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Новини за членове на БДФ 
 

Шанс за нов дом: Фондация помага на многодетни семейства 

"Хабитат България" е част от световна организация, работеща в над 70 държави 
www.nova.bg | Василена Гръбчева | 15.10.2019 | 16:11 
Шанс за нов дом! Минчо Бенов, заедно със своята фондация и работата на десетки доброволци помага 
на семейства, нуждаещи се от жилище. Мъжът е приел за своя мисия да подарява топлина и уют на 
многодетни родители. 
"Това е основната дейност на фондацията "Хабитат България". Тя строи жилища за семейства, които 
имат относително ниски доходи и не могат да си позволят придобиването на собствен дом по 
обичайния начин", каза Милчо Бенов, директор на фондацията.  
"Хабитат България" е част от световна организация, работеща в над 70 държави. В България са 
построени жилища в София, Костинброд и Варна. 
"Много съм щастлив и удовлетворен. Това е един от основните стимули в работата ми", допълни 
Бенов.  
За да бъде одобрено едно семейство, то трябва да има две деца, да няма жилищна собственост и 
доходите му да са до 80% от две средни заплати. Освен това семейството трябва да помага на всички 
доброволци в строежа. 

Открива се 52-ото специализирано изложение СТРОЙКО ЕКСПО 

www.offnews.bg | 14.10.2019 | 15:10 
От 16 до 20 октомври в Националния дворец на културата, София, ще се проведе специализираното 
изложение за архитектура, строителство и обзавеждане СТРОЙКО ЕКСПО.  
За петдесет и втори път над 130 фирми ще покажат своите най - нови продукти и услуги през петте дни 
на изложението. Диапазонът на предлаганите стоки е много голям - строителни материали, мека 
мебел, кухни, дограми, озеленяване, пречиствателни станции и актуалните за сезона отоплителни 
уреди. Предимството за посетителите е централната локация с удобен паркинг и близост до 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://nova.bg/news/view/2019/10/15/265475/шанс-за-нов-дом-фондация-помага-на-многодетни-семейства/
https://offnews.bg/ikonomika/otkriva-se-52-oto-spetcializirano-izlozhenie-strojko-ekspo-713114.html


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2 

Тел.: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

4 

 

метростанция, възможността на едно място да се видят и пробват най-новите продукти на водещи 
фирми от бранша. 
Традиционно по време на изложението се дават големи отстъпки, които достигат до 30 %. 
Посетителите имат възможност да се възползват и от редица различни промоции и томболи, които 
участниците в изложението предоставят. Входът за изложението е свободен, всеки е добре дошъл, 
независимо дали е краен потребител или търси бизнес партньорства. Изложението е отворено за 
посетители от 10.00 до 19.00 часа. 
Тази есен по време на СТРОЙКО ЕКСПО ще бъдат проведени някои интересни инициативи: 
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ ОБЕКТИВА - ФОТОИЗЛОЖБА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА И 
ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО. Три въздействащи фоторазказа, отличени с редица награди, ще бъдат 
представени на третия етаж на изложението: 
"КАЛЕНИ В ОГЪН" на Тихомира Методиева показва обикновени хора с необикновено хоби. Те рискуват 
живота си, за да помагат в ситуации, в които хората обикновено бягат - пожари, наводнения, 
земетресения и други бедствия. В момента в България има 220 доброволни формирования, в които 
членуват близо 3000 доброволци. Самата Тихомира Методиева е доброволец-пожарникар и секретар 
на Националната асоциация на доброволците в Република България. 
В поредица от фотоси под названието "ВИЖ ТОВА или историята на кучето водач" Борислав Трошев 
разказва за единственото по рода си училище за кучета водачи за незрящи в България, създадено от 
фондация "Очи на четири лапи". Снимките са запечатали моменти от обучението на бъдещите 
четириноги помощници, от живота им в приемни семейства, както и от всекидневието на куче водач, 
което вече помага на човек с увредено зрение. 
Проектът на Добрин Кашавелов "ВОДА ЗА ХАИР" представя бай Манчо - човек, посветил живота си на 
търсенето на вода и изграждането на чешми "за хаир". Освен с дарбата си да открива и "чува" водата, 
родопчанинът от десетилетия помага на хората и по много други начини. Възрастният мъж всяка 
седмица се моли и еднакво почита и джамията, и църквата. Казва, че водата е жива и разбира всичко. 
УЪРКШОП ЗА ИЗРАБОТКА НА КЕРАМИКА И КОЖА ПО РИМСКА ТЕХНОЛОГИЯ.  
Безплатни уроци за деца и възрастни. На 18 октомври от 16 до 19 часа и на 19 и 20 октомври от 10 до 
19 часа на третия етаж на НДК. 
КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕВРОПА" ще се проведе на 18 октомври от 10 часа в 
Клуб 1, НДК.  
Очаквайте лектори, които ще споделят своя опит в създаването на зелени публични и частни 
пространства. Какво ни е нужно, за да направим града, в който живеем зелен? Защо е прекрасно около 
нас да е зелено? Каква е връзката между дърветата, хората и града? Ще търсим отговори, които да ни 
вдъхновят да създадем своята градина. 

Безплатна научна програма за 300 ученици стартира BASF в България 

www.actualno.com | 11.10.2019 | 18:10 
С експерименти за пречистване на вода, рециклиране, разграждане на пластмаси и получаване на 
метал от метални отпадъци стартира научната програма BASF Chemgeneration в България. Първите 
лаборанти бяха ученици от 31 СОУЧЕМ "Иван Вазов". Научната програма на BASF Chemgeneration 
обхваща 8 страни от Централна и Южна Европа в партньорство с най-престижни научни и 
образователни институции в цяла Европа, включително и СУ "Климент Охридски". Целта е чрез 
практиката да образова учениците за значението на химията и естествените науки за създаването на 
устойчиво бъдеще. 
"Естествените науки, новите материали и модерните технологии имат все по-голяма роля в 
опазването на околната среда и устойчивото развитие на планетата", изтъкна при откриването на 
програмата управляващият директор на БАСФ ЕООД - България Марина Буковиц. Тя е категорична, че 
образователните програми, насочени към децата са най-добрият начин да опазим природата и да 
намалим употребата на природни ресурси и изрази убеденост, че програмата Chemgeneration ще 
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покаже на учениците значението на науката за човечеството. Тя е насочена към гимназиалните 
ученици, за да им покаже колко важно е отношението към природата за бъдещето на цялото 
човечество. "Целта ни е да утвърдим прехода от линейна към кръгова икономика и да научим 
учениците на най-различни методи и начини как може повторно и за трети път да се използват 
продукти", посочи Марина Буковиц. "Мисията на програмата е не само да популяризира химията, но 
и да запознае гимназиалните ученици със завладяващата страна на химията, за да разберат как 
естествените науки помагат за устойчивото бъдеще", добави тя. 
Зам.-министърът на образованието Таня Михайлова приветства инициативата и изказа увереност, че 
ползите за учениците ще са големи, тъй като те не само ще учат химия, но и ще виждат приложимостта 
ѝ. "Скучните предмети всъщност са изключително интересни тогава, когато видите тяхната 
приложимост", каза тя на учениците, непосредствено преди да се превърнат в лаборант-химици и да 
пробват да създадат чиста вода от сини и жълти мътни течности. 
Такива и много други опити ще бъдат провеждани на територията на ТехноМеджикЛенд с групи от по 
20 ученици от различни училища в рамките на програмата. Тя ще протече в общо 15 практически 
семинара, така че 300 ученици ще могат да се запознаят с програмата. Експериментите, които ще се 
изпълняват показват как можем да се отървем от отпадъците и да ги вкараме отново в употреба, 
съобщи ръководителят на програмата в България доц. Лъчезар Христов, преподавател в Софийския 
университет "Климент Охридски". 
Той изнесе първата лекция пред нетърпеливите експериментатори, в която им обърна внимание на 
необходимостта от нулев отпадък, т.е. да преминем към кръгова икономика. 
"15 милиарда дървета загиват всяка година, което е двойно повече от цялото население на Земята, 
т.е. заради всеки човек умират по две дървета всяка година", посочи доц. Христов. 
"Полиетиленовите пликчета, каквито ни дават във всеки магазин се произвеждат с невероятно скорост 
- броят им нараства със 160 хиляди всяка минута, което може да опраши земята няколко пъти. За една 
година се произвеждат, продават и използват около 5 трилиона такива пликчета. От тях около 1% 
влизат в повторна употреба, останалите 99% отиват на сметището, което е постоянен източник на 
отпадъци", каза още доц. Христов и предупреди, че ако продължаваме така ще ни глътнат, няма да 
има къде да стоим. 
"90% от суровините се превръща в отпадък преди още да е готов продукта, който се прави от тях, а 
80% от готовите изделия спират да се използват след 6 месеца", изтъкна още доцентът и даде пример 
с мобилните телефони, които често сменяме за по-нов модел. 
Генерирането на нови и нови боклуци и нови и нови сметища е голяма опасност, акцентира доц. 
Христов. "Боклуците не само загрозяват и стесняват жизненото ни пространство. Те представляват 
непосредствена опасност за нашия живот, защото не можем да ги изолираме от околната среда да не 
стават част от кръговрата на водата и да не попадат в чиниите ни. Ние ги изяждаме и вече страдаме и 
ние. Такива проблеми вече се забелязват ясно - в човешката кръв се забелязват повсеместно вещества, 
които изобщо не би трябвало да са там и които идват точно от този порочен кръг на обратното 
попадане на отпадъците в това, което ядем и пием", посочи той. 
Интерактивните семинари по химия ще се провеждат всеки втори петък от 14:00 часа в 
ТехноМеджикЛенд, София Тех Парк. За участие могат да кандидатстват само учители и училища, а 
подробностите и формулярите са достъпни в образователния портал на програмата. 

 
Общи новини 
 

Сдружение “Устремени“ събира дарения в подкрепа на приюта на отец Иван 

 www.haskovo.net | 11.10.2019 | 13:28 
По традиция Сдружение "Устремени" се включва в дарителска кампания, която тази година е в 
подкрепа на сиропиталището в Нови хан, в което отец Иван се грижи за над 310 деца - дом за сираци 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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"Свети Николай" при манастир "Света Троица". Кампанията продължава до 26 октомври, събота. 
Даренията се приемат в канцеларията на сдружението на ул. "Цар Иван Асен II" 9А, етаж 3 (сграда на 
Битов комбинат). Времето, в което можете да дарите, е по следния график: 16 октомври, сряда, 18:30 
- 19:00 ч. 9 октомври, събота, 10:00 - 10:30 ч. 23 октомври, сряда, 18:30 - 19:00 ч. 26 октомври, 
събота, 10:00 - 10:30 ч. Това от които се нуждае приютът са пакетирани храни (ориз, захар, брашно, 
сол, боб, леща, олио) и тоалетни принадлежности (шампоани, сапуни, тоалетна хартия, препарати за 
почистване на съдове, прах за пране). Дарения се събират също в библиотеката в Горни Воден и в 
агроаптеката в Долни Воден, уточняват от сдружението. Координатор за кампанията от страна на 
"Устремени" е Веселин Николов  (ves_nik@abv.bg).  

В Г. Оряховица започват благотворителни инициативи за борба с рака на гърдата 

www.dnesbg.com | 11.10.2019 | 13:30 
Поредица от благотворителни инициативи започна Сдружението на онкоболните и техните 
сподвижници в Г. Оряховица, с които се включват в проявите за борба с рака на гърдата. В рамките на 
месец ще се проведат психотерапевтични срещи, молебен за здраве и концерт под мотото “15 години 
в името на живота”. Целта е да се наберат средства за онкоболни във втора или трета ремисия и за 
такива, които са на лъче- или химиотерапия, да бъде подпомогнат онкоболен студент и да продължат 
занятията с профилактични беседи сред учениците в града. На 11 октомври от 10,30 ч. в църквата “Св. 
Успение Богородично” ще бъде отслужен молебен за здраве на горнооряховчани, а на 16 октомври 
членове и съмишлениците на Регионалния център на Българската асоциация на онкоболните ще 
посетят Габрово. Благотворителният концерт ще се проведе на 7 ноември в Зала 1 на Общината и с 
него ще бъде отбелязана 15-а годишнина от основаване на организацията. През всички тези години 
пациентската организация в Г. Оряховица развива благотворителна дейност. С помощта на дарители 
са предоставени над 8000 лв. за лекарства, консумативи и изследвания на хора, диагностицирани с 
коварното заболяване. От началото на тази година във Великотърновска област новооткритите 
онкоболни са 670, от които 64-ма са с карцином на млечната жлеза.  

УНИЦЕФ приема дарения чрез биткойни 

www.banker.bg | 11.10.2019 | 15:56 
Детската агенция на ООН УНИЦЕФ обяви, че приема и изплаща дарения чрез биткойни. Новият фонд 
за криптовалута на УНИЦЕФ е част от усилията на организациите за помощ да експериментират с 
блокчейн валути, които могат да трансформират благотворителните дарения и да увеличат 
финансовата прозрачност. Това става ясно от британското издание "Гардиън". Кристофър Фабиан, 
главен съветник във Фонда за иновации към УНИЦЕФ, заяви, че инициативата ще подготви 
организацията за бъдещето, като същевременно ще поддържа защитни мерки, вградени в 
съществуващите донорски системи. „Ние виждаме това като част от обучението, през което трябва да 
преминем, за да се подготвим за следващото десетилетие“, каза той. Новият фонд на УНИЦЕФ ще 
приема дарения и ще ги изплаща в една и съща криптовалута и финансирани чрез него инициативи 
ще подписват договори, деноминирани в един и същи вид виртуални пари. Фабиан заяви, че за 
намаляване на рисковете, породени от нестабилността на валутите, повечето първоначални проекти, 
финансирани по този начин, ще бъдат краткосрочни. Той допълва още, че организацията също ще 
поддържа съществуващите донорски протоколи, така че тези, които даряват онлайн, ще трябва да 
преминат строги проверки, преди да им бъде позволено да депозират средства в УНИЦЕФ. 
Криптовалутите са виртуални валути, които могат да са еквивалент на реалните пари, но не са 
свързани с никоя държава или централен орган. В света на криптовалутите книгата за транзакциите се 
поддържа от децентрализирана мрежа от компютри. Тази система на децентрализация предлага на 
нестопанските организации предимството да заобикалят скъпите такси и посредници, които 
обикновено са нужни бързо пренасяне на големи количества пари в чужбина. Но виртуалните валути 
предизвикват спорни обсъждания. От една страна, те са свързани с огромни колебания в цените и 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.dnesbg.com/obshtinite/gorna-oryahovitsa/v-g-oryahovitsa-zapotchvat-blagotvoritelni-initsiativi-za-borba-s-raka-na-gardata.html
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/unicef-priema-dareniia-chrez-bitkoini
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преди са били използвани като механизъм за подкрепа на незаконни дейности като пране на пари и 
търговия с наркотици онлайн. От друга страна, криптовалутите улесняват проследяването на 
даренията и позволяват на дарителите да видят как се използват парите им. През последните години 
се нароиха доста криптовалути, дори Фейсбук стартира своя собствена през 2019 г. Интерес от 
филантропските организации към виртуални валути се наблюдава в създаването на AidCoin и Pinkcoin, 
пригодени за благотворителния сектор. УНИЦЕФ се присъединява към редица агенции за помощ, 
които започнаха да приемат дарения във виртуални пари, включително Американският червен кръст 
и Световната програма за храните на ООН. Родри Дейвис, ръководител на политиката на Фондация 
„Благотворителна помощ“, заяви, че първоначалното вълнение от валутите, използващи блокчейн 
технологията в сектора за благотворителни цели, е довело до по-малко успехи, отколкото се е 
надявал. „Това беше много по-бавно, отколкото хората можеха да очакват преди две или три години“, 
допълва Дейвис. Според него успехите на модела за дарение чрез криптовалута са ограничени до 
голяма степен от благотворителните организации, разчитащи на Интернет, като организациите 
Wikimedia или Electronic Frontier Foundation. 

Футболисти на ,,Розова долина,, направиха дарение на Общинския приют за бездомни 
животни 

www.presstv.bg | 11.10.2019 | 16:41 
Футболисти на ,,Розова долина,, Казанлък, направиха днес дарение на Общинския приют за бездомни 
животни в Града на розите. Те дариха 60 кг кучешка храна и лакомства на четириногите. Средствата за 
нея са осигурени от Книжна борса за подкрепа на бездомните животни. Борсата предлага книги на 
символични цени, в помощ на бездомни кучета. Играчите на ,,Розите,, не само дариха с внимание 
кучетата в приюта , но и призоваха „Осиновете животно, не купувайте!“. Благотворителната 
инициатива на ФК ,, Розова долина ,,е продиктувана от желанието на футболистите да бъде 
привлечено вниманието към бездомните животни и всеки да помогне с каквото може за тяхната по-
добра съдба.  

