https://www.24chasa.bg/region/article/10020319
https://haskovo.live/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%89%D0%B5-1-492-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-7-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE/
http://www.focus-news.net/opinion/2021/07/26/55531/dobromir-borislavov-okolo-50-sa-kartotekiranite-dobrovoltsi-v-sofiyskiya-zoopark-imame-nuzhda-ot-oshte-tolkova.html


Добромир Бориславов. Здравейте. 
Добромир Бориславов: Здравейте. 
Водещ: Представата на повечето хора за зоопарк е място, в което могат да видят на живо различни животни.
Някои от тях дори влизат в ролята на благодетели, като решават да споделят храната си с тях, без да си дават
сметка, че по този начин им вредят. Малка част от хората знаят, че в този тип паркове се угрижват застрашени
видове. В столичната зоологическа градина те са 29. Бихте ли ни казал повече за тях и полагат ли се по-специални
грижи за тези същества? 
Добромир Бориславов: Точно така. Много е важно да кажем на нашите слушатели, че последните години
зоологическите градини наистина смениха своето основно предназначение, защото от едни места, където се
отглеждат на закрито животни, те се превърнаха в природозащитни центрове. Какво ще рече това? Това е резултат
от тенденциите за изчезване на много видове във връзка с човешката дейност и намаляване на техните популации
в дивата среда. Зоопарковете започнаха да се стремят все повече да отглеждат най-вече защитени видове и да се
стремят към тяхното размножаване с цел запазване на популациите, и когато е възможно и връщане и в дивата
природа. Така и ние, както вие казахте, имаме една сериозна бройка защитени видове, които отглеждаме. Ние, за
да бъдем част от тези световни тенденции, се опитваме постоянно да се сдобиваме с видове, които да позволят
първо, да са защитени, и след това да ни позволят на нас самите да участваме в тяхното размножаване, защото
всеки един защитен вид си има своя международен координатор, който следи първо, да няма кръвосмешения,
тоест, видовете, които се размножават, да са от различни генетични линии, и второ, определя, когато има
поколение, когато успешно се стигне до размножаване, къде да отидат съответните новородени от дадените
видове. Така че това е нещо, към което и ние се стремим. Както знаете миналата година се сдобихме с мъжки
снежен леопард – един изключително ценен, рядък и критично застрашен вид. След това, тази година в началото
на годината пак международният координатор ни даде женска от същия вид. Фактически Софийската
зоологическа градина стана първата на Балканския полуостров, в която има размножаваща се двойка, защото в
цяла Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция, и дори Хърватска няма представители от вида снежен
леопард. Но това беше резултат от едни естествени събития, защото общината като собственик на зоопарка преди
3 години инвестира в реконструкция на залата на големите котки, по-точно създаване на външни заграждения,
които отговориха на европейските стандарти за отглеждане на такива защитени животни. В резултат на преговори
и съответна последваща комуникация ние успяхме да се сдобием с този вид. Сега имаме време, в което трябва да
запознаем животните, да ги адаптираме към новите условия, и примерно за този вид ще очакваме някакви малки.
Но дано да се харесат, защото при животните е по същия начин като при хората, също има т.нар. "симпатии", и не
винаги, като сложиш мъжки и женски индивиди на едно място, се стига до поколение. Това е един много бавен,
много сложен, но интересен процес. И когато ги гледа човек с любов и с отношение, в повечето случаи нещата се
случат. Примерно допълнение на това е ситуацията с бърнестата ни мечка. Преди 3 години в резултат на може би
2-годишни преговори успяхме да получим т.нар. вид бърнеста мечка. Това е единствената топлолюбива мечка, пак
застрашен вид от джунглите на Азия. Има само 10 зоопарка в Европа, в които има такъв вид мечка и ние сме един
от тях. Съответно сега след 2 години вече гледаме този вид, успяхме да получим разрешение да доставим и
женска, за да можем да правим размножаващо се семейство. Но тъй като всички животни в европейската
популация на вида са близкородствени, международният координатор определи женската да бъде предоставена
от зоопарка в Сингапур. Той е един от топ 3 зоопарка в света като условия и качества на отглеждане и на среда за
животните. Успяхме да направим реконструкция на едно заграждение в сградата на мечкарника ни. Тази
реконструкция беше одобрена от даващия зоопарк, т. ест. от Сингапур. В момента се опитваме да организираме
трансфера, тъй като това е една много сериозна операция - да докараш мечка от далечен Сингапур до София. Но
за нас е голямо предизвикателство и в момента сме в процес на организация, и се надяваме да го направим. И по
този начин ние да си продължим политиката на опазване на тези застрашени видове. Защото наистина в световен
мащаб, хората не си дават сметка, че човекът навлиза в ареалите на тези животни, изтласква ги, унищожава,
бракониерства, и по данни на различни международни организации, които се занимават с преброяване, със
защита в глобален мащаб, до 10 години голяма част от защитените видове ще могат да бъдат видени основно в
зоологическите градини, защото всяка година данните за техните популации намаляват. Това посочват цифрите. И
наистина по този начин, дори малко, ние все пак ще имаме своя малък, надявам се значителен принос за това да
се борим за обръщането на тази тенденция. 
Водещ: Не мога да не ви попитам за един вид, който все още го няма в парка. Това е жирафът – любимото ми
животно. Доколкото знам вече се строи жирафарник. Готов ли е той и водят ли се преговори това животно да
дойде в парка? 
Добромир Бориславов: Не, още не се строи. Жирафарникът е на ниво проект. Това е дълъг процес, както и при
защитените видове, за да получим животното жираф, първо трябва да създадем условията. Преди да получим
жираф, какъвто се надяваме, че ще има, първо трябва да получим членство в Европейската асоциация. Тази
година влязохме в процедура по мониторинг и се надяваме в рамките на годината да влезе мониториращият екип
и да направи този мониторинг за това - какви подобрения сме направили, да получим членство в Европейската
асоциация, защото последните години сме само кандидати. Но тъй като, за да влезеш в организацията, трябва да
направиш сериозни инвестиции, Столична община ги направи. Трябва да припомня на слушателите, че 2018
година тя направи голяма инвестиция за разширението на големите котки, миналата 2020 година направи в
реконструкция на зоната с приматите с 14 нови външни заграждения, паралелно с това успяхме да направим
някои малки подобрения, като например за сервали, бърнеста мечка и други малки обекти в рамките на
зоопарка. Това беше сериозна причина да влезем с молба за мониторинг, защото когато получим това членство в
европейската организация, всички ценни видове, като жирафа и много други, които Софийската зоологическа
градина би искала да отглежда, могат да дойдат, защото те се получават единствено и само след като има
членство и след като има разрешение на комитетите, които работят към тази асоциация. Така че това нещо ще се
случи, но това е процес, който е различен от всички други строителни процеси и ще отнеме време. Не мога да кажа