Площадка за деца със специални образователни потребности ще бъде построена след 
благотворителен маратон 

www.actualno.com | 11.10.2019 | 18:20 
Индустриален и логистичен парк в Бургас става домакин на Business Run. В инициативата ще се 
включат десетки маратонци, а каузата е изграждане на детска площадка. 
Предишните издания се проведоха в Бизнес парк София и индустриалните зона на Пловдив и Варна. 
Тази година събитието с благотворителна цел ще бъде в Бургас на 12 октомври. Началото е в 10 часа 
пред административната сграда в Индустриален и логистичен парк. В него ще се включат 15 отбора с 
60 участници, които са служители в местни компании. Трасето минава по улиците в бизнес зоната и в 
близост до езерото Вая. Каузата е да бъдат събрани средства за изграждане на детска площадка за 
деца със специални образователни потребности в Бургас. 

Кампанията "Капачки за бъдеще" подарява кувиоз на болницата в Карлово 

www.trafficnews.bg | 12.10.2019 | 16:03 
Националната кампания "Капачки за бъдеще" постигна поредния голям успех. Тринадесетият кувиоз 
е вече факт благодарение на кампанията и ще отиде в болницата в Карлово. Екипът на 
благотворителната организация сподели емоционален пост в социалните мрежи по повод поредния 
успех на кампанията и по повод факта, че този път кувиоз отива в града на Апостола: "Тази неделя 
13.10.2019 ще дарим кувьоз номер 13 в болницата в Карлово - родния град на Васил Левски! 
Поредната болница, в която бебенцата ще получат нова и модерна апаратура, благодарение на вас! И 
понеже обичаме аналогиите - няма как да не ни направят впечатление паралелите между общата ни 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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https://trafficnews.bg/obshtestvo/kampaniiata-kapachki-badeshte-podariava-kuvioz-bolnitsata-157062/
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кауза и каузата на Апостола: Левски е искал българите да бъдат свободни и да се самоуправляват. 
“Капачки за Бъдеще” иска да подмени всичкото старо оборудване в болнциите и да стимулира хората 
да рециклират, да доброволстват и да бъдат отговорни към природата, към другите и към себе си! 
Левски е градил мрежа от комитети в цялата страна! “Капачки за Бъдеще” има над 500 доброволни 
пункта за предаване на капачки в над 150 населени места! Левски е бил идеалист и е правил това, в 
което е вярвал! Ние от “Капачки за Бъдеще” - също!  Разберете, по никакъв начин не се опитваме да 
се сравняваме с този огромен човек - не. Единствено опитваме да следваме светлия му пример на 
човек, който е работил в полза на това, в което е вярвал, и на човек, който е работил в полза на това 
положението в България да стане по-добро за всички! И за момента май поне малко от малко 
успяваме! Разбира се, благодарение на вас и вашата подкрепа! И ще успяваме все повече! Защото 
заедно можем повече! П.П. Заповядайте тази неделя от 14:00 в болницата в Карлово да отпразнуваме 
поредния ни общ успех!", завършва постът. 

"Джи Пи Груп" финансира обновяването на международния туристически път Е4 

www.kmeta.bg | Kmeta.bg | 12.10.2019 | 18:10 
G.P. Group ще финансира обновяването и възстановяването на туристическата маркировка по 
европейското трасе Е4, българската част на което е известна още като "Петте планини". По проекта 
компанията ще си партнира с Български туристически съюз (БТС). На първия етап от него ще бъде 
извършено обновяването на маркировката в участъка от х. Мальовица до х. Рибни езера, което е един 
от най-дългите маршрути по Е4.  
Строителната компания ще финансира цялата дейност по проекта, в това число необходимите 
материали, труд, командировъчни. На трасето вече е извършен оглед, но тепърва предстои да се 
анализира състоянието на зимната маркировка, която е доста по-тежка като работа. "Все още не се 
знае какви са щетите по стълбовете, но колкото е необходимо за възстановителните дейности по този 
първи етап, ние сме готови да го финансираме", обясни пред Economic.bg Георги Гигов, проектен 
мениджър в G.P. Group.  
В рамките на проекта ще се извърши освежаване на съществуващата лентова и стълбова маркировка, 
като едно от най-важните неща е да се подобри зимната маркировка. Ще бъдат поставени указателни 
стрелки, двуезични надписани, ще се монтират нови информационни табла на възлови места, както и 
панорамни табла с точни GPS координати.  
Участъкът е дълъг около 18 км и е един от най-високите като надморска височина, а туристическият 
преход по него отнема около 9-10 часа. Маршрутът е високо рисков, особено при лошо време и тъкмо 
затова е толкова важно да се поднови маркировката по него. 
Също така е важно да се отбележи, че макар и в партньорство със строителна компания, проектът не 
включва използването на каквито и да е машини. Цялата дейност ще бъде извършена от хора. 
Доброволци в начинанието са членовете на Университетския аварийно-спасителен отряд, които 
познават добре Рила планина. От там обясниха, че за пренасянето на по-тежки материали ще се 
използват коне.  
Трансевропейският маршрут на път Е4 стартира от Португалия, преминава през Испания, Франция, 
Чехия, Унгария, Сърбия, България и стига до Крит. Общата му дължина е 11 800 км.  
В България дължината му е около 260 км, като трасето тук е известно под името "Петте планини". То 
прекосява билата на Витоша, Верила, Рила, Пирин и Славянка. Включва много защитени територии 
(националните паркове Рила и Пирин, природните паркове Витоша и Рилски манастир, както и два 
резервата Централен рилски резерват и Али ботуш), което допълнително усложнява работата по 
обновяването на маркировката, защото намесата върху околната среда трябва да е минимална. 
Въпреки малката територия на България от тук минават три от общо 12-те европейски туристически 
маршрута. Първият такъв е маркиран през 1991 г. и това е популярният Ком-Емине. Година по-късно 
се маркира т. нар. маршрут "През четирите планини", към който през 2005 г. се добавя и планина 
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Славянка - това е въпросният Е4. През 1993 г. е маркиран и Е8 - от Рила до Родопи. Трите маршрута 
обхващат около 90 туристически хижи и са с обща дължина 1 700 км, заедно с подходите към тях. 

Албена Спърлинг, дарител на Гимназията по туризъм в Плевен: Когато даваш, помагаш и 
усмихваш хората около себе си, животът е невероятен! 

www.posoki.com | 13.10.2019 | 17:00 
Албена и Артър Спърлинг са учредители на международната благотворителна организация 
„LightSource Charity“, регистрирана в Англия и Уелс. Те живеят на Бермудите. Преди дни посетиха ПГ 
по туризъм „Алеко Константинов“ - Плевен, за да открият официално обновената образователна среда 
по проект „Обичам моето училище“, която провокира позитивизъм и артистичност. След церемонията 
се срещнах с дарителката и разговаряхме за мисията на благотворителната им организация и за 
хуманните каузи, които реализират със съпруга си. - Каква е мисията на вашата благотворителна 
организация? - Основната ни мисия е да даряваме позитивна среда в учебните заведения. Ние ги 
обновяваме. Даряваме интериорен дизайн, който е в 3D формат. Изработваме индивидуални 
фототапети за всеки коридор, за всяко фоайе и за всяка класна стая. Искаме класните стаи на децата 
да имат творчески дух. Затова те са с многоцветни, с различни изображения. Когато влизаш в стаите, 
се чувстваш така, сякаш влизаш в нещо вълшебно, магично, като в приказка. Винаги ме е впечатлявало 
масовото състояние на училищата - те нямат цвят. А навън в природата е пълно с цветове... В 
семейството ни имаме шест деца и обичаме децата. - Кое ви провокира да я създадете? - Както 
споделих, от една страна, това, че обичаме децата, а от друга – нашите деца не са израснали в хубава 
образователна среда и ние видяхме травмите, които преживяваха. Дъщеря ни трябваше да я запишем 
в частно училище в друга държава. Това беше семейно училище, в което всички се обичаха и имаха 
невероятни инициативи. И тогава си казвах: „Как може този модел да не съществува в България?“. 
Това, което ние сме измислили, още никъде не съществува по света. То е автентично. Аз съм дизайнер 
и съм се отдала на професията си. Преди съм се занимавала с дрехи, а сега с интериорен и графичен 
дизайн. Организирам и обучавам екипи, за да създаваме благотворителност. Рециклираме всички 
стари мебели и вещи, за да могат децата да създадат свое пространство и да развием техния 
артистичен талант. Артистичните хора виждат нещата в мащаб и знаят как да ги позиционират. А 
другите, които са само фокусирани, не виждат и са вкарани в матрица. Развивайки артистичната си 
визия, ставаш широк, защото широките хора могат да мечтаят и да осъществяват големи проекти. Ние 
със съпруга ми работим в широк мащаб. Той е директор на „Аква Сорс“ - английска компания, която 
дарява здраве чрез натурални продукти. Неговата мисия е „Да живеем здравословно“, подкрепена с: 
„Да живеем и в красота“. - Вие сте твърде нестандартни като личности. Кое ви обединява да 
реализирате благотворителни хуманни каузи? - Ние през целия си живот сме такива. Аз съм расла в 
такова семейство, в което майка ми винаги помагаше на децата. А баща ми беше много важен човек. 
Имали сме, за да даваме и помагаме на хората. Когато даваш, помагаш и усмихваш хората около себе 
си - животът е невероятен! С парите, които печелиш, ти можеш да си купиш това, което искаш, но 
живееш в едно много малко пространство, в което си ти и твоите роднини. Т. е. ти си ограничен. А 
когато човек умее да дава, той се разширява и стига до хиляди сърца и до нуждите на хората. Така 
трансформираш живота си, правиш го красив и виждаш много усмихнати, хиляди или милиони. Ето, 
затова си заслужава да живееш! Един ден ще си тръгна, но това, което съм направила, ще остане. Да 
оставиш следа след себе си, означава безсмъртие. Това осмисля живота ми. Ако си тръгне моето тяло 
и това на съпруга ми, ще сме щастливи, защото има хора, които ще продължат мисията ни. С 
благотворителната организация, която създадохме, сме като един пясъчен часовник. Идват някакви 
приходи и ние ги разпределяме за нуждите на хората. Ние сме най-тънката част от този часовник. - 
Защо избрахте Гимназията по туризъм в Плевен за дарение? - Училищната общност в гимназията е 
много специфична и различна. Екипът е много организиран и позитивен. Малинка Маринова, 
директорката на гимназията, спечели сърцето ми. За мен беше голямо предизвикателство, защото 
сградата, в която се помещава училището, се ползва от две училища. Аз много обичам 
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предизвикателствата. За да развихря таланта си и да направя нещо нетипично. Това за мен е 
удоволствие. - Вие обиколихте цялата гимназия, срещнахте се с децата и педагогическия екип, какво 
ви е впечатлението, след като те учат и работят в нова образователна среда? - Усетих ги вдъхновени и 
очакващи какво ще се случи в тази нова образователна среда. Когато човек е хармонизиран, тогава 
той приема по-бързо и по-успешно образователната информация. - А какво им пожелахте? - Да 
мечтаят и да създават красота не само за себе си, но и за другите.  

Крос и благотворителен базар в Пловдив по повод Световния месец на борбата с рака на 
гърдата  

www.actualno.com | 13.10.2019 | 20:08 
Десетки хора се включиха в крос на Гребната база, посветен на борбата с рака на гърдата при жените. 
Инициативата е на голяма козметична компания и се провежда в месеца, посветен на битката с 
коварното заболяване. В кроса участваха малки и големи, като всички получиха грамоти, с които бяха 
обявени за посланици на хуманността. Освен надпреварата, пред трибуните на Гребния канал беше 
разположен и щанд със стоки, средствата от продажбата на които ще бъдат отделени за битката с 
болестта. 
Октомври е обявен за Световен месец за борба с рака на гърдата и традиционно в него се провеждат 
стотици инициативи. То е най-разпространената онкологично заболяване при жените, като всяка 
година над 3100 българки са диагностицирани с подобен вид рак, като фаталният изход е около 33 на 
100 000 случая. Именно затова, основна роля в предотвратяването на болестта има профилактиката. 
Според специалисти, открито навреме, заболяването е лечимо в 97% от случаите. За съжаление обаче, 
в България само 14 на сто от случаите се диагностицират навреме, което поставя сериозни пречки пред 
успешното и пълно излекуване. 
Експерти препоръчват първият профилактичен преглед с ехограф да бъде направен около 30-годишна 
възраст. След 45-50г. прегледите продължават с мамография през период от 2 години. Мъжете също 
могат да заболеят от рак на гърдата, но при тях вероятността за това е 100 пъти по-малка, отколкото 
при жените. 
Важна роля има и самоизследването на жените. Те трябва да са изключително бдителни за симптоми 
като бучка в гърдата, промяна във формата и размера на жлезата, секрет от зърното, промяна на 
кожата над засегнатата област, залющване, сърбеж или разраняване на ареолата и зърното. Според 
специалисти при всяка една промяна на обичайното състояние е задължително жената да се 
консултира със специалист, дори и ако наскоро е минала изследвания, които са били нормални. 

За 23-ти път в Разград се проведе благотворителен турнир по футбол 

Много награди, благодарение на щедри спонсори, получиха участниците - деца от различни социални 
центрове 
в. Екип 7, Разград | Здравко ДУШКОВ | 14.10.2019 | 00:01 
Общинският клуб за футбол, волейбол, физкултура, спорт и туризъм /б.р. - клубът на Здравко Душков/ 
в партньорство с училищния спортен клуб на ОУ "Васил Левски" и ОС на БФС организира за 23 -ти 
пореден път благотворителен турнир по футбол за деца от центрове за настаняване без родителски 
грижи. Всяка година турнирът се провежда благодарение на спонсори, този път те бяха: Община 
Разград, "Амилум" ЕАД, "Млин 97" АД, Димитър Димитров /Кулеманс/, бивш футболист на 
"Лудогорец", областният управител Гюнай Хюсмен, "Балканфарма-Разград" АД, Съюз на пивоварите в 
България, ЕТ " Дрко Иван Пенев"', "Максинвесттрейдинг" ЕООД, "Агрохимконсулт 3" ООД, Бойко 
Обретенов, Теодор Власов, Дениз Чакър, ЕТ "Мидия", "Магнолия къмпани" ООД, ЕТ "Палаузов", 
нотариус Бойчо Костов, Шенол Чобан и др. Децата получиха футболен екип, ранички за училище, 
сувенири с емблемата на турнира, храна, лакомства, футболни топки и купи за отборите, медали за 
класиралите се до трето място др. 
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Златните медали и купата за първото място спечелиха децата от КЦНСТДБУ-Разград, с директор Нели 
Русева. Те победиха с дузпи на финала с КСУДС "Лудогорие". Бронзовите медали заслужиха децата от 
отбора на ЦСОП - Кубрат, с треньор Михаил Маринов, които победиха отбора на ЦНСТ - Попово. 
Треньорът от Кубрат получи и плакет за 15-годишно сътрудничество за провеждането турнира. 
Момчетата на треньора Деян Ангелов от школата на ПФК "Лудогорец", веднага след мача си с 
"Локомотив" /Русе/, когото победиха 2:0, дойдоха и заедно с отбора на ОУ "Васил Левски" - Разград, 
демонстрираха атрактивен футбол на малки врати в спортната зала на НПГТ "Шандор Петьофи". Те 
също получиха подаръци - тениски и сувенири с емблемата на турнира. Индивидуални награди имаше 
и за най-полезните за отборите си. 
Здравко Душков, инициатор и организатор на всичките турнири през годините, изказа специална 
благодарност на спонсорите и на директорката на НПТГ "Шандор Петьофи" Нешка Христова, която 
предостави безплатно спортната зала за провеждането на турнира. 