колко, но вярвам, че ще се справим, както се справихме с големите котки, както се справихме и с маймуните. Само
хората, които създават, знаят колко трудно и от колко много институции зависят всички тези инвестиции и решения.
Но ние сме на прав път и това е заложено в плана ни. 
Водещ: Ще го очакваме. Колко и какви видове са семейните двойки в зоопарка в момента? Очаквате ли бебета? 
Добромир Бориславов: О, много са. Постоянно се раждат животни в зоологическата градина. Ето, споменах
миналата година успяхме да докараме стадо зебри. От тях също се надяваме, че в края на годината или незнайно
кога, да имаме поколение. Миналата седмица получихме стадо камили. Това е голям успех за нас, защото все пак
камилата също е със статут на застрашен вид. Това са млади животни от 1,5 до 2 години възраст, които също са
съвместими за създаване на семейство. Имаме си цял тревопасен сектор, където имаме животни, които са
групирани по двойки, които постоянно раждат. Така че нашата политика е да има повече любов в зоопарка, и
съответно там, където имаме единични видове, се опитваме, благодарение на зоопарковия обмен, да внасяме
мъжки или женски индивиди, за да могат да се създават поколения и да има новородени. Така че очакваме много
и сме щастливи, че вече ще можем, дай Боже, въпрос на време и както се казва божа работа, но вече имаме
ценни видове, като зебрите, камилите, ватусите – това са онези тревопасни животни с големите рога – за хората,
които нямат представа какво значи ватуси, които постоянно раждат. Нашите маймуни, като лемурите и капуцините
постоянно се размножават. Имаме с какво да се зарадваме и да правим хората по-щастливи. 
Водещ: Кое е най-възрастното животно в Столичния зоопарк и на колко години е? 
Добромир Бориславов: Това е нашата любима Артайда, слоницата. Тази година тя навърши 58 години. По
принцип слоновете са вид, който живее дълго време, примерно до около 70-годишна възраст, особено в
зоопарковете, където, когато са под постоянна човешка грижа, дори може да бъде и повече. Баба Артайда вече е в
трета възраст и изисква специални грижи, защото трябва да я поддържаме в добра форма. Мисля, че тя в момента
ни е най-възрастното животно в зоологическата градина. 
Водещ: Зоопаркът е общински, но се финансира от частни дарители. Само от това става ясно, че има нужда от
допълнително финансиране. За какво най-често не стигат парите и каква сума ви е необходима за планираните
разходи? 
Добромир Бориславов: По принцип всяка една институция, която има животни, се нуждае от допълнително
финансиране. Ние сме благодарни на нашите много дарители и осиновители, които постоянно ни помагат най-
вече със средства, които са свързани с изхранването и осигуряването на специализирана храна, защото както
повечето животни, така и при дивите животни има и специализирани храни, които са необходими. Много хора ни
даряват точно такива храни и продукти. Другото, с което хората помагат много, са всякакви видове играчки и
техника за поддържането на помещенията на животните, за играчки, с които те да оползотворяват свободното си
време. Тъй като сме изправени пред време, в което има несигурност, свързана с постоянно увеличение на цени,
има динамика и когато работим добре, а ние мисля, че в момента се справяме, когато има повече бройки на
животните, се увеличава и обемът от хранителни продукти и ресурси. Така че винаги имаме нужда от нещо. Който
има желание да дойде да помогне, може да го направи. Неговата помощ винаги ще бъде от полза на
зоологическата градина, защото при нас процесът е изключително динамичен. Ние постоянно увеличаваме броя
на колекцията си, което означава, че ще имаме по-голяма потребност от средства и бюджет за изхранване.
Естествено, опитваме се да планираме и да можем да се справяме. Засега се справяме, но винаги, както Мечо Пух
е казал: "Колкото повече, толкова повече", така че всяко едно дарение или помощ е добре дошло, защото грижата
винаги може да бъде по-добра. Затова, който иска да помага, да заповяда. Обръщаме индивидуално внимание на
всички наши дарители и осиновители и сме им много благодарни, защото има хора, които не питат от какво имаме
нужда, а просто казват: "разполагам с такива възможности, давам ви ги, вие си ги насочете към вашите най-
основни потребности". Слава Богу, че в България дарителството е развито и можем да потвърдим, че има добри
хора, които ни помагат. 
Водещ: Да, важно е, че все още има добри хора. А колко доброволци работят в парка към момента? Имате ли
нужда от още и в какви насоки? 
Добромир Бориславов: По същия начин, както със средствата, винаги е по-добре да има повече. Ние имаме
дарителска програма. Към момента имаме картотекирани по документи около 50 доброволци. Те са ни
необходими най-вече по време на различни кампании или примерно събота и неделя, когато има много хора и
има нужда да се наблюдава за нерегламентирано хранене, за спазване на реда и т.н. Никога не можем да ги
мобилизираме да дойдат по едно и също време, защото като им звънят, винаги има хора, които са извън града,
които работят и т.н., и казват "Аз мога да дойда на еди-коя си дата". Затова, който иска да стане доброволец и да
дари от своето време в полза на грижата за животните в зоопарка, нека да се свърже с колегите от нашия
Екологично-образователен център – този, който прави Лятното зооучилище – и да се регистрира. Ще получи карта
за доброволец и ще влезе в доброволческата ни програма, което означава, че ще му се звъни и ще бъде търсен
при различни събития, когато имаме нужда от доброволци. Според мен би следвало да имаме повече
доброволци. Бих се радвал, ако успеем да удвоим бройката, защото наистина е важно и са ни необходими хора,
които да осигурят комфорта най-вече на посетителите. Така че, ако някой изявява желание, да заповяда.
Интересно е и може да бъде полезно и за доброволците, и за нас. 
Водещ: Радва ли се на достатъчно посетители зоопаркът и кои животни са сред най-интересните? 
Добромир Бориславов: Радва се, слава Богу. По време на пандемията зоопаркът беше доста посещаван.
Независимо, че нашите зали продължават да бъдат затворени заради мерките, което е абсолютно наложително и
се надявам посетителите ни да разберат. Броят на посетителите падна с по-малко от 20% в сравнение с миналата
година, което си е голям успех за нас. Винаги има какво да се види в зоологическата градина. Просто хората трябва
да имат търпение и да търсят животните, защото сега условията в някои зони са значително по-добри и е малко
по-трудно да се открият. Но пък хората трябва да се заредят с търпение и винаги могат да ги видят и така. 
Водещ: Да, мисля, че любителите на животни по принцип имат търпение, така че ще се справят. 
Биляна БОЗИНАРЕВА



Световната шампионка по стрелба и бивш депутат от БСП Весела Лечева дари 10 000 лева за обновяване на
Антифашисткия мемориален комплекс "Балванска битка" във великотърновското село Балван.

Ремонтните дейности вече са в ход. Със предоставените от родолюбивата българка средства вече се почиства
терена около паметника, който през последните години е бил занемарен.

"Асфалтираме основната алея. Предстои да бъдат монтирани пейки в парковото пространство. През есента
предвиждаме да засадим и дръвчета", обяви кметът на Балван Недьо Георгиев.

Мемориалният комплекс е изграден по повод балванската битка, която е сражение между български армейски и
полицейски части Габровско-севлиевския партизански отряд по време на комунистическото партизанско
движение в България през 1941-1944.
Бойните действия се развиват край селата Крушево и Балван. На 28 март 1944 г. отрядът е открит от полицейска
част, която разбива след кратка престрелка. Отрядът бързо се изтегля към село Горско Калугерово, но е застигнат
и обкръжен от големите въоръжени сили, изпратени от Севлиево. След няколко успешно отбити атаки
партизаните минават в настъпление и пробиват обръча. В боя е тежко ранен командирът на отряда Иван Райков.

"Благодаря на кмета на с. Балван Недьо Георгиев, че прие инициативата ми да обновя парка пред Антифашистки
мемориален комплекс "Балванска битка". Вярвам, че уважението към миналото е ключово за настоящето ни",
заяви наскоро в социалните мрежи Весела Лечева.

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 6)

Ротари клуб "Русе" поде дарителска акция за преоборудване на легловата база на Тубдиспансера в града.
Общинската болница лекува русенци и пациенти от региона и беше на първа линия в борбата срещу КОВИД–19.
Целта е да се осигури модерно медицинско оборудване и по-конкретно 50 специализирани болнични легла, които
да повишат значително качеството на обслужване, удобството на пациентите и общото подобряване на средата в
лечебното заведение.

Прогнозният бюджет за това оборудване и неговата доставка е около 40 000 лв. "Желаем каузата да е обща, на
всички русенци, които със своя дарителски жест да демонстрират своето отношение към благоденствието на
нашата общност.", коментира президентът на Ротари клуб "Русе" Венелин Молнар.

Всеки, който иска да се включи, може да използва следната банкова сметка:

СДРУЖЕНИЕ РОТАРИ КЛУБ РУСЕ

Юробанк България АД

IBAN BG 84 BPBI 7921 10 45517401

Код по БУЛСТАТ: 000694749

BIC BPBIBGSF

Чуйте повече от интервюто с Венелин Молнар.
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https://darikradio.bg/daritelska-akcia-na-rotari-klub-ruse-za-tubdispansera.html


Дарителска кампания за подмяна на легловата база в Белодробната болница в Русе бе обявена днес.
Инициативата е на хуманитарните клубове в града, които търсят подкрепа от съмишленици в страната и чужбина.

50 специализирани болнични лега и допълнително оборудване за медицинско обслужване и удобство на
пациентите ще бъдат купени и доставени в Белодробната болница на Русе. Тя е едно от трите лечебни заведения,
които успешно се справят в битката с корона вирусната инфекция. Сградата на Белодробната болница е
построена през 1032 г и последната подмяна на леглата за пациентите е била преди 50 години от тогавашната
фабрика "Тръбна мебел", каза управителят на лечебното заведение д-р Светослав Дачев и допълни.