"Здравна поща" търси "Щедри сърца". За Националната гимназия по ветеринарна медицина 
"Иван Павлов" безвъзмездното кръводаряване е кауза от 13 години 

в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | Радослава РАШЕВА | 14.10.2019 | 00:01 
Специализираното издание "Здравна поща" стартира нова инициатива - "Щедри сърца". Кампанията 
е насочена към насърчаване на безвъзмездното кръводаряване и безвъзмездните кръводарители. Тя 
цели и популяризиране на хората с щедри сърца, които безвъзмездно даряват кръв за спасяването на 
нечий живот и са взели ценното решение за това по собствена убеденост и информираност. 
Във връзка с инициативата ще бъде публикувана полезна информация по темата, както и конкретни 
данни, касаещи тенденциите в кръводаряването в регион Стара Загора и в цялата страна. 
В този брой представяме още един вдъхновяващ пример. За 13-ата поредна година Националната 
професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" в Стара Загора откликва и се 
включва в мобилната акцията по кръводаряване, организирана съвместно с екип на Регионалния 
център по трансфузионна хематология-Стара Загора. 
На 22 октомври 2019 г. (вторник) в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина 
"Иван Павлов" в Стара Загора ще се проведе поредната кампания по кръводаряване. Желаещите могат 
да го направят в медицинския кабинет от 8.30 до 11.30 часа. 
Работя тук от 13 години и оттогава всяка година организираме кампания по кръводаряване. В нея се 
включват с голям ентусиазъм много ученици, учители, възпитатели, част от персонала на гимназията, 
казва медицинската сестра на училището Снежка Тонева. Кампанията се осъществява съвместно с 
екипа на Районния център по трансфузионна хематология-Стара Загора. Колегите идват в 
медицинския кабинет с всички необходими материали, акцията протича абсолютно спокойно, 
допълва Тонева. 
Кръводаряването няма цена, то е високохуманен акт. Но е важно да се знае, че има условия, на които 
всеки потенциален кръводарител трябва да отговаря, обяснява още медицинската сестра. И припомня 
основните правила. Задължително е кръводарителите да са навършили 18 години, да имат тегло над 
50 кг, да имат хемоглобин не по-нисък от 135 при мъжете и 120 при жените. През последните дни да 
не са пушили, пили алкохол, употребявали други забранени вещества, включително и силни 
лекарства, като антибиотици например. Задължително е хората, готови да дарят кръв, да са здрави, 
абсолютно гарантирано да не са болни от хемофилия, да нямат онкологични забовялавия и др. 
Кръводарител може да стане всеки здрав човек до 65-годишна възраст. 
Преди всяка акция в гимназията екипът на кръвния център установява кръвната група на 
кръводарителя, измерва се и кръвното налягане. При учениците дарената кръв е около 400 мл, а за 
останалите участници в кампанията е до 450 мл. Самият процес преминава при изключителен 
контрол, кръводарителят се наблюдава от лекар и медицински клинични лаборанти. Остава под 
наблюдение задължително 15 минути след самата процедура. Това се спазва много стриктно, досега 
не сме имали притеснителен момент, казва Снежка Тонева. 
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Винаги предупреждаваме кръводарителите да не шофират поне 2 часа след манипулацията. Не трябва 
да се упражнява физически труд, както и да се пият медикаменти. 2/3 от кръвта се възстановява до 24 
часа,а окончателно - от 2 до 3 седмици след кръводаряването. А ползите от тази медицинска 
процедура са безспорни и хората трябва да ги знаят. Кръвта се обновява, увеличават се защитните 
сили на организма, здравето се подобрява, допълва медицинската сестра. 
В гимназията от 13 години във всяка кампания се включват около 30 души, имало е години, в които са 
били и доста повече. Тази година има голям интерес. Аз разговарям с учениците и екипа на училището, 
убеждавам, върша всичко това с голямо желание. Всички са свикнали, идват и сами питат за 
кампанията. Даже имаше ученичка, която няма 18 години, и тежи по-малко от 50 кг. Много иска да се 
включи, но правилата са категорични. Радостно е също, че имаме колеги от персонала, които освен в 
тази кампания, са и редовни кръводарители. Напомням също, че кръв се дарява през 50-60 дни, и най-
много пет пъти годишно, казва още Снежка Тонева. 
Професионалната гимназия по ветеринарна медицина е приела изцяло кръводарителската кауза като 
благороден жест. Мотивира ни фактът, че вършим добро дело, което спасява човешки животи. 
Дарената кръв се използва в много направления - при катастрофи, спешни операции, при онкоболни, 
бременни, при раждащи жени и всякакви екстремни ситуации. 
За мен е много важно да се обясни точно и ясно, че кръводаряването е полезно, защото неверни 
твърдения, че не влияе добре на организма отказва много хора. И друг факт, който съм забелязала - 
който веднъж дари кръв, не се отказва. Хубаво е, че има много хора с такова високо съзнание. Така че, 
който има желание - да заповяда на 22 октомври. Акцията е в гимназията, но в нея могат да се включат 
и външни лица, стига да имат желание, уточнява още Снежка Тонева. 

Чували с капачки. Само да не изхвърлим и бебето с тях 

www.dnevnik.bg | Надежда Цекулова | 14.10.2019 | 07:06 
Текстът е препечатан от "Свободна Европа".  
Надежда Цекулова дълги години работи като журналист с интереси в сферата на здравеопазването, 
социалната политика и човешките права. Основна част от професионалния ѝ път преминава в 
програма "Хоризонт" на Българското национално радио. Има активна дейност за подобряване 
достъпа до здравеопазване на уязвими групи с фокус върху детското и майчиното здраве. В момента 
е директор програма "Кампании и комуникации" в Българския хелзинкски комитет. 
Синът ми събира капачки. Естествено, заради неговия ентусиазъм събирам и аз. Чувствам се 
ангажирана да поощря всяка форма на отговорно поведение. А той знае, че кампанията "Капачки за 
бъдеще" превръща непотребната пластмаса в кувьози и че това е полезно за околната среда и важно 
за бебетата в риск. 
Бебето. То е на фокус, не капачките 
Кампанията привлече хиляди последователи и предизвика буря в чаша вода на тема "има ли нужда 
от кувьози". За да не разплискваме отново вълните на възмущението, уточнявам още в началото, че 
смисълът темата да се повдига отново и отново е фокусът да се измести от капачките и да падне върху 
бебетата. 
Българската система за медицинска грижа за новородените разделя отделенията по неонатология на 
три нива на компетентност. Третото е най-високо. 
Недоносените или други бебета с висок риск, могат да бъдат лекувани в клиниките и отделенията от 
трето или второ ниво. В първо ниво може да се лекуват бебета с по-леки следродилни състояния. Това 
е регламентът на хартия, а стремежът е областните болници да поддържат второ ниво, за да покриват 
най-масовите рискове. За да се случи той на практика, са нужни техника, квалифицирани кадри и 
добра лечебна инфраструктура. 
Данните. Невинаги ги има 
По данни на Министерството на здравеопазването в страната работят 149 неонатолози, а също 
педиатри с квалификация по неонатология и специализанти. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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"Няма точна статистика колко неонатолози и педиатри са ни нужни", споделя председателят на 
Българската асоциация по неонатология проф. Мая Кръстева. 
"Но мога да ви дам пример - отделенията във Враца, Смолян и Ямбол станаха първо ниво, заради 
липса на специалисти. Там няма детски лекар." Според проф. Кръстева вливащите се в специалността 
млади лекари не са достатъчни. Не достигат също акушерки и медицински сестри. 
Доброволците от Фондация "Нашите недоносени деца" работят активно с болниците в страната от 
създаването си преди седем години. 
"Напоследък ни се обаждат с молба да им съдействаме с дарение на консумативи - това са разходи, 
които изглеждат непривлекателни за дарителите, но без тях специалистите не могат да работят 
качествено. Дарявали сме интубационни тръби, абокати Неотдавна дарихме ръкавици за една година 
напред в областна болница", разказва Надя Дренска. От нейната гледна точка на активист и майка на 
вече пораснало недоносено дете, актуалните проблеми в грижата за преждевременно родените 
бебета са свързани с навременното насочване на рисковите бременни към лечебни заведения, в 
които бебетата им да получат по-качествени грижи, с допускането на родителите в отделенията, 
докато бебета им се лекуват там, и с адекватното проследяване на тези деца след изписването им от 
болница. 
Скъпата техника. Ето нещо, което не е гаранция за нищо 
Пример от държави с по-добри показатели за здравето на новородените показва, че насищането на 
цялата територия на страната със скъпа техника и специалисти не е единственото възможно решение. 
Д-р Ива Чобанова специализира акушерство и гинекология в Швейцария: "Тук само в перинаталните 
клиники има такова оборудване и персонал. А тези центрове се броят на пръсти. В нормалните 
родилни отделения има само термо легла и апаратура за първична реанимация. Неонатолози също 
няма." 
На въпроса ми как се реагира при преждевременно раждане или друг проблем при новороденото, тя 
споделя, че за две години в нейната болница е допуснат един единствен такъв случай. "Тогава от най-
близкия перинатален център дойде хеликоптер с екип и транспортен кувьоз. В останалите случаи 
майките се насочват своевременно, и бебетата се раждат на място, където има всичко необходимо, 
за да получат най-добрата грижа." 
В България има общо две линейки, оборудвани за транспорт на новородени, а така наречената 
санитарна авиация беше официално закрита преди месец. 
Смъртността. България е на трето място 
Европейската статистика подрежда страната ни в топ 3 по смъртност преди, по време и 
непосредствено след раждането. 
Здравното министерство е преброило за 2018 г. 6608 преждевременно родени бебета, но данните на 
НЗОК сочат, че от общо 62 576 новородени, едва 33 205 са били отчетени като "здрави". 
Всички останали са били лекувани по една или дори по повече от клиничните пътеки за бебета с 
проблеми. 
На този фон програма за проследяване на недоносените няма, а всеки родител сам открива пътя, по 
който трябва да предпази своето рисково бебе от различни късни усложнения. От министерството 
успокояват, че биха разгледали въпроса след изтичането на действието на настоящата програма за 
майчино и детско здраве през 2020 г. 
Намесването на всички тези различни фактори прави качеството на грижата за новородените сложен 
за разбиране проблем. Още по-объркващо за страничния наблюдател би било, ако сложим в 
картината и проблемите на женската консултация, което е реалната превенция (или причина) на 
редица здравни проблеми при бебето след раждането. 
Но е просто и всеки разбира, че по-качествената грижа означава по-малко мъртви или болни бебета. 
А това зависи от институции, хора и задачи, които не бива да се крият удобно зад чували с капачки. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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14-ти благотворителен бал на фондация “Сийдър” в подкрепа на деца и младежи в 
неравностойно положение 

www.prinbulgaria.com | Фондация Сийдър | 14.10.2019 | 12:35 
На 2 ноември в Централен военен клуб София ще се проведе Changemakers Charity Ball - най-голямото 
благотворително събитие, което фондация „Сийдър“ организира всяка есен. Балът се провежда за 14-
та поредна година и цели да набере средства, с които организацията да осигури грижата за над 105 
деца и младежи в неравностойно положение, които подкрепя. На събитието ще присъстват над 200 
гости от бизнес елита, дипломатическите среди и културния живот в България, които ще обединят 
усилията си заедно с организаторите, за да постигнат положителна промяна в живота на децата и 
младежите от центровете на “Сийдър”. За добрата атмосфера на събитието ще се погрижи актьорът 
Стефан А. Щерев. Артист и продуцент, той застава зад каузата на организацията и ще бъде водещ на 
благотворителния бал. Традиционно по време на събитието ще се състои и благотворителен търг, на 
който ще се разпродават ексклузивни предмети и преживявания, дарени от видни личности и 
компании. Водещ на търга за 3-та поредна година ще бъде професионалният аукционер, лицензиран 
от аукционна къща Christies – Преслава Фентъм – Флетчър. Сред предметите и преживяванията, за 
които гостите ще наддават са билети за мач на Ливърпул, ВИП посещение в най-голямата база за 
поддръжка на самолети в Европа, направено лично от Изпълнителния директор на Луфтханза Техник 
София, ексклузивна бира Диво пиво, създадена специално за събитието със съдържанието на бял трън 
и персонално брандиране, 7 степенна гурме вечеря за 4-ма на тайна локация, приготвена лично от 
популярния шеф Антоан Вераст, картина на световно известния български художник Петър Мичев – 
Педро, покани за Гала премиерата на “Междузвездни войни” и колекционерски предмет от сагата, 
вълшебно изпълнение на арфа за частно събитие, ексклузивен абонамент за Икономедиа, тениска на 
световно известен футболист и др. По време на вечерта присъстващите ще могат да участват и в 
благотворителната томбола, да се насладят на изпълненията на музикантите от 4th Edition и на 
допълнителните изненади, които организаторите са подготвили. Всички средства, набрани по време 
на вечерта, ще бъдат инвестирани в индивидуалната грижа за децата и младежите, които фондация 
“Сийдър” подкрепя. Събитието се организира благодарение на партньорите, които застават зад 
каузата. Това са златните спонсори CMS Sofia и Фондация “Америка за България”, сребърните 
спонсори AG Capital и Фондация “Комунитас”, както и партньорите от Централен военен клуб София, 
Coca Cola HBC България, Икономедиа, Луфтханза Техник, Загорка, Чайка Арт, DABOV Specialty Coffee, 
винарната на Georgievi bros., Iprint, Перно Рикар, Правец голф клуб, Whirlpool, Хилтън София, София 
Филм Фест, Amuse Bouche, Сензорен театър, Студио за масаж Мокусо, Диво пиво, Софийска опера и 
балет, Софийска филхармония, Зала България, Народен театър Иван Вазов, Sircrow, филмово студио 
No Blink, Бутик за цветя Angel, Каркасон, Cinema City, Национална художествена галерия, Myhome.bg, 
4th Edition, Лора Василева, Петя Чолакова, Петър Мичев – Педро, Яна Дойнова. Ако желаете да 
присъствате на събитието, можете да закупете вашия куверт на www.cedarfoundation.org или да се 
свържете с Ива Хаджийска на iva@cedarfoundation.org, 0884 962 986. 

Благотворителен турнир по футбол събра в Разград деца от различни социални институции 

www.sportal.bg | SPORTAL.BG | 14.10.2019 | 14:06 
Благотворителен турнир по футбол на малки врати събра в Разград деца от различни социални 
институции в региона. Организатор на спортната проява, която се проведе за 23-ти пореден път е 
Общинският клуб за футбол, волейбол, физкултура и спорт, в партньорство с УСК "ОУ Васил Левски", 
съобщи Здравко Душков, основен инициатор и организатор на надпреварата.  
Срещите се играха в спортната зала на НПТГ "Шандор Петьофи", предоставена бъзвъзмездно от 
ръководството на учебното заведение.  
След много оспорвани двубои златните медали и купата за първо място заслужиха възпитаниците на 
Комплекса от центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в Разград. На финала 
те победиха с дузпи тима на Комплекса за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие" в Исперих 
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- носители на сребърните медали. Бронзовите отличия заслужиха децата от отбора на Центъра за 
специална образователна подкрепа в Кубрат. Те победиха отбора на Центъра за настаняване от 
семеен тип в Попово, които въпреки голямото старание останаха на четвърто място. Треньорът от 
Кубрат Михаил Маринов, получи и специален плакет за 15-годишното сътрудничество за участието в 
турнира. 
Красив и атрактивен футбол на малки вратички демонстрираха момчетата на треньора Деян Ангелов 
от Детско-юношеската академия на ПФК "Лудогорец". Те също получиха подаръци - тениски и 
сувенири с емблемата на турнира.  
Индивидуални награди имаше и за най-полезните за отборите си играчи, допълни Здравко Душков. 

Да играем заедно! Първата люлка за специални деца ще бъде поставена в София 

www.az-deteto.bg | 14.10.2019 | 14:53 
В град София ще бъде поставена първата специализирана люлка, предназначена за деца с 
увреждания. Основната ѝ цел е да даде възможност на всяко едно дете да се забавлява и да играе 
редом с останалите негови връстници. Детското съоръжение, което ще накара децата със специални 
нужди да се чувстват като всички останали и да играят заедно с тях е осигурено от проекта на 
фотографа Анна Йончева „Различните деца на България“. Идеята да покаже специалните хора в една 
друга по-различна светлина идва от случка на детската площадка, на която става свидетел. Така се 
ражда и проектът „Различните деца на България“. Той представлява компилация от зареждащи 
снимки на специални деца, заедно с техни връстници. В кадрите всички се забавляват заедно – 
танцуват, смеят се, срещата помежду им ги прави щастливи. Това е и поводът за създаването на 
благотворителната кауза „Да играем заедно“, като част от проекта. Каузата получи голям обществен 
отзвук и обедини хиляди българи и семейства, които с много обич показаха колко малко трябва, за да 
се чувства едно дете щастливо. А специалните деца почувстваха силата и обичта, дарени от 
връстниците им. В края на август Анна Йончева обявява, че започва събирането на средства за 
изработването на люлка за специални деца. Благодарение на даренията от всички съпричастни с 
каузата на 20 септември сумата от 4200 лева вече е факт. Изработването на съоръжението струва 3600 
лв, а за сертифицирането ѝ са необходими още 600 лв. В момента изработването е на финала и в срок 
до десет дни съоръжението ще бъде монтирано. Люлката ще бъде монтирана в парка на „Света 
Троица“, като Анна се надява това да не е последната и ще продължава с инициативата, докато във 
всеки парк няма поне по една такава люлка, на която заедно ще могат да се люлеят деца със 
специални нужди и техните приятелчета. „Животът не ни променя! Променят ни хората, които 
срещаме докато го живеем! Когато стартирах този проект в началото на месец март не познавах 
„различни“ деца. Но исках децата ми да ги познават! Да се научат да виждат тях, а не различията им! 
Защото вярвам, че това ще им помогне да станат по-добри хора. Много се притеснявах как ще бъде 
възприето всичко и дали ще бъда разбрана правилно именно, защото съм майка на деца без 
увреждания. Покрай събитията, които организирам и снимките, видях и двете крайности: от хора, 
които искрено се радват на тези деца до такива, които само като ги видят, се преместват колкото се 
може по-далеч от тях. Разбрах, че всичко има красота, но не всеки може да я вижда за съжаление. И, 
че всички материални неща не носят и грам смисъл пред нещата, които те карат да се усмихваш..!“, 
категорична е Анна Йончева. На 11 ноември 2019 година фотографът открива благотворителна 
изложба „Различните деца на България“ в столичния хотел „Будапеща“. Средствата от нея са 
предназначени за втора такава люлка в Борисовата градина. Споделяне 

В Етнографската експозиция на музея в Пазарджик ще бъде открита изложба "С 
благодарност към дарителите" 

www.focus-radio.net | 14.10.2019 | 16:16 
В Етнографската експозиция на Регионален исторически музей-Пазарджик, на 17 октомври от 17.00 
часа, се открива изложба под надслов "С благодарност към дарителите", посветена на 45-та 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.az-deteto.bg/da-igraem-zaedno-parvata-lyulka-za-spetsialni-detsa-shte-bade-postavena-v-sofiya/19534/view.html
http://focus-radio.net/%d0%b2-%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%8f-%d0%b2/
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годишнина на Етнографската експозиция на РИМ-Пазарджик. Това съобщиха от музея. Тази проява 
РИМ-Пазарджик посвещава на дарителите, благодарение на които ежегодно се обогатява фондът на 
музея. В изложбата ще бъдат представени градски дамски и мъжки облекла, аксесоари, посуда, 
тъкани и други културни ценности, характерни за първата половина на ХХ век, които са малка част от 
даренията, постъпващи в музея. Изложбата популяризира родолюбивия жест на дарителите и обръща 
внимание на техния принос за обогатяване на музейните фондове. Адресирана е към музейните 
дарители. Тя е и апел към всички родолюбиви българи - да станат част от дарителите на РИМ - 
Пазарджик и така да допринесат за съхраняването на културната и историческа памет на нацията. 
Изложбата ще остане експонирана до 31 януари 2020 г. и може да бъде посетена всеки делничен ден 
от 9,00 до 17,00 часа и събота от 10,00 до 17,00 часа. 