"Тези легла имат възможност различните им части да бъдат придвижвани нагоре и надолу за по голямо удобство
при хранене на пациента, за обслужване на персонала. Има възможност да се повдига, да се смъква. Имат
колелца за по-лесно придвижване. Съвсем модерно оборудване, което го има във всички съвременни болници".

В кампанията са обединени Ротари и Лайънс клубовете на Русе. За благотворителната инициатива разказа
президентът на Ротари Венелин Молнар.

"Инициативата стартира още през пролетта. Имаме няколко пилотни легла, които са доставени преди два месеца
в диспансера, те доказаха колко са по-модерни, по-ефективни, по-удобни и за персонала, и за болните.
Желанието ни е да доставим близо още 50 и почти пълният капацитет на болницата да бъде оборудван с ново
такова обзавеждане, със специализирани болнични легла, които да позволяват лесното транспортиране на
болните, удобното и комфортно пребиваване, доколкото това може да се каже за една болнично заведение"

Сдружение "Приятели на животните ВТ" изпитва сериозни финансови затруднения, тъй като през последните
седмици са зачестили случаите на тежко пострадали животни, нуждаещи се от лечение и операции. Затова
доброволците призовават за по-голяма активност в кампанията "Жълти стотинки за живот".

"За съжаление тежките случаи на пострадали животни стават все повече, а сметките в клиниките на старите случаи
стоят все така непокрити. Всячески се опитваме да съберем средства да платим поне старите си задължения, но
може би заради сезона на отпуските, хората не са активни и всичко е изключително трудно. Имаме случай на
отровено куче, което в момента е на системи в клиниката и отказахме лечение на котка с ФИП, защото просто е
невъзможно в момента да си позволим това скъпо лекарство срещу заболяването." – споделят доброволците.

Каузата "Жълти стотинки за живот" е един от начините, по които можете да помогнете на бездомните животни. Ако
имате събрани жълти стотинки у вас в буркан, кутия, торбичка или касичка и нямате намерение да се занимавате
да ги броите, сортирате и да търсите къде да ги обмените, може да ги дарите на "Приятели на животните ВТ" и
така да помогнете на бездомните животни.

Ако сте от Велико Търново, стотинките може да предадете лично, а живеещите в отдалечени селища могат да ги
изпратят по куриер. Сдружението ще откриете на страницата му във фейсбук
https://www.facebook.com/groups/121067711338396.

Заглавие: Събират дарения за подмяна на легловата база в Белодробната болница в Русе
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Благотворителен маратон в Дупница събра рекорден брой капачки. 110 десетлитрови бутилки, пълни с капачки,
бяха предадени на специален пункт за националната кампания "Капачки за бъдеще". Организатор на събитието,
обединило десетки дупничани в съботния ден, е младият аниматор, изпълнител на народни песни и талантлив
илюзионист Радослав Георгиев. В подготвения от него концерт "Дете на дете помага" на малката сцена в парк
"Рила" благотворително участваха фолклорно трио "Авлига" към НЧ "Пейо К. Яворов - 1978" - Дупница, фолклорна
група "Звездица" към НЧ "Христо Ботев - 1978" - Дупница с ръководител София Илиева, певческа група към НЧ
"Развитие - 1910 " - село Крайници, а с изпълненията си на китари в каузата се включиха Иванина Панайотова,
Камен Соколов и Петър Тодоров. Шоуто продължи до вечерта със забавните фокуси и магии на Радослав
Георгиев. Водеща на концерта беше Ивайла Кръстева, а специален гост – Цветето на българската магия
Десислава Димитрова – Шехерезада. Със средствата от събраните капачки ще бъдат закупени кувьози за АГ-
отделенията в страната.

Dupnicanews.EU

Благотворителната кампания за подмяна на 50 от 88-те легла в Белодробната болница "Д-р Димитър Граматиков"
стартираха русенските Ротари и Лайънс клубове. Цените на новите легла варират от 800 до... 

Множество книги получи като дарения Детска клиника при УМБАЛ "Свети Георги" в град Пловдив. Те бяха
осигурени от Института за здравни активности и технологии.

Дарението е част от благотворителната кампания "Болници с библиотеки", която има за цел да обособи
библиотечни кътове в част от отделенията на болнични заведения в няколко български града.

За по-малко от два месеца в кампанията се включиха над 900 дарители с повече от 10 000 книжни издания

Сдружение "Институт за здравни активности и технологии" е фокусирано върху организацията и изпълнениета на
дейности, насочени към отстояване интересите на пациенти от различните възрастови групи, хора в
неравностойно положение /здравословно и социално/, представители на рисковите групи, както и техните близки.

А по темата за детското здравеопазване може да видите и това видео от нашия архив:

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 2)

Какво показва годишният доклад за България за Мониторинг на медийния плурализъм, включен в Доклада за
върховенството на закона на ЕК?

Коментар за "Мрежата" на Николета Даскалова, медиен експерт от фондация "Медийна демокрация". Тя, заедно с

Заглавие: Ротари и Лайънс клубовете обединени в дарителска акция за Белодробната болница
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проф. Нели Огнянова и доц. Орлин Спасов от СУ "Св. Климент Охридски" са водещите автори в разработването на
този документ, създаден за Центъра за медиен плурализъм и медийна свобода към Европейския университет във
Флоренция.

Какви са причините за безпокойството на Европейската комисия? Защо продължава да няма прозрачност на
медийната собственост, какви са гаранциите и регулациите за прозрачно разпределяне на средствата за
държавна реклама, има ли я политическата намеса в медиите, кой работи за подобряването на работната среда
и сигурността на журналистите, какво се случва с медиите в страната?

Целия разговор можете да чуете в звуковия файл.

Варненската Фондация "Живот със Синдром на Даун" продължава битката за промяна на Наредбата за
медицинската експертиза в полза на хората със Синдром на Даун и тяхното качество на живот.

След като успя да извоюва пожизнено ТЕЛК решение и минимални 50% за основна диагноза за хората със
Синдром на Даун, от фондацията недоумяват защо в наредбата не са разделени генетичните аномалии, които
принципно се разделят на състояния с умствена изостаналост и на такива без умствена изостаналост, за да могат
първите да имат право на пожизнена чужда помощ.

Синдромът на Даун е генетична аномалия, която винаги е придружена с умствена изостаналост, макар и в
различна степен, каза за Радио Варна Силвена Христова председател на фондацията. Умствената изостаналост
не може да се излекува и хората с тази аномалия могат да живеят качествено единствено с чужда помощ. В този
вид, без упоменаване на задължителна оценка с чужда помощ при хора с генетични аномалии с ментални
проблеми, в Наредбата отново се осигурява възможност и предпоставка ТЕЛК-овете да ощетяват хората с
ментални увреждания от необходима чужда помощ, да се проявява субективна оценка и да продължава да е
налице корупцията, каза още Силвена Христова:

"Чуждата помощ е необходима за хората със Синдром на Даун без значение дали те са със средна, умерена
или тежка умствена изостаналост. Проблемът е, че всичко е под общ знаменател и не се разглеждат
потребностите на хората с увреждания, затова е изключително важно чуждата помощ да бъде спомената в
наредбата и тя да е за всички, които имат нужда от нея и които са с ментални проблеми."

Фондация "Живот със Синдром на Даун" ще се бори по съдебен път, за да могат хората с тази генетична аномалия
да имат качествена подкрепа, категорична е Силвена Христова. Тя допълни, че има притеснение от страна на
родителите дали ТЕЛК-овете ще отпуснат на децата чужда помощ или те ще бъдат ощетени.

Чуждата помощ се изразява във финансова и човешка подкрепа, като според състоянието, и разбира се оценката
на детето, месечната сума е от 300 до 600 лева. Чуждата помощ се отпуска до момента, в който изтече ТЕЛК
решението, а сега, когато то вече е пожизнено не се знае как ще се определя, каза още Силвена Христова.

Като майка на дете със Синдром на Даун тя е наясно, че чуждата помощ е необходима за цял живот. Трябва да
има оценка за определен период, според израстването на децата. С всяка изминала година се оказва, че те имат
все по-голяма нужда от подкрепа, защото някои не успяват да достигнат самостоятелност и независимост.

Снимките са на Фондация "Живот със Синдром на Даун" 

Заглавие: За пожизнена чужда помощ за хората със Синдром на Даун ще се бори фондация от Варна

Дата: 29.07.2021 07:30
Медия: Радио Варна

https://bnr.bg/varna/post/101505238
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