Даряват над 13 000 лв. за малчугани с диабет 

в. Марица, Пловдив | Мария ПЕТРОВА | 15.10.2019 | 00:08 
Над 13 хиляди лева ще предоставят за лечение на деца от диабет тип 1 дамите от пловдивския Лайънс 
клуб Евридика. Средствата бяха събрани на благотворителна вечеря по случай 20-годишния юбилей 
на формацията. Тържеството, което се проведе в ресторанта на хотел Рамада Пловдив Тримонциум, 
почетоха десетки техни колеги от цялата страна. Гостите наддаваха за книги, картини, вина, както и за 
топката на футболен клуб "Локомотив" Пловдив, с който черно-белите спечелиха Купата на България 
за 2019 г. Събраните средства от над 13 хил. лв. ще се предоставят за лечение на деца, болни от диабет 
тип 1. Официални гости на тържеството бяха кандидат-кметът на Пловдив от ГЕРБ Здравко Димитров 
и кандидатът за кмет на район "Тракия" Костадин Димитров. "Вие сте хора с големи сърца. Да помагаш 
е висша форма на живот. Дано имате повече последователи. Благодаря за това, което сте,,, каза в 
приветствието си Здравко Димитров. 
 

2500 КГ ХРАНА ЗА ПРИЮТА НА ОТЕЦ ИВАН 

в. България днес | 15.10.2019 | 00:01 
Пловдивчани дариха 2500 кг храна и 3000 кг дрехи за приюта на отец Иван в Нови хан. На място вече 
са доставени хранителните продукти, играчки, памперси и домакински материали. Благотворителната 
акция се организира след апела, отправен от отеца, че десетки деца от дома нямат достатъчно зимни 
дрешки, ходят със скъсани маратонки и храната не достига. Добри хора подадоха ръка и малчуганите 
вече се радват на тротинетка, детска количка, колело с помощни колела, плюшени играчки и много 
други неща. Браво! 

Информационна кампания срещу трафика на хора стартира в Сливен 

www.slivenpress.bg | 15.10.2019 | 09:51 
Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен съвместно с Националната комисия 
за борба с трафика на хора (НКБТХ), стартират ежегодната информационна кампания по повод 18 
октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, в партньорство с Община Сливен, Бюро по 
труда – гр. Сливен, Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев” и 
А21 България. Основен акцент в кампанията, която е насочена към млади хора тази година, ще бъде 
организирането на Поход за Свободата на 19 октомври /събота/ от 11.00 часа. Той ще стартира от бул. 
„Цар Освободител” № 1, пред централния вход на Община Сливен и ще премине по пешеходната зона 
на булеварда. Поход за Свободата е ежегодно събитие, което се провежда в повече от 450 града в над 
50 държави по цял свят и с това се превръща в най-голямата и значима инициатива в подкрепа на 
жертвите на трафик на хора в света. В рамките на информационната кампания, във връзка с работата 
по целенасочена превенция, с фокус актуалните форми на трафика на хора, МКБТХ – Сливен планира 
да проведе превантивни дейности с уязвими групи, с цел популяризиране на Националната телефонна 
линия за борба с трафика на хора, която приема сигнали денонощно и безплатно на телефон 0800 20 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.slivenpress.bg/информационна-кампания-срещу-трафик/
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100. Активна роля в кампанията ще вземат и доброволческите екипи към МКБТХ – Сливен, преминали 
Антитрафик академия за доброволци 2019 г., които ще проведат обучителни сесии по метода 
„връстници обучават връстници”. Те ще участват в отворена дискусия „Възможностите и 
предизвикателствата пред младите хора в Европа”. Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу 
личността, човешките права, достойнството и самочувствието, нарушение на общочовешките етични 
норми и морални ценности. Той е и сред най-доходоносните престъпления, наред с трафика на 
наркотици и оръжие. Престъпление е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез 
заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им. Включва 
насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с 
цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба 
на новородените им. Един от най-добрите начини да предпазите себе си от рискови ситуации е да се 
информирате! 

Асеновград събира дарения за Дома за сираци на отец Иван от Нови хан 

www.actualno.com | 15.10.2019 | 10:16 
В дарителската кампания за Дом за сираци "Свети Николай" при манастир "Света Троица" край Нови 
хан, се включват и асеновградчани. В сиропиталището там отец Иван се грижи за над 310 деца. 
"Подкрепата към благородното дело набира все по-голяма популярност, като решихме към него да 
сме съпричастни и ние. Идеята е на Соня Бърборчева от квартал "Горни Воден". Наши приятели ни се 
обадиха, че се организира дарителска кампания и ние решихме да е включим. Всяка година 
провеждаме такива инициативи. Събирали сме за кухнята на отец Данчо в Асеновград и за дома в село 
Джурково", каза за Actualno.com Веселин Николов - част от организаторите от асеновградското 
сдружение "Устремени". 
Той допълни, че са решили да участват, защото "каузата си заслужава". Основните продукти, от които 
се нуждаят в сиропиталището, са пакетирани храни (ориз, захар, брашно, сол, боб, леща, олио) и 
тоалетни принадлежности (шампоани, сапуни, тоалетна хартия, препарати за почистване на съдове, 
прах за пране). "Отец Иван върши социална дейност, която трябва да е кауза за всички православни 
свещеници, и когато държава абдикира от своите задължение е хубаво обществото да се 
самоорганизира", каза още Николов. 
Срокът на дарителската кампания е в рамките на десет дни. Началото е обявено за тази сряда (16.10.19 
г.), а последният ден, в който могат да се предоставят дарения, е 26.10.19 г. (събота). Мястото на 
приемната е канцеларията на сдружение "Устремени" - улица "Цар Иван Асен II" №9А (сграда на 
бившия Битов комбинат, етаж 3). Дарения ще се приемат по следния график: 
16.10.19 г. (сряда) - от 18:30 ч. до 19:00 ч.; 
19.10.19 г. (събота) - от 10:00 ч. до 10:30 ч.; 
23.10.19 г. (сряда) - от 18:30 ч. до 19:00 ч.; 
26.10.19 г. (събота) - от 10:00 ч. до 10:30 ч. 
Дарения за кампанията се събират също в библиотеката в асеновградския квартал "Горни Воден" и в 
агроаптеката в квартал "Долни Воден". 

Ново съоръжение в подкрепа на „Капачки за Габрово“ 

www.gabrovonews.bg | 15.10.2019 | 11:05 
От петък, 11 октомври, Габрово има още едно ново съоръжение, в подкрепа на кампанията „Капачки 
за Габрово“. То е позиционирано пред спортна зала „Орловец“. Идеята за неговата изработка е на 
двама габровски младежи, които получиха подкрепа от няколко габровски и софийски фирми. С 
поставянето на новото съоръжение за събиране на капачки, металните сърца в нашия град станаха 
две. Освен пред спортна зала „Орловец“, пластмасови капачки се събират и пред входа на зала 
„Възраждане“ в центъра на Габрово. снимка: Капачки за Габрово, фейсбукИнициативите по 
поставянето на металните сърца за събиране на капачки за рециклиране подкрепят кампанията 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.actualno.com/asenovgrad/asenovgrad-sybira-darenija-za-doma-za-siraci-na-otec-ivan-ot-novi-han-news_1384370.html
http://www.gabrovonews.bg/news/150082/
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„Капачки за Габрово“ – кампания по идея на Деница Миларова, осъществявана в партньорство с 
Център за работа с доброволци към Община Габрово. Каузата е средствата, събрани от предаването 
на капачките, да бъдат насочени за закупуване на специализирано оборудване и консумативи за 
Неонатологично отделение и Детско отделение в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – Габрово. снимка: 
Капачки за Габрово, фейсбук Събраните капачки, освен пред входа на зала „Възраждане“ и спортна 
зала „Орловец“, могат да се предават в офиса на Дизайн център „Рони“, ул. „Зелена ливада“ 3 и в 
Административната сграда на Община Габрово. Специални кутии, в които може да се слагат 
пластмасови капачки има поставени и в Административната сграда на дирекция „Местни данъци и 
такси“ към Община Габрово на ул. „Райчо Каролев“ №4, Административната сграда на Областна 
администрация – Габрово и сградата на НТС. Всеки, който подкрепя инициативата за 
благотворителност, може да се включи в събирането на капачки и в Габрово.  

Родители, учители и ученици от Славейковото училище ще бягат заедно на благотворителен 
маратон 

www.burgas24.bg | 15.10.2019 | 12:26 
Училищното настоятелство при ОУ "П. Р. Славейков" - Бургас за четвърта поредна година организира 
благотворително бягане с трасе от Морското казино до паметника на Пушкин и обратно. Стартът ще 
бъде даден на 19 октомври, събота, от 10.30 часа, на площадката пред Казиното. В деня на събитието, 
неформално наречено есенен маратон, всеки участник ще получи състезателен номер. Таксата за 
участие в маратона е пожелателна. Бягането е по двойки - дете и възрастен (родител или учител), като 
се допуска разстоянието да се пробяга или извърви, според желанието и възможността на 
двойката.  Есенният маратон на Славейковото училище, превърнал се в традиция, свързва в една 
общност децата, учителите и родителите. Средствата, събрани по време на събитието, ще  поставят 
началото на създаване на кабинети с духовна и патриотична насоченост под надслов: "Аз искам да 
зная, аз искам да помня, аз искам да предам". В българския език съществува прекрасен синоним на 
думата "патриотизъм" и това е родолюбие. Ние, хората, сме социални същества и изпитваме нужда 
да се гордеем със своята общност. Обект на колективна гордост и любов е както земята, в която сме 
родени, така и родът, народът, езикът, традициите, културата. На възпитаниците на Славейковото 
училище ще бъде предоставена възможност да открият, всеки сам за себе си, опората на своето 
родолюбие. Включете се тази събота в маратона на Славейковото училище, поканете приятели. 
Бягайте за здраве, бягайте за знание. 

“Янтра ДНЕС” също подкрепи каузата “Чадъри за нов живот” 

www.dnesbg.com | 15.10.2019 | 17:21 
Екипът на в. “Янтра ДНЕС” подкрепи благородната инициатива “Чадъри за нов живот”, дарявайки 
средства за Фонд “Ин витро” на Община В. Търново. На фото изложбата, съпроводена от дарителска 
акция, само за 45 минути организаторите от “Царевград Търнов” събраха 1930 лв. Отличия получиха 
победителите от конкурса за най-добра снимка “Празникът на Самоводската чаршия”. Голямата 
награда грабна Павел Граматиков от Г. Оряховица, който участва с две свои фотографии. Челната 
тройка допълниха Любомир Марков и Пламен Цветанов. Победител в онлайн гласуването стана 
Димитър Атанасов, а призът за най-млад участник отиде при 11-годишната Дара Джанабетска. 
Грамоти получиха всички майстори от Улицата на занаятите, както и Джуниър бендна СУ “Емилиян 
Станев”, който участва активно както във фестивала, така и воткриването на изложбата. Управителят 
на “Царевград Търнов” Борислав Йорданов благодари на Общината за съдействието и припомни, че 
неотдавна туристическата агенция получи наградата за най-атрактивно събитие в страната именно за 
Нощ на Самоводската чаршия. Големият интерес, който предизвикаха разноцветните чадъри, окачени 
над старинната улица по време на тазгодишния фестивал, бе поводът организаторите да стартират 
благотворителна акция. В нея всеки направил дарение за минимум 10 лв. получава един от 250-те 
чадъра, а при сума от поне 30 лв. – снимка по избор от участвалите в конкурса фотографии. Събраните 
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средства ще бъдат предоставени на Общинския фонд “Ин витро”, който е създаден през 2012 г. и до 
момента от него са спонсорирани близо 160 процедури. Част от 59-те деца, родени в резултат на 
програмата, присъстваха и на тържеството. Експозицията в Изложбени зали „Рафаел Михайлов” 
остава отворена, като всеки желаещ да дари средства за Фонд “Ин витро”, да се сдобие с пъстроцветен 
чадър, красива фотография или просто да разгледа изложбата все още може да го направи.  

215 000 работни места и възможности за обучение осигуриха за три години Нестле и Алианс 
за младежта 

www.manager.bg | 15.10.2019 | 18:13 
Повече от 215 000 работни места, обучения и стажове за младежи са осигурени през последните три 
години от Нестле и европейските партньори на инициативата Алианс за младежта 
В началото на Международната седмица на дуалното образование Марко Сетембри, изпълнителен 
директор на Нестле за зона Европа, Близък Изток и Северна Африка (EMENA), заяви: "Гордея се с 
резултатите, които постигнахме с Алианса за младежта. От началото на инициативата през 2014 г. 
събрахме 340 бизнес партньори и създадохме 1100 схеми за стаж и практика в региона EMENA. Ще 
продължим да популяризираме това като възможност за професионално израстване на младите 
хора.“ 
Паневропейската инициативата Алианс за младежта следва ангажимента на Нестле да осигури 230 
000 възможности за работа и обучение между 2017 и 2020 г. за младите хора в зона Европа, Близък 
Изток и Северна Африка (EMENA). 
Нестле си сътрудничи със своите партньори от Алианс за младежта в редица иновативни проекти за 
насърчаване на практическото обучение и младежката работоспособност. По повод Международната 
седмица на дуалното образование компанията стартира пилотен проект съвместно с Майкрософт за 
сертифициране на дигиталните умения на своите стажанти. Първият цикъл на проекта ще включва 
повече от 60 младежи от фабриките на Нестле във Франция. След приключване на обучение за 
дигитални умения за период от шест месеца те ще получат сертификат от Майкрософт. 
Алианс за младежта си поставя за цел да подготви следващото поколение предприемачи. 
Инициативата обединява сили с Junior Achievement Европа - най-голямата организация за обучение 
по предприемачество в Европа - за да помогне на младите европейци да придобият предприемачески 
умения. Амбицията на това сътрудничество е да се подпомогнат 500 ученици в получаването на 
международна квалификация за предприемачески умения. Подкрепени от своите преподаватели и от 
бизнес доброволци от компаниите-членове на Алианса за младежта, учениците, участващи в 
програмата на Junior Achievement Европа, ще се обучават как работи една компания, как могат да 
генерират идеи и да откриват най-добрия начин за разработване на пазарни стратегии и тяхното 
осъществяване. 
През ноември, в рамките на Международната седмица на дуалното образование, Нестле България 
също ще продължи да следва своя ангажимент и ще предостави на млади хора от професионални 
гимназии възможността да се докоснат до работните процеси в компанията. Младите ще имат 
възможността не само да посетят производствената фабрика на Нестле България, но и да участват в 
специални активности, които да повишат техните знания от професионалното им обучение и да 
развият практическия им опит чрез занимания в реална работна среда. 

Голямо дарение получи Детското отделение на МБАЛ – Гоце Делчев 

www.infomreja.bg | 15.10.2019 | 18:41 
Средствата бяха събрани чрез кампания във фейсбук. Днес Детското отделение към МБАЛ „Иван 
Скендеров“ в Гоце Делчев получи дарение, резултат от кампания, подета от Кремена Гюнджиева , 
която е майка на три деца. Благодарна за грижите, полагани тук към малките пациенти, и видяла като 
придружител какво е нужно, за да стане интериорът на отделението по-пъстър и приятен за децата, 
тя споделила във фейсбук  идеята  си за мащабно дарение. Начинанието спечелило много 
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привърженици и в кратко време били осигурени над 50 нови спални комплекта от хубава материя. 
Тъй като фирмите производители направили отстъпки, останали средства и за дезинфектанти, боя за 
освежаване на бебешките легла, материали, с които децата да рисуват и оцветяват, подложки за 
многократна употреба. Накрая дарителите решили да купят голяма торта, за да почерпят всички в 
отделението – и децата, и майките, и персонала, но изкусната сладкарка предпочела да им я 
предостави безвъзмездно. Освен даренията от възрастни, отделението получи подарък и от дете – 
картина на   деветгодишната художничка Габриела Караатанасова. Като разбрало къде ще бъде 
поставена неговата творба, девойчето нарисувало фея на здравето, която с вълшебната си пръчица да 
докосва всяко дете и да помага за излекуването му. Примерът на Габриела вече следват и други деца 
и скоро техните картини също ще украсят стаите, в които се лекуват болните деца. Своите впечатления 
от кампанията споделя и Мария Порязова, която като колежка и приятелка на Кремена първа 
подкрепила нейната инициатива. Според нея, ако искаме да живеем в по- приятна среда, трябва сами 
да си помагаме, а не да чакаме и да мрънкаме против институциите. И двете жени са стигнали до 
извода, че младите хора са инициативни и отзивчиви, но трябва да се намери правилният подход към 
тях. Мнението им споделя и Александър Гюнджиев, който безусловно е помагал на своята съпруга 
още от началото на кампанията. Развълнуван от жеста на дарителите, д-р Камбов, завеждащ 
отделението, сърдечно им благодари. „В последно време много хора откликнаха на нашите нужди. 
Най-трогателно е, когато деца получават подаръци от деца. Много благодарим на всички“, сподели 
той . С всеки изминал ден обстановката в Детското отделение на гоцеделчевската болница става все 
по-красива и това безусловно ще влияе положително на неговите пациенти. 

Близо 9000 лева събраха фенове на ЦСКА от благотворителен турнир 

Гергана Микова: Пистата за обслужване на бизнеса трябва да бъде скъсена 
www.fakti.bg | 15.10.2019 | 21:20 
През изминалия уикенд в Благоевград се проведе благотворителен турнир по минифутбол между 
привърженици и приятели на ЦСКА, организиран от местния фен клуб "Youths Blagoevgrad". Под 
наслов "За нашата Родина, за нашите деца!" привържениците събраха 8667,20 лева, които ще дарят 
на детското отделение на МБАЛ-Благоевград. Капитанът Петър Занев, който е родом от Благоевград, 
предостави фланелка за каузата, която беше продадена на търг за 500 лева. 
Турнира уважиха и футболистите Денис Давидов и Томи Юрич, които посетиха феновете преди 
контролата срещу Пирин. Те отделиха време, за да се снимат и да поговорят със запалянковците. 
Шампион на надпреварата стана отборът "Контрабанда". Организаторите благодарят на всички, които 
се включиха в турнира и дариха средства за каузата. Армейците се надяват за в бъдеще да се 
провеждат все повече подобни благотворителни събития. 

Фондация "Стоян Камбарев" помага на талантливи деца с кампания с коледни елхи 

в. 24 часа | 16.10.2019 | 00:01 
Деси Тенекеджиева и нейната фондация "Стоян Камбарев" правят нова благотворителна кампания, с 
която ще помагат на талантливи деца. От 1 декември до 15 януари догодина, пред НДК ще бъдат 
разположени живи коледни елхи. Всеки, който иска, може да направи дарение и да украси свое 
дръвче. След края на инициативата елхите ще бъдат засадени и ще бъдат първите в нова "Гора на 
таланта". 
Към традиционните вече "Награди за полет в изкуството", благотворителен бал в Лондон и новата 
"Награда за Кино 355", Деси Тенекеджиева и нейният екип добавят и новата си идея "Елхи на таланта". 
Кампанията ще бъде съпроводена с ежегодния коледен концерт, в който ще се включат и музикалните 
таланти на фондация "Стоян Камбарев". 
Събраните средства от украсяването на дръвчетата ще отидат за финансиране на 5 едногодишни 
стипендии, участия на лауреати на фондацията в мастър класове и фестивали, няколко късометражни 
филма. Също така ще се помогне на даровити деца от десет многодетни социално слаби семейства. 
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Близо 2 млн. лв. е дарила фондация "Игнат Канев" на болница в Русе 

Местни бизнесмени също са дарили два от апаратите за хемодиализа 
www.dnes.bg | Анисия Иванова | 15.10.2019 | 23:11 
Благотворителна фондация "Игнат Канев" е дарила през последните няколко години близо 2 млн. лева 
на Университетската болница "Канев" в Русе, съобщиха от лечебното заведение в града. 
Оттам информират, че на 17 октомври ще се състои освещаването на новата пациентска част на 
отделение "Диализно лечение". Разширението и ремонтът са били извършени изцяло със средства, 
дарени от фондация "Игнат Канев". Проектът е на стойност 500 000 лева. 
От болницата съобщиха, че е било извършено и цялостно подновяване на апаратурата и оборудването 
в отделението. Сумата в размер на 600 000 лева е била осигурена от Министерството на 
здравеопзването. Двама местни бизнесмени също са помогнали, като са закупили и дарили два от 
апаратите за хемодиализа. 
Отделение "Диализно лечение" обслужва 143 пациенти на 24 диализни поста. Болните са от областите 
Русе, Разград и Силистра, има и чужденци. 
На освещаването се очаква да присъстват големият канадски бизнесмен с български произход и 
дарител Игнат Канев, както и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. 
От болницата припомнят, че това е четвъртото дарение от името на благотворителна фондация "Игнат 
Канев" в полза на лечебното заведение. През септември 2016 г. е изградена детска площадка в двора 
на болницата. През септември 2017 г. е открито новото педиатрично отделение, а година по-късно бе 
осветено и новото отделение по трансфузионна хематология. 

Близо 2 хиляди лева бяха събрани при откриването на фотоизложбата "Празникът на 
Самоводката чаршия" във Велико Търново 

www.focus-news.net | 15.10.2019 | 23:11 
1930 лв. бяха събрани при откриването на фотоизложбата "Празникът на Самоводката чаршия". 
Събитието постави старт на благотворителната акция "Чадъри за нов живот", а парите бяха дарени 
само за 45 минути. Това съобщават за Радио "Фокус" - Велико Търново от фондация "Искам бебе", 
която е съорганизатор, заедно с общинската туристическа агенция "Царевград Търнов". Със средствата 
ще бъдат подпомогнати двойки с репродуктивни проблеми от региона, чрез фонд "Ин витро" на 
Общината. Парите са от продажбата на чадърите, които бяха подредени на Самоводската чаршия 
преди броени дни. 
При представянето на експозицията бяха наградени и победителите в конкурса за най-атрактивна 
снимка от есенния празник на Улицата на занаятите в старата столица. От допуснатите до участие 154 
снимки жури с председател великотърновската фотографка Марина Чамуркова-Недекова селектира 
41. Първа награда - сребърна роза, изработена от майстора-куюмджия Тодор Кушлев, е за снимката 
на Павел Граматиков. Втора - комплект лъжици с овчарска резба от майстор Румяна Стоянова е за 
снимката на Любомир Марков. На третото място се класира Пламен Цветанов, който получи вино и 
чаши с логото на Нощта на Самоводската чаршия и Фестивала на занаятите. Имаше и специално 
поощрение за любим кадър от онлайн гласуване във фейсбук страницата. То е за снимката на Димитър 
Атанасов, който събра 979 лайка в периода 1-10 октомври и получи два билета за шоуто "Звук и 
светлина" от ВИП площадката за наблюдение на спектакъла. За най-малък участник бе избрана 11 -
годишната Дара Дженабетска, която вече има ръчно рисувана тениска от майстор Миглена Чаталова. 
Всеки, който иска да подпомогне каузата "Чадъри за нов живот" може да дари сумата от 10 лв. и да 
получи разноцветен чадър до края на днешния ден. Фотосите, които са част от изложбата, също се 
продават на цена от 30 лв. 
Експозицията е в ИЗ "Рафаел Мигхайлов". 
Преди броени дни Есенният празник във Велико Търново получи и награда "най-атрактивно събитие 
в страната" от провелото се в Смолян 16-то туристическо изложение "Планините на България - 
гостоприемство в четири сезона". 
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Падаща мазилка, стари легла и мизерия в детска болница в столицата 

www.trafficnews.bg | 16.10.2019 | 08:43 
Майка и дъщеря останаха потресени от мизерията в детска болница. Падаща мазилка и стари легла 
посрещат болните в отделението по нефрология в "Проф. Иван Митев". При пристигането си в 
лечебното заведение майката Кремена Кунева заварва олющени стени, счупени щори и липса на 
консумативи. По думите й лошата материална база контрастира с добрите лекарски 
грижи.  „Попадайки в тези условия, грижите, които бяха положени, отношението на сестрите и 
лекарите бяха невероятно. Обстановката, в която се наложи да останем беше потресаваща”, каза 
Кремена пред Нова телевизия. В отделението има само една тоалетна за персонала и пациентите, но 
няма сапун и дезифенктант. „Условията не са задоволителни - стените са излющени, боя е паднала, 
замаска е паднала. Ние сме сложили едни стикери, а шкафчетата са от преди 25 години”, каза още 
доц. Мария Гайдарова, началник на Клиниката по детска нефрология и детска 
хемодиализа.  Дюшеците на детските легла са на повече от 20 години, а бебешките легла се ползват в 
отделението от 35 години. По думите на изпълнителния директор на болницата цялостен ремонт към 
днешна дата е невъзможен по финансови причини. „Невинаги остават пари за всичко. Нашата болница 
е единствената Специализирана болница по детски болести", заяви д-р Димитър Русинов, 
изпълнителен директор на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“. През септември Министерството на 
здравеопазването възобнови търга за избор на проектант, строител и надзор за постояването на нова 
сграда на Националната многопрофилна детска болница. Срокът за кандидатстване изтича. 
„Болницата беше в тежко финансово състояние, заради което ремонт нямаше, а в момента, в който 
има приходи, включително от Министерство на здравеопазването, се коментира, че с оглед на 
построяването на новата детска болница, не е уместно да се правят ремонти в настоящата", каза доц. 
Гайдарова. Когато Кремена разбира за ситуацията, в която се намира единствената за България детска 
болница, решава да започне кампания, за да се съберат средства за един освежителен ремонт. 
Създава се онлайн дарителска платформа за събиране на 10 000лв., но много от материалите за 
ремонта вече са дарени от частни лица и фирми. Ремонтът вече започва и в него участват доброволци 
– приятели и познати на Кремена. Отделението ще има нови щори, нови нощни шкафчета, матраци за 
детските легла, бебешки креватчета. Завивките и осветителните табла ще бъдат подменени, както и 
ще бъде възстановено изгорялото електрическо табло. 

Фондация „Нашите недоносени деца“ подари на най-малките силистренци лампа за 
фототерапия 

www.paralel44.com | 16.10.2019 | 09:15 
Неонатална лампа за фототерапия подари Фондация „Нашите недоносени деца“ на Неонатологичното 
отделение в Силистра. Началникът на отделението д-р Румяна Манева представи пред медиите 
новата придобивка и благодари на дарителите за жеста им към най-малките граждани на града. До 
35% от нормално износените бебета и над 65% от недоносените имат вродена неонатална жълтеница, 
обясни д-р Манева. Жълтеницата е често срещано, временно и обикновено безобидно явление при 
новородените. Тя засяга и доносени и недоносени бебета, като се проявява обикновено през първата 
седмица от живота им. Дължи се на натрупването на билирубин /оранжево-червен пигмент/ в кръвта, 
който се отлага в кожата и подкожната тъкан. Важно е да се установи какво е количеството на 
натрупания билирубин. В повечето случаи нивата са ниски и не се налага лечение. Когато обаче нивата 
са високи или се покачват твърде бързо, се налага провеждането на лечение. Фототерапията е едно 
от най-ефективните и най-често използваните лечения при неонатална жълтеница – синята светлина 
подпомага и дори ускорява разпадането на натрупания билирубин. Той реагира с кислорода до 
образуване на безцветни окислителни продукти, които лесно се изхвърлят от тялото чрез урината. 
Облъчването продължава няколко дни, докато черният дроб стане достатъчно зрял, за да се справи с 
разграждането на билирубина. Фототерапията при неонатална жълтеница може да се провежда 24 
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часа в денонощието. Бебето е с пелени и мека превръзка на очите. Странични ефекти не се 
наблюдават. 

Планински спасители от Дупница искат промяна в закона за доброволчеството 

www.struma.com | 16.10.2019 | 11:41 
Планинските спасители от отряда в Дупница настояват за по- бързо приемана на закона за 
доброволчеството. България е единствената страна от европейския съюз, която няма такъв закон, 
уреждаш обществените отношения, свързани с организирано извършване на доброволческа дейност 
на територията на страната. В България планинските спасители са около 540. 500 от тях са доброволци. 
В момента не е ясно кой гражданин е доброволец, какви са му правата и задълженията. Много често 
поради липса на законова рамка възникват конфликти между работник и работодател. Има фирми, 
които просто на добра воля пускат спасителите, но това е много рядко и си зависи от работодателите. 
Последната акция на спасителите от отряда в Дупница продължи повече от десет часа. Само един от 
спасителите в отряда в Дупница е на трудов договор, а останалите са доброволци, които сутринта след 
приключването на акцията трябва да отидат на работа. Тези хора първо не са адекватни за работа, те 
са изморени , някои работят с металорежещи машини, опасни са и за себе си и за околните. Най-
сериозни проблеми изпитват доброволците, които работят в частния сектор. В Европа хората, които 
работят на добра воля за обществени каузи, обикновено получават около десет дни допълнителен 
отпуск. А участието на доброволци прави социалните услуги по-евтини, от което държавата може само 
да спечели.  

С изложба благодарят на дарители на фонда на историческия музей в Пазарджик 

www.monitor.bg | 16.10.2019 | 12:55 
В четвъртък в Етнографската експозиция на Регионален исторически музей - Пазарджик се открива 
изложба под надслов „С благодарност към дарителите“. Изложбата е посветена на 45-та годишнина 
на Етнографската експозиция на РИМ-Пазарджик, съобщиха от Регионалния исторически музей в 
града. Ще остане експонирана до 31 януари 2020 г. и може да бъде посетена всеки делничен ден от 
9:00 до 17:00 часа и събота от 10:00 до 17:00 часа. Тази проява РИМ-Пазарджик посвещава на 
дарителите, благодарение на които ежегодно се обогатява фондът на музея. В изложбата ще бъдат 
представени градски дамски и мъжки облекла, аксесоари, посуда, тъкани и други културни ценности, 
характерни за първата половина на ХХ век, които са малка част от даренията, постъпващи в музея. 
Изложбата популяризира родолюбивия жест на дарителите и обръща внимание на техния принос за 
обогатяване на музейните фондове. Адресирана е към музейните дарители. Тя е и апел към всички 
родолюбиви българи – да станат част от дарителите на РИМ – Пазарджик и така да допринесат за 
съхраняването на културната и историческа памет на нацията. 

Фондация „Глобални библиотеки – България“ събира номинации за годишните си награди 

www.azcheta.com | Публикувано от : Мариана Конова | 16.10.2019 | 13:43 
Фондация „Глобални библиотеки – България“ вече събира номинации за годишните си награди, които 
ще бъдат връчени на 7 ноември 2019 г. по време на националния форум „Библиотеките днес – 2019: 
Предизвикателства пред библиотеки в 21 век“. Наградите ще се присъждат всяка година на конкурсен 
принцип в 3 категории: медии (с две подкатегории – за национална и за регионална 
медия), спомоществовател, публична институция. Наградата за медии във всяка от двете 
подкатегории се присъжда на медии, допринесли за поставянето и разработването на теми за 
проблемите, предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на обществените 
библиотеки и създаването на условия за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и 
услуги за гражданите чрез библиотеките. Наградата за спомоществовател се връчва за дарителска 
дейност в подкрепа на кампания, проект или инициатива, осъществявана от Фондацията в изпълнение 
на мисията й да подпомага приобщаването на българските граждани към информационното общество 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.struma.com/obshtestvo/planinski-spasiteli-ot-dupnica-iskat-promyana-v-zakona-za-dobrovolchestvoto_155762/
https://www.monitor.bg/bg/a/view/s-izlojba-blagodarjat-na-dariteli-na-fonda-na-istoricheskija-muzej-v-pazardjik-178120
https://www.azcheta.com/fondatsiya-globalni-biblioteki-balgariya-sabira-nominatsii-za-godishnite-si-nagradi-2/


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2 

Тел.: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

24 

 

чрез обществените библиотеки в страната. Наградата за публична институция се връчва на 
институция, която в надграждане на задължителните й по закон изисквания, е подобрила условията 
за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез подкрепа за 
обществени библиотеки. Приемат се номинации за постижения през годишния период от началото на 
месец октомври 2018 г. до края на месец септември 2019 г., а победителите ще бъдат избрани на 
конкурсен принцип от петчленно жури. Номинации за наградите могат да се изпращат до 28 октомври 
2019 г. Знакът на наградата е стилизирано пластично изображение, изработено от художника Павел 
Божерянов. Наградите нямат друго материално изражение освен художествения си знак.  

Лайънс клуб - Видин представи успешните си проекти 

в. Ние, Видин | 17.10.2019 | 00:01 
От Лайънс клуб - Видин представиха успешните си проекти. На пресконференция на 14 октомври 
президентът на Лайънс клуб - Видин д-р Иво Илиев запозна с информация относно различните 
инициативи и каузи, по които организацията работи. 
По случай първия учебен ден всеки първокласник от общината получи подаръчен пакет от Лайънс 
клуб. На 25 септември видинските "лъвове" организираха кампания, насочена към превенция на 
белодробните заболявания, която премина под мотото "Заедно за здрави бели дробове" - в рамките 
на събитието са извършени 190 замервания на белодробна функция и са раздадени над 1100 анкети. 
Едно от последните добри дела на Лайънс клуб - Видин е предоставянето на вертикализатор на дете 
в нужда, с което организацията продължава да работи по една от основните каузи на световното 
Лайънс движение - борба срещу детската церебрална парализа. 
Друга успешна инициатива на Лайънс клуб - Видин е стартиралият миналата година "Поход срещу 
диабета", за който припомни паст президентът на организацията Мартин Петров. "В края на миналата 
година Лайънс клуб - Видин, в синхрон и с глобалните приоритети на движението, прегърна каузата 
за борба с диабета. В частност, да направим модерните технологии за мониторинг, имам предвид 
сензорите за автоматично измерване на кръвна захар, достъпни за българските деца с този проблем - 
тези технологии не се внасяха официално в България и цената им е непосилна за по-голяма част от 
нуждаещите се от тях", отбеляза Петров. Той допълни, че за популяризиране на "Похода срещу 
диабета" миналата година Лайънс клуб - Видин организира плаване през цялата акватория на Дунав 
и Черно море, под това мото се проведе и миналогодишният Коледен благотворителен бал на 
видинските "лъвове" и беше организиран първият по мащабите си поход по суша, вода и въздух. Сега, 
11 месеца по-късно, вече е факт, че модерните технологии ще бъдат внасяни официално в България, 
а на 11 октомври Надзорният съвет на НЗОК е одобрил включването им в списъка за реимбурсация, 
което изключително ще улесни живота на около 1500 деца с диагноза Диабет тип 1. 
Усилията на Лайънс клуб - Видин обаче не спират до тук - походът срещу диабета продължава в 
следващата си фаза: програма за обучения на медицински персонал в детските градини и училищата, 
за да бъдат медицинските специалисти по-добре подготвени да окажат, при нужда, адекватна помощ 
на деца с диабет. Промени в Закона за здравето от началото на годината предвиждат медицинският 
персонал в учебните заведения да поеме грижата за децата с хронични заболявания, сред които е 
диабетът, без да се взема под внимание дали тези медицински специалисти са достатъчно добре 
подготвени за това, отбелязаха от Лайънс клуб - Видин. 
В тази връзка д-р Иво Илиев обясни, че отново Лайънс клуб - Видин ще работи в партньорство с 
Национална асоциация "Диабет", проведени са и предварителни разговори с "Националната 
асоциация на децата с диабет", които правят подобни обучения, но те не са в такъв мащаб. Макар 
видинските "лъвове" да започват от Видин с тази програма за обучения на медицинските специалисти 
в детските градини и училищата, амбицията им е това да стане устойчив национален проект, сподели 
д-р Илиев, като допълни, че за това мултиплициране на проекта от регионален в национален мащаб 
може да помогне добре развитата мрежа от Лайънс клубове в страната. 
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Лайънс клуб - Видин продължава и други две свои инициативи, станали вече традиционни - за 
скрининг на зрението и на слуха при деца в детските градини, съобщи председателят на 
организацията. От 14 октомври започна реализацията на проект "Профилактика на детското зрение" - 
отново ще бъдат обхванати малчуганите от първа група в детските градини във Видин. Целта е ранно 
откриване на амблиопии, т.нар. мързеливо око. 
Повече за проекта разказа д-р Борислав Милчев, който провежда скрининга. "При досегашните 
скрининги доста деца с проблеми са открити и съответно на доста деца сме помогнали да запазят 
нормалната функционална способност на зрението си", подчерта д-р Милчев. Той обясни, че 
основната цел на този проект е да бъде засилена профилактиката на детското зрение - в тази връзка 
офталмологът цитира национално изследване, според което за област Видин процентът на тежките 
амблиопии е по-нисък в сравнение с много други области на страната, което показва, че подобни 
кампании имат ефект. Другата цел на скрининга на зрението е да се повиши информираността сред 
населението относно това, че съществува такъв проблем като мързеливо око и че този проблем е 
разрешим, ако бъде установен достатъчно рано. 
От 16 октомври стартира и другият устойчив проект на Лайънс клуб - "Профилактика на детския слух", 
съобщи д-р Илиев, като уточни, че скринингът ще бъде проведен в рамките на три дни - до 18 
октомври. "Проектът се провежда съвместно с Медицински университет - Плевен, оттам изпращат 
специалисти, които с нарочен апарат, който е уникален за България, максимално рано могат да 
открият отклонения в детския слух", отбеляза президентът на видинската организация, като допълни, 
че по този проект целева група са децата от четвърта група в детските градини. Д-р Илиев отчете, че 
за 2018 година скрининг на слуха са преминали 186 деца, като при девет от тях апаратът е установил 
отклонения. При шест от случаите, за които д-р Илиев е получил обратна връзка, в последствие е 
установено, че няма патологично отклонение, че девиацията е в рамките на свръхсензитивността на 
апарата, но родителите са били посъветвани на една-две години да водят децата си на профилактични 
прегледи на слуха. 
На 2 октомври Лайънс клуб - Видин осъществи поредната си дарителска акция. Видинските "лъвове" 
дариха вертикализатор и надежда на Злати и семейството му. Това е второто дете, на което клубът 
дарява такова устройство 

Включи се в доброволческо залесяване на кв. Младост тази неделя! 

www.mypr.bg | 16.10.2019 | 23:08 
На 20 октомври (неделя) алтернативният телеком на София NET1, заедно с учители и ученици от 144 
СУ "Народни будители" и представители на "Фондация 77", основател на "Гората.бг" и в партньорство 
със Столична община - район Младост, ще проведе акция по залесяване в междублокови 
пространства в кв. Младост. Инициативата е част от кампанията "Вдъхнови града с NET1", която 
стартира през пролетта и набра дарения за озеленяване с различни творчески и спортни активности в 
квартала. 
Участието в акцията по залесяване е изцяло на доброволчески начала, като организаторите ще 
предоставят на всеки, включил се в инициативата, инструменти и материали, нужни за озеленяването. 
Сборният пункт е в 11 часа на първата избрана за залесяване локация - на ъгъла на ул. "Александър 
Паскалев" и ул. Филип Аврамов в ж.к. Младост 4, след което доброволците ще се придвижат към 
втората локация на ул. "Кръстю Раковски", 1729 ж.к. Младост 1А, между блок 550 и блок 509. 
Залесяването на втората локация ще започне в 12:30 часа. 
Сред дървесната и храстова растителност, която ще се засади са: шестил, явор, сребрист смърч, 
червенолистна джанка, сребролистна липа, птиче грозде, японска спирея, форзиция, майски сняг и 
други. 
Припомняме, че 1,284.73 лева за залесяване бяха набрани чрез кампанията "Вдъхнови града с NET1". 
Кампанията стартира под формата на творческо предизвикателство, отправено към учениците от 144 
СУ "Народни будители". Талантливите възпитаници на училището рисуваха картини на тема "Пролет 
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в София" и изнесоха богата танцово-музикална програма по време на специално събитие с 
благотворителна изложба на творбите им. Телекомът ангажира вниманието на малки и големи към 
зелената кауза и със спортни занимания - в продължение на 9 седмици, на открито, в парк Младост 3, 
професионални инструктори провеждаха групови тренировки по Тапаут, Табата и Пилатес. 
Следи събитието във Фейсбук тук: https://www.facebook.com/events/2389612237923337/ 
#вДъхНови града с NET1 е част от програмата за корпоративна социална отговорност на телекома на 
столицата NET1, която има за цел да показва възможностите за подобряване на градската среда и да 
подчертае отговорността, която всеки от нас носи за опазването й. Кампанията се осъществява в 
партньорство с Фондация "77", създател на инициативата "Когато станем 100 000 ще посадим гора" и 
със СО район Младост - партньор и домакин на събитията. NET1 активно организира инициативи за 
озеленяване на София, част от които "Зелено лято с NET1" и "Зелено кино за зелена Дружба". 

Фондация в памет на убит колоездач дарява наркотестове 

Близки на премазания от пиян шофьор откриват сдружението на 1 ноември 
в. 24 часа | Тони ЩИЛИЯНОВА | 17.10.2019 | 00:01 
На 1 ноември официално ще бъде открита фондация в памет на нелепо загиналия Евелин Дуков от 
Царево. 33-годишният мъж бе премазан с велосипеда си от пиян шофьор на входа на Приморско. В 
това време съпругата му и 3-годишният им син го очаквали в близко кафене. 
"Правим фондацията в памет на брат ми, като се надяваме, че така той никога няма да бъде забравен. 
Всичките ни благотворителни каузи са насочени към превенцията за безопасност на пътя, защото 
статистиката е стряскаща. Почти 7000 са катастрофите в България през 2018-а. Някои ще кажат, че не 
ги интересува, други може би ще се притеснят, а трети ще си помислят, че шансът да се случи на тях е 
малък. Но истината е, че никой не е застрахован", казва сестрата на Евелин Даниела Анастасова. Тя и 
овдовялата съпруга Людмила са инициатори на фондацията, която ще бъде представена пред 
местните в Царево и със съпътстваща изложба и календар със събития за идната година, свързани с 
безопасността по пътищата. 
Членове на фондацията организираха благотворителни кампании. 
"Имаме подкрепата на общината, полицията и велоклубовете в града. Ще завършим годината с 
велопоход Царево-Приморско, а събраните средства ще бъдат използвани за светлоотразителни 
екипи на състезателите от клуб "Вело Царево", казва Даниела. Фондацията вече дари пари на КАТ-
Царево, за наркотестове и светлоотразителни гривни на деца от местно училище. 

Наука с кауза 

Известни учени и млади таланти - обединени от каузата на олимпийците ни 
в. Аз Буки | 17.10.2019 | 00:01 
Известни учени, лектори и медалисти излизат на една сцена в подкрепа на олимпийците по природни 
науки. Това ще се случи на 19 октомври в "София Тех Парк". Научно-популярното събитие се провежда 
в подкрепа на подготовката на българските олимпийци по природни науки. Лектори са астрофизикът 
Никола Каравасилев, химикът Наско Стаменов, геодезистът доц. Аспарух Камбуров и проф. Николай 
Денков. На сцената ще излязат и трима медалисти от най-силните състезания в света тази година по 
математика, физика, биология и химия - Иво Петров (физика и математика), Десислава Илиева 
(биология) и Дамян Францов (химия). 
Дали Вселената е толкова "спокойна", колкото изглежда? Какви материали ни трябват, за да 
покоряваме Космоса? Защо са важни изследванията на Антарктида? Кога се е появила първата 
биологична клетка LUCA? 
Какво е да си олимпиец по природни науки? Отговорите на тези въпроси ще научите на първото 
научнопопулярно събитие, което организира сайтът за наука и технологии MediaBricks.bg. Основен 
партньор е Частно начално училище Izzi Science for Kids, което е с фокус върху природните науки. 
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Всички приходи от билети от събитието ще отидат директно в дарителската сметка на Сдружението на 
олимпийските отбори по природни науки (СООПН) в подкрепа на подготовката на състезателите и 
ръководителите на отборите по математика, физика, химия, астрономия, лингвистика, астрономия и 
астрофизика, биология и информатика. 
Стандартният дарителски билет е на цена от 15 лв. (10 лв. за студенти и ученици), като има 
супердарителски билети за 30 и 50 лв. Билетите се продават онлайн в EpayGO: https://epaygo. 
bg/3801502752 

Българска хранителна банка с апел: Бизнесът да дарява храна 

Само за България годишно са над 670 хиляди тона годна за консумация 
www.insmarket.bg | Insmarket | 17.10.2019 | 04:05 
В Световния ден на прехраната, 16 октомври, отчитаме заниженото участие на бизнеса в даряването. 
От началото на годината до месец август, малко над 130 тона храни с къс срок на годност са преминали 
през мрежата ни, за да достигнат до 16 хиляди нуждаещи. Това съобщи изпълнителният директор на 
Българската хранителна банка Цанка Миланова в интервю за Радио Стара Загора. Законът за 
безвъзмездното предоставяне не проработи ефективно и за индустрията не е стимул, а е дори нова 
пречка, посочи Цанка Миланова, предаде БНР. Пилее се изключително много храна, изхвърляна на 
боклука или изгаряна в екарисажите, това е тенденция в световен мащаб. Само за България годишно 
са над 670 хиляди тона годна за консумация, допълва Миланова. В световен мащаб се унищожава 
почти една трета от произведената храна, докато всеки четвърти човек на планетата гладува. За да 
насочи вниманието на обществеността към този проблем, по инициатива на Организацията по 
прехрана и земеделие на ООН в 150 страни се отбелязва 16 октомври - Световният ден на прехраната, 
в това число и България. Денят обединява хора и организации с цел по-голямо ангажиране по 
въпросите на бедността и недохранването и начините за справяне с негативните последици от този 
глобален проблем. 
Хранителните банки са част от разумното решение - те съществуват от десетки години и спасяват от 
унищожение годни и качествени продукти, като ги преразпределят до нуждаещите се от подкрепа 
милиони бедни хора. 

"Поход на Свободата" събира доброволци от Благоевград срещу трафика на хора 

www.infomreja.bg | 17.10.2019 | 11:11 
За първи път „Поход за свобода“ се провежда едновременно в 25 града в България Доброволци към 
Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Благоевград, ще вземат участие в „Поход за 
свобода“, посветен на Европейския ден за борба с трафика на хора, 18 октомври. Инициативата се 
организира за шеста поредна година от Фондация “А21 България”, като най-мащабната 
информационна кампания против трафика на хора и събира граждани с активна обществена позиция, 
партньори и съмишленици в борбата с трафика на хора, като има за цел да обърне вниманието на 
българите към огромните мащаби на престъплението и търговията с човешки животи у нас. Освен 
това, тази инициатива цели да разпространи информация за един от най-ценните инструменти в тази 
борба, а именно Националната телефонна линия за борба с трафика на хора, която приема сигнали за 
пострадали лица денонощно и безплатно на телефон 0800 20 100. “Поход за Свобода” е ежегодно 
събитие, което се провежда в повече от 450 града в над 50 държави по цял свят и с това се превръща 
в най-голямата и значима инициатива в подкрепа на жертвите на трафик на хора по света. 
Благодарение на ефективните партньорства на Фондация “А21 България” с Националната комисия за 
борба с трафика на хора, Местните комисии за борба с трафика на хора, Български младежки Червен 
кръст и Превантивно-информационните центрове към местните общини, за първа година България 
взима участие в международната инициатива с  26 града-домакини. На 19 октомври, освен в 
Благоевград, Поход за Свобода ще бъде проведен и в София, Пловдив, Бургас, Плевен, Сливен, 
Благоевград, Видин, Монтана, Смолян, Кърджали, Ямбол, Пазарджик, Габрово, Силистра, Разград, 
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Русе, Шумен, Никола Козлево, Варна, Сандански, Добрич, Търговище, Велико Търново, Хасково. В 
Благоевград Походът ще стартира от площад „Георги Измирлиев“ 1, пред сградата на Община 
Благоевград в 11:00 часа и ще премине по главната пешеходна улица „Тодор Александров“, като 
първите 50 човека, които се регистрират на място в 10:30 часа ще получат черна тениска на кампанията 
с надпис "Все още има робство". 

Младежи със затруднения отглеждат топ зеленчуци 

www.monitor.bg | 17.10.2019 | 12:45 
Социалното предприятие „Чудната градина” в Добрич е първото по рода си в България. Създадено е 
през месец май миналата година, по идея на фондация „Свети Николай Чудотворец”. В „Чудната 
градина” работят младежи с интелектуални затруднения от Дневния център за възрастни и от 
Защитените жилища. Д-р Хасан Ефраимов, гинеколог, и Мария Методиева, председател на фондация 
„Свети Николай Чудотворец”, са основните двигатели на проекта. Предприятието стартира с една 
оранжерия, с разсад за цветя. Саксийките, всяка от които със стикер „Чудната градина”, успешно се 
продадоха на щанда на Фермерския пазар, който се провежда всеки четвъртък в Стария Добрич. Сега 
оранжериите вече са три, а в тях се произвеждат цветя, плодове и зеленчуци. През лятото продукцията 
на младежите с интелектуални затруднения от тиквички, краставици, розов и червен домат, се 
радваше на повишен интерес от страна на добруджанци и на щанда на „Чудната градина” кипеше 
трескава търговска дейност. Собственикът на елитен ресторант в Добрич, шеф Димитър Димитров, сам 
се увери в качеството на продуктите и сключи договор с предприятието за доставка на зеленчуци, 
произведени от младите хора. Най-новият хит е крехкото зеле, произведено от младежите в „Чудната 
градина”. „За кисело зеле още е рано, но вече предлагаме от нашата нова продукция за прясна 
консумация. Трябва да ви кажа, че отново не сме направили никакъв компромис с качеството. Нашето 
зеле не дава голяма продукция, но затова пък е с неповторим вкус. То е предназначено за хората с 
изтънчени сетива. Подбрали сме изключителен сорт, който е перфектното решение, както за 
консервиране и сарми, така и за прясна консумация. Подхранено с оборска и птича тор, то се превърна 
в истинска витаминна бомба”, твърди Мария Методиева. Младежите успяха да произведат и втора 
реколта краставици, които предлагат на Фермерския пазар, заедно със зелето. Една част от листата на 
зелето от "Чудната градина" транспортират с автомобила, подарен им от "Есетере България", до 
Центъра за защита на природата и животните в Добрич, за изхранване на животните в зоопарка. Тази 
дейност ще продължи приблизително до Коледа, докато привърши и най-малкото листо, а от „Чудната 
градина” са изчислили, че количеството ще е над 10 тона храна. Зоопаркът пък от своя страна, ще 
предоставя на градината торта от животните. Подготовка Иначе, в „Чудната градина” кипи трескава 
дейност. Подготвят се оранжериите за предстоящата зима, оранжерия номер 3 вече е засята с лук за 
зелено, а цяла бригада от майстори правят едновременно магазин, който ще се използва и като офис. 
Всичко това се случва с дарения от фирми, под формата на строителни материали. Това не са първите 
дарения за „Чудната градина”. По време на ежегодните посещения в България на американските 
консултанти от dоTERRA, предприятието получи подарък - мотофреза. С нея бе изорана третата 
оранжерия. Преди няколко месеца дестилерията „Есетере България”, която е собственост на 
американската doТERRA, в лицето на изпълнителния директор на компанията Пламен Николов, връчи 
на председателя на фондация „Свети Николай Чудотворец” Мария Методиева ключовете за чисто нов 
работен автомобил „Дачия”, модел „Докер”. Дарението е на стойност 14 436 лв. С автомобила стана 
много по-лесно транспортирането на продуктите до Фермерския пазар. Общината им дава терена 
“Чудната градина” е разположена на територия от близо 4 дка. Теренът е отдаден безвъзмездно за 10 
години, с решение на Общинския съвет на Добрич. Сериозен успех на социалното предприятие е 
назначаването на младите хора с интелектуални затруднения през миналата година по две програми 
за трудова заетост. 22-ма души с увреждания, които досега не са получили шанс за достойна 
реализация, вече имат работа. Облагородяването на терена коства безкрайно много часове тежък 
физически труд, тъй като в продължение на десетилетия мястото не е било обработвано. Заразяват с 
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позитивна енергия Заплащането на участниците се осъществява единствено и само на проектен 
принцип. Много от дейностите се реализират изключително с доброволчески труд. Мария Методиева 
е убедена, че когато се намират хора, които вярват на младите хора и истински ги подкрепят, тогава 
нещата се случват по-леко. Всички тук са толкова заразителни с позитивната енергия, която даряват, 
така че няма как и аз да не съм усмихната, казва тя. 

Реставрираха Плевенската панорама 

www.topnovini.bg | 17.10.2019 | 12:50 
От Община Плевен съобщиха, че успешно е приключила реставрацията на художественото платно във 
впечатляващата зала „Панорама” на художествения музей Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”. 
Реставрация се прави за първи път, откакто емблематичният обект е построен.  Реставрират 
живописното платно в Плевенската панорама Реставрацията в Панoрaмата е направена със 
средствата, събрани от дългосрочната национална кампания на BILLA България „Ние обичаме 
България”. През 2018 г. хиляди българи се включиха в инициативата и дариха средства, закупувайки 
билети за грандиозен благотворителен концерт в зала Арена Армеец. Така от продажба на билети и 
други съпътстващи дейности бяха събрани 78 449, 94 лв. В рамките на кампанията освен Панорама 
„Плевенска епопея 1877 г.”, бяха подкрепени още два значими български символа – Паметникът на 
свободата на връх Шипка (през 2016 г.) и Мадарският конник (през 2017 г.). Благодарение на 
инициативата, през това лято беше завършена реставрацията на бронзовия лъв на Паметника на 
Шипка. От края на миналата година пък Националният историко-археологически резерват „Мадара”, 
където се намира Мадарският конник, е с модернизиран информационен център. 

Карел Крал, ЧЕЗ България: За 15 години сме подкрепили повече от 120 инициативи с около 1 
млн. лв. 

www.focus-radio.net | 17.10.2019 | 14:23 
Много се радвам, че в Благоевград имаме възможността да открием нова детска площадка. Това каза 
Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България при откриването на съоръжението, предаде 
репортер на Радио "Фокус" - Пирин. Той отбеляза, че за ЧЕЗ корпоративна социална отговорност не е 
само формула за бизнес, това е тяхна мисия. Крал отбеляза, че за тези 15 години, в които са в България, 
са подкрепили с почти 1 млн. лв. повече от 120 инициативи. "Те бяха свързани с образование, 
здравеопазване, градска среда, опазването на природата, засаждането на дървета. Ние помагаме не 
само с пари, но и с доброволческия труд на нашите служители", каза още Крал. Той добави ,че се 
радват и на факта, че могат да помагат на младите хора. "Много активно си съдейства с Техническата 
гимназия в Благоевград. Имаме и стипендиантска програма, в която има и стипендианти от 
Благоевград. Ще продължим да работим по този начин. Мога да обещая, че това няма да е последната 
детска площадка, която изграждаме. Благодаря на Община Благоевград, че успяхме да реализираме 
проекта заедно", подчерта Крал. 

14 читалищни библиотеки получиха като дарение книги и игри за най-малките 

www.azcheta.com | Публикувано от : Мариана Конова | 17.10.2019 | 15:08 
14 читалищни библиотеки с висока посещаемост са получили дарение  – книги и игри за най-малките 
си читатели – децата на възраст от 1 до 6 години. Дарението е осъществено в рамките на проект на 
Българската библиотечно-информационна асоциация. До библиотеките са достигнали общо 2774 
книги и игри като 860 от тях са дарени от Министерството на образованието и науката, а останалите са 
дарени или закупени със събраните пари от двете дарителски кампании в платформите GlobalGiving, 
„България дарява“, както и инициативата RE:TURN на Фондация „Америка за България“. Всички 
библиотеки, които са получили дарение, се намират в отдалечени, планински и погранични райони, 
но са били много посещавани през 2017 и 2018 година. Става дума за читалищните библиотеки в 
Алфатар (обл. Силистра), Белоградчик (обл. Видин), село Бенковски (обл. Кърджали), село Гьоврен 
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(обл. Смолян), село Зверино (обл. Враца), село Кочан (обл. Благоевград), село Ново село (обл. Видин), 
село Професор Иширково (обл. Силистра), Рила (обл. Кюстендил), Симеоновград (обл. Хасково), село 
Старцево (обл Смолян), Сърница (обл. Пазарджик), Трявна (обл. Габрово), Чипровци (обл. Монтана). 
Библиотеките ще разпространят информацията за подарените нови книги и ще осигурят достъп до тях 
не само на читателите си, но и на децата от детските градина и училищата, както и на родителите на 
деца от 1 до 6 години в населените места. В библиотеките ще се организират изложби, представяния 
и четения с получените по проекта книги и игри за децата и техните родители.  

Откриха във Враца първата в региона площадка за малчугани с увреждания 

www.konkurent.bg | 17.10.2019 | 17:03 
Първата по рода си площадка за деца със специфични потребности в региона беше открита официално 
в двора на Дневeн център за деца и младежи с увреждания „Зорница“ /ДЦДМУ/ във Враца. Тя е 
изградена по проект „Спорт за децата с увреждания”, с финансовата подкрепа на Обществен 
дарителски фонд за Враца и фондация „Америка за България”. Проектът се изпълнява от Сдружение с 
нестопанска цел „Зорница“ и е на стойност 14 999 лв., от които 3 000 лв. е съфинансиране от 
неправителствената организация и дарители. Водосвет за здраве и благополучие отслужи врачанският 
митрополит Григорий в съслужие със свещеници от епархията. Символичното откриване на новото 
съоръжение бе направено от представители на СНЦ „Зорница“, Обществен дарителски фонд и голяма 
фондация. Люлките, пързалките и катерушките са направени по начин, по който да бъдат безопасни 
и възможни за използване от деца с физически проблеми. Площадката е 100 кв.м, с мека настилка, 
сензорна пътека, люлки-гнездо и първата люлка за инвалидни колички във Враца. На откриването 
присъстваха представители на обществения дарителски фонд за Враца, представители на местната 
управа и родители. 

Неправителствени организации критикуват управлението за расистките прояви 

www.banker.bg | 17.10.2019 | 17:36 
България се нуждае от политика на нулева толерантност към расизма и омразата. Това гласи 
позицията на неправителствените организации, подписали Меморандум за сътрудничество и 
партньорство в борбата с езика на омразата и дискриминацията в българското общество. Също така 
призовава страната ни да приеме политика за нулева толерантност към подобни "грозни и опасни 
прояви". Публикуваме пълния текст на становището: Расистките прояви по време на футболната среща 
България - Англия в понеделник се превърнаха в международна новина и освен обида към 
гостуващите футболисти, нанесоха и сериозна щета на образа на нашата страна. Ние, 
неправителствените организации, подписали Меморандум за сътрудничество и партньорство в 
борбата с езика на омразата и дискриминацията в българското общество, призоваваме България да 
приеме политика за нулева толерантност към подобни грозни и опасни прояви. Неслучайно, избрахме 
Деня на спасението на българските евреи - 10 март, за да се присъединим към меморандума, 
иницииран от Организацията на евреите в България “Шалом” и Фондация “Глас”. Смятаме, че това е 
моделът, който българското общество трябва да пази и към който да се стреми, без същевременно да 
си затваря очите за нелицеприятните истини. Милиони българи се почувстваха засрамени от 
поведението на група екстремисти, хиляди сънародници в чужбина бяха подложени на унижението 
да коментират с колегите си случилото се. Расизмът, дискриминацията, езикът на омразата обаче не 
са изолирано явление, а са системен проблем на българското общество. Както свидетелства и Амнести 
Интернешънъл, българските власти не разследват ефективно престъпленията от омраза. Борбата с 
посочените явления изисква безкомпромисни действия и ние подкрепяме призива на Българския 
хелзинкски комитет за разработване на стратегия за борба с расизма, ксенофобията и хомофобията в 
спорта. На мнение сме, че нулева толерантност към проявите на расизъм, омраза и дискриминация 
трябва да се прилага във всички сфери - особено важни са медиите и образованието, разбира се и 
спортът, увличащ големи групи хора. Неслучайно от години световната и европейската футболна 
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федерация са се ангажирали с дългосрочна програма  за изкореняване на расизма. За съжаление, 
нямаме усещането, че тази кампания е получила реална подкрепа и разбиране в Българския футболен 
съюз. По-скоро на нея се гледа като на нещо привнесено отвън, като на проблем, който не ни засяга. 
Политика на нулева толерантност към расизма би означавала българските футболисти да прекратят 
играта още при първите расистки скандирания на собствените им привърженици, а не да се налага 
това да правят обидените гости. Точно родните футболисти са онези, които могат да повлияят на 
феновете. Неслучайно най-големите звезди на световния футбол са ангажирани в борбата срещу 
расизма. Нулева толерантност към расизма би означавала безкомпромисна реакция от спортните 
журналисти на стадиона, а не присмех и омаловажаване, за което свидетелстваха британски издания. 
Нулева толерантност към расизма означава незабавна реакция от страна на длъжностните лица, както 
и от Българската национална телевизия, която има правата да предава футболна среща, но по никакъв 
начин не бива да допуска да се превръща в канал за разпространение на език на омразата. 
Необходима е и адекватна реакция от институциите, които отдавна отказват да разпознаят проблема 
с расизма, който не е мнение, а е престъпление. Не на последно място - нулева толерантност към 
расизма изключва каквито и да било форми на сътрудничество с крайнодесни политически формации. 
За съжаление, подобни формации са част от управляващата коалиция и задават обществения дискурс, 
нанасяйки тежки и трудно поправими вреди на образа на България - като модерна и толерантна 
страна. Подписали: Асоциация на европейските журналисти - България Организация на евреите в 
България “Шалом”, Централен Израелтянски Духовен Съвет, Организация на приятелите на Израел в 
България, “Негев”, Маргиналия, Фондация GLAS, Национална асоциация за приемна грижа, Ресурсен 
център, фондация Билитис, Фондация „Майко мила“, БлуЛинк - Мрежа за гражданско действие, 
Фондация „Софийска платформа”, Фондация “Сошъл Фючър” – JAMBA. 

Театрална формация и Сдружение "Феникс" във Варна имат нужда от актьори и доброволци 

www.focus-radio.net | 17.10.2019 | 18:06 
Театрална формация и Сдружение "Феникс" във Варна имат нужда от актьори, но и от доброволци, 
които да помагат в различни направления. Това каза в интервю за Радио "Фокус" - Варна 
председателят на неправителствената организация Иван Цветанов. По думите му, всеки, който има 
желание да се изяви на сцената заедно с останалите актьори, може да се свърже с тях чрез социалните 
мрежи. Сдружението обаче не отказва помощ и от доброволци, които да оказват помощ по време на 
представленията на Театралната формация. Става въпрос за хора, които да помагат зад сцената, за 
осветлението. "Нашата любителска арт формация е единствената, в която работим хора със и без 
увреждания. На тези от нас, които имат някакъв проблем, им трябва помощ за преобличане или 
подготовка на нужния реквизит. Едно от нашите момичета е само с 6 процента зрение, например. Тя 
има нужда от някой да й помага", обясни Иван Цветанов. Той допълни, че организацията е отворена 
и към всички, които биха били съгласни да помагат в изработването на сувенири, които участниците 
продават на различни базари или в информационния център в Общината. Щандът там работи всеки 
делничен ден от 10 до 17.30 часа, но всеки, който има желание може да помогне, за да бъдат разкрити 
и на други места. Със събраните средства, организацията подпомага дейността си. 

Мадан с кувьоз от събирането на капачки 

в. Марица, Пловдив | Петя ГАЙДАРОВА | 18.10.2019 | 00:01 
Три кувьоза за болниците в Мадан, Асеновград и Момчилград ще бъдат дарени от събирането на 
капачки, съобщиха от инициативата "Капачки за бъдеще". 
"Мили доброволци, не можем да ви опишем каква радост изпитваме всеки път, когато вече можем да 
обявим къде ще дарим следващите кувьози, които успяхме да осигурим с общи усилия -ваши и наши!", 
обявиха от инициативата. И допълниха, че наличният в болницата кувьоз е от 1990 година и вече е 
почти напълно негоден. Затова и често се налагало бебета да се транспортират на задната седалка на 
някоя лека кола, увити само в одеяло. 
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Благотворителен базар за пострадали животни ще се проведе в Бургас 

www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг | 17.10.2019 | 22:03 
Организатори са СНЦ „Гласът на животните“ и СНЦ „Милосърдни сърца 2015“ Благотворителен базар 
в помощ на пострадали животни ще се проведе през уикенда на площад „Тройката“, съобщиха за 
Флагман.бг СНЦ „Гласът на животните“ и СНЦ „Милосърдни сърца 2015“. Двете организации от години 
са социално отговорни и до този момент са помогнали на стотици бедстващи животинчета. Те обаче 
не получават външно финансиране, нито публични средства и разчитат основно на благотворителни 
инициативи. През този уикенд те ще продават домашно приготвени лакомства за вашите любимци, 
книги, картички, ръчно изработени бижута и сувенири. Не пропускайте възможността да се включите 
в базара и да помогнете да бъде спасено поне едно животинче.   

Дариха тон храна на мечките в Белица 

www.standartnews.com | Пламен Вълков | 17.10.2019 | 22:11 
Традицията екипът на Кемпински Хотел Гранд Арена Банско да посещава Парка за мечки в Белица с 
благородната мисия и да дари един тон пресни плодове бе продължена. За седма поредна година 
хотелът планува посещението си именно през месец октoмври, когато мечките се приготвят за зимен 
сън и имат нужда от повече храна и витамини. Всеки път храната се скрива на различни места, така че 
мечките да могат да я търсят и намират сами, точно както се случва и в природата. Всички мечки се 
хранят по три пъти на ден и подлежат на ежегодни медицински прегледи. Дарените плодове ще 
стигнат за изхранването на спасените мечки за 4-5 дни. Най-малката е на пет, а най-възрастната на 38 
години. Всяка има своя собствена територия с достатъчно място, за да се движи свободно и да се 
катери. Живеят в гориста местност на площ от 120 000 кв.м., с достъп до естествени водоизточници и 
специално пригодени за тях бърлоги и езерца. 
По повод на визитата, генералният мениджър на хотела Кристиан Руге коментира: "Даряването на 
храна на Парка за мечки в Белица е част от нашата годишна програма за социална отговорност. Аз съм 
много горд, че Кемпински Хотел Гранд Арена Банско е започнал тази благородна кауза в миналатo и 
успешно я следва вече седем години поред. Паркът предлага прекрасни условия за спасените мечки 
и екипът, който се грижи за тях е много всеотдаен. Ще продължим да ги подкрепяме в мисията им и 
за в бъдеще и вече очакваме нашето следващо посещение там." 
Домакините от парка не пропуснаха възможността да изненадат екипа на хотела и изразиха своята 
благодарност като организираха домашно приготвен обяд, където всички се забавляваха и разказваха 
интересни истории. 

Кръводарителска кампания "В кръвта ти е да спасяваш животи" ще се проведе в Пловдив на 
18 октомври 

www.focus-news.net | 17.10.2019 | 23:10 
Кръводарителска кампания под мотото "В кръвта ти е да спасяваш животи" ще се проведе в Пловдив 
на 18 октомври. Това съобщиха за Радио "Фокус" - Пловдив от Областния съвет на БЧК-Пловдив, които 
организират кампанията съвместно с Ротаракт и с подкрепата на Районен център за трансфузионна 
хематология. Кръводарителската акция ще се проведе утре за времето от 11.00 до 16.00 часа в 
сградата на Областен съвет на БЧК - Пловдив на ул."Стойчо Мушанов". Там всеки желаещ ще може да 
дари кръв. Главната мотивация на организаторите за провеждането на кампанията е проблемът, пред 
който е изправен всеки нуждаещ се от спешно кръвопреливане, а именно оскъдните резерви на 
кръвните банки по градове и липсата на достатъчно кръводарители на годишна база. Целите, които се 
поставят чрез инициативата са да се мотивират повече хора да дарят кръв по време на и след 
провеждането на кампанията, да се информира обществото за начините и ползите от 
кръводаряването, като по този начин да се увеличи възможността повече хора да дарят кръв за първи 
път, да се мотивират максимално много хора да се включат по време на кампанията и да се покаже 
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на обществото, колко малко е нужно, за да бъде спасен човешки живот. Организаторите оценяват 
подкрепата на всеки, който ще се включи в кампанията. 
 

Благотворително турне на Нешка Робева в 9 града, парите - за клубове по гимнастика 

в. 24 часа | 18.10.2019 | 00:01 
Нешка Робева тръгва на благотворително турне със спектакъл по художествена гимнастика. Той носи 
името "Шоу без име" и ще бъде представен в 9 града из страната. Първото представление е в 
Благоевград на 24 ноември, следват Русе, Велико Търново, Шумен, Варна, Бургас, София и Пловдив. 
Финалът ще е в Стара Загора на 15 декември. 
Със събраните пари ще бъдат подпомогнати местни клубове по художествена гимнастика, които ще 
участват в представленията. Именно затова всяко шоу ще бъде уникално. Освен художествени 
гимнастички ще се включат и спортисти по аеробика и акробатика. 

ЧЕЛЕН ПРИМЕР: Ученици помогнаха на възрастни хора от Северозапада 

www.pik.bg | 18.10.2019 | 00:26 
Ученици от НПМГ в София с кампания в помощ на възрастни хора от малки населени места. Те 
снабдиха с храни от първа необходимост хора от населените места около Монтана, предава БНТ. Пред 
репортера ни Тереза Ставрева две от ученичките - Вяра и Ваклина, споделиха, че са много щастливи 
от активността на хората, които помагат. Помогнали са на 250 души. Срещите им са запечатани в 
снимки, които ще са подредени в изложба. Чувствахме се прекрасно, когато ние даряваме, а 
възрастните хора ни дават съвети и добро настроение, коментираха те. 

Кръводарителите - анонимните ангели 

в. Монитор | Силвия НИКОЛОВА | 18.10.2019 | 00:01 
Сред нас, в трамвая, в офиса, в театъра, в кафенето седят едни хора, които напълно заслужено можем 
да наречем анонимни ангели. Това са хилядите кръводарители в България, спасили с благородния си 
жест не един и два човешки животи. 
Тук няма да стане дума за онези другите, платените, които обсаждат кръвните центрове, получават по 
някой и друг лев, за да нахранят децата си, а голямата част от продажбата на бележките взима 
организаторът независимо кой е той. 
Тук обаче няма как да скрием, че т. нар. незаконна търговия с въпросните бележки е в резултат на 
собственото ни безразличие към човека до нас в трамвая, в офиса, в театъра, в кафенето, който може 
би утре ще бъде в болницата и ще има нужда от кръв и кръвни продукти, каквито в страната няма в 
наличност от години. Утре самите ние можем да бъдем в неговото положение и в моментните 
състояния на осъзнаване да съжаляваме, че нашите близки трябва да плащат на ръка за бележки, а 
ние само допреди дни сме можели да станем безвъзмездни кръводарители, но дали заради 
немарливост и тривиално нашенско безразличие сме пропуснали шанса да станем анонимен ангел за 
някой в нужда. 
Проблемът кръв и кръвни продукти не е валиден само за нашата страна. Няма държава в света, в чиито 
хематологични центрове в един или друг момент запасите да намалеят, да се стигне дори до дефицит 
и да се търсят спешно дарители чрез социалните мрежи или призиви по местното радио и телевизия. 
За разлика от другаде обаче, у нас само 
Българският червен кръст и Националният център по трансфузионна хематология си дават труд да 
организират, и то успешно, кръводарителски акции. Два призива годишно обаче не стигат. 
У нас липсва нагласата както на работещите, така и на работодателите да бъдат и да насърчават 
кръводарителите. 
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Впрочем, има и малки изключения, но те са в чуждестранните компании с офиси у нас. Там е повече 
от нормално да отидеш при началника и да се договорите кога можеш да отсъстваш от работа, за да 
дариш кръв. Просто така, да дариш, защото това изисква самосъзнанието ти на отговорен гражданин. 
Можеш да дариш дори не от алтруизъм, а от страх, че утре ти или твой близък може да има нужда от 
кръвопреливане, но кръв в болницата няма да има. 
В този случай дори страхът може да бъде Добър стимул. Важното е да пристъпиш прага на 
хематологичния център с мисълта, че няма нищо страшно, че цялата процедура ще отнеме не повече 
от четвърт час, който за някого ще се окаже цял един живот. 

"ЧЕЗ Електро България" АД подпомогна изграждането на детска площадка в Благоевград 

Инициативата е част от кампанията "Моята електронна фактура помага" 
в. Вяра, Благоевград | Димитър ИКОНОМОВ | 18.10.2019 | 00:01 
Нова детска площадка бе открита в Благоевград вчера. Тя е изградена от местната община с 
финансовата подкрепа на 'ЧЕЗ Електро България" АД. Дружеството инвестира спестените средства от 
печат на хартиени фактури в значими социални и екологични проекти. 
Детската площадка в Благоевград е заключителната част от кампанията "Моята електронна фактура 
помага" за 2019 г., която популяризира екологичните и социални ползи от използването на 
съвременния начин за получаване на месечни сметки. По време на кампанията Дружеството ежегодно 
ще реализира проекти и инициативи, свързани с грижата за природата и облагородяване на градската 
среда. 
Електронната фактура е напълно безплатна услуга. След регистрацията клиентите могат да следят 
документите както в електронния архив на сайта cez.bg, така и на посочения от тях имейл адрес. 
Електронната фактура гарантира защита на личните данни, спестява време и дава възможност за 
лесно и практично контролиране на разходите. Тя е валиден, електронно подписан данъчен документ, 
който е напълно идентичен с хартиената версия 
Пред площадката е монтирана специална информационна табела, поставена от "ЧЕЗ Електро 
България" АД. На нея има интересни факти за дърветата и съвети, които да насочат вниманието на 
децата към отговорно отношение за опазване на околната среда. Още преди детската площадка да 
бъде официално открита, един малчуган с голяма усмивка и пред погледа на майка си вече се пускаше 
по пързалката, а след това пробва и люлката. 
"Ние, като група ЧЕЗ, за нас корпоративно-социална отговорност не е само формула за бизнес, а това 
е нашата мисия. Помагаме не само с пари, а и с труда на нашите служители. Радваме се, че помагаме 
и на младите хора в Благоевград. Много активно съдействаме на Техническата гимназия в града със 
стипендиантска програма. Щастливи сме, че сега откриваме и детска площадка Мога да ви кажа, че 
това няма да е последната такава Благодарим на местната власт, че ни позволи да направим тази 
хубава площадка", каза Карел Крал, който е регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на перфектен 
български език. 
Изпълнителният директор на 'ЧЕЗ Електро България" АД Димчо Станев обясни подробно за 
инициативата на компанията. 
"За мен е голямо удоволствие и чест да сме заедно и да ви разкажа за нашата инициатива, част от 
програмата ни за корпоративно-социална отговорност. "Моята електронна фактура помага" всьшност 
е продължение на една наша идея, която се зароди като такава, но прерасна в дългосрочен проект. 
Решихме за всички наши клиенти, които помагат за природата и за обществото със спестяваш 
излишното харчене на хартия, да направим едно състезание. Те са вече общо 440 000 в страната и 
взехме амбициозно решение да видим кой от градовете в България има най-много електронни 
фактури. Разбира се, София безспорно беше първа. Затова миналата година направихедно социално 
значимо мероприятие в тази връзка - залесихме една изгоряла гора в близост до град София. На второ 
място се нарежда Благоевград с 35 000 фактури, за което аз мога само да благодаря. Това са 35 000 
ваши съграждани, които се възползваха от удобството и помагат на природата по този начин. В 
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резултат на това днес (б.а -вчера) сме заедно тук и влагаме малка част и правим малък принос с тази 
площадка за бъдещето на града и за това да расте социално отговорно общество. Сложили сме 
информационна табела и много се надяваме децата да й обръщат внимание. Вярваме, че със съветите, 
които сме дали как да опазваме дърветата, те интуитивно ще започнат да вярват малко повече в 
природата и в дърветата Както вече беше казано, това няма да бъде последната площадка. Любопитно 
ни е да видим какво ще се случи с регистрацията на електронни фактури до края на тази година и да 
видим кой ще е следващият град, чиито граждани и наши клиенти ще можем да зарадваме с нещо 
подобно", коментира изпълнителният директор на "ЧЕЗ Електро България" АД Димчо Станев. 
След това официалните лица, сред които бе и мениджър "Корпоративно планиране" в Дирекция 
"Продукти и покупка на електроенергия" на 'ЧЕЗ Електро България" АД, прерязаха лентата и 
официално откриха детското съоръжение. Малко по-късно те засадиха дръвчета в непосредствена 
близост до площадката. 

Игнат Канев в Русе: Не ми харесва, че се налага да помагам, но ще продължа 

в. Бряг, Русе | 18.10.2019 | 00:01 
Големият дарител и здравният министър Кирил Ананиев откриха обновеното отделение "Диализно 
лечение" в болница "Канев" Митрополит Наум вчера освети обновеното отделение "Диализно 
лечение" в болница " Канев". Специално за церемонията пристигнаха дарителят на болницата Игнат 
Канев, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и много гости. След службата 93-годишният 
Игнат Канев заяви, че ще продължи да помага на болницата. И в присъствието на всички домакини и 
гости подписа символичен чек за закупуване на линейка. Специализираният автомобил е оборудват 
така, че с влизането на пациент в него, той все едно ще е вече в болницата, разказа дарителят. В този 
ред на мисли Игнат Канев допълни, че не му харесва това да се налага на болниците да помага, но ще 
продължи да го прави. В отговор на щедрия жест от страна на болницата поднесоха албум със снимки 
на Игнат Канев, в който са запечатани резултатите от всички негови дарения. Той получи топли думи 
на благодарност не само от директора на здравното заведение, но и от митрополит Наум и от 
здравния министър Кирил Ананиев. "Този значителен финансов ресурс даде възможност 
разширението и ремонтът на диализното отделение да станат факт. Високо оценявам тази постъпка, 
която е поредното свидетелство за неподправената хуманност на един родолюбив българин", каза 
Кирил Ананиев. 
Отделението притежава III-то ниво на компетентност, в него на хемодиализа идват над 120 пациенти 
от различни области на страната, обясни ръководителят на отделението д-р Радка Карагьозова. 
Напълно обновена е една част от старото крило на болницата, обособени са 24 диализни поста, които 
разполагат с отлична апаратура и удобни легла за болните. Освен това са отделени и две ВИП-стаи, 
които се ползват предимно от чужденци, живеещи част от годината в Русе. Съседното, старо 
отделение, ще остане с 10 резервни поста за хемодиализа, поясни още д-р Карагьозова, а старата 
техника ще бъде бракувана. Цялостното разширение и ремонта са финансирани от Благотворителна 
фондация "Игнат Канев ". Стойността на проекта възлезе на 500 000 лева. финансовият ресурс за 
техниката е 600 хиляди лева и е осигурен от Министерството на здравеопзването. Здравният министър 
и-рил Ананиев обясни, че са били отпуснати 5 милиона лева за апаратура в диализните центрове в 
страната, а русенският е получил най-много пари. Това е четвъртото дарение от името на 
Благотворителна фондация "Игнат Канев" за болницата, припомниха от лечебното заведение. През 
септември 2016г. бе изградена и открита детска площадка в двора на болницата. През септември 
2017г. бе открито и новото отделение Педиатрия, с два сектора сектор "Ана-Мария Канев " и сектро " 
Кристина Мария Канев". Отново през септември 2018г. бе открито и новото отделение по 
Трансфузионна хематология. До момента средствата, дарени от Благотворителна фондация "Игнат 
Канев" за Университетска болница, общо възлизат на близо 2 милиона лева. 
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Милионерът Игнат Канев дари супермодерна линейка на болницата в Русе 

www.pik.bg | 18.10.2019 | 08:28 
Канадският предприемач с български корени Игнат Канев ще дари супермодерна линейка на 
Университетската многопрофилна болница в Русе, която носи неговото име. Това съобщи самият той 
на церемонията по откриване на обновеното отделение по диализно лечение в клиниката. 
Фондацията „Игнат Канев“ дари 500 000 лева за разширението и цялостния ремонт на сектора, а 
Министерството на здравеопазването купи нова апаратура и оборудване за 600 000 лева, съобщава 
"Монитор". „България отдавна е разбрала, че има приятел в Канада. Щастлив съм от това, което става 
тук. Понеже го правя много пъти, взех да свиквам. Бъдещето е пред нас, аз съм само на 93 години и 
мисля, че ще съм още наоколо. Благодаря ви от все сърце, за мен е голямо удоволствие. Гарантирам 
ви, че колата ще я имате в най-скоро време. Имаме много такива в Канада“, каза просълзен големият 
родолюбец. Заедно с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и останалите гости Игнат Канев 
разгледа обновеното отделение, което в момента обслужва 143 пациенти на 24 поста. Министърът 
припомни, че правителството отпусна близо 5 милиона лева за оборудването със съвременна 
апаратура на 29 центъра по хемодиализа в страната. Дарението за сектора по диализа е четвъртото, 
което прави само за болницата фондацията на родения в русенското село Горно Абланово 
предприемач. През м.г. бе открито отделението по трансфузионна хематология, изцяло обновено с 
дарените 300 000 лева, а през 2017 г. започна да функционира новото педиатрично отделение, 
благодарение на финансовата помощ от 500 000 лева. Със средства от фондацията бе ремонтирана 
детска площадка в двора на болницата. Утре Игнат Канев ще се срещне с академичното ръководство 
на Русенския университет. При посещението си в България предпримачът ще открие в Горно Абланово 
музейна сбирка „Животът на Игнат Канев“. 
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