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Шест от най-големите търговски вериги са инвестирали 17,5 милиона лева в подобряване на 
средата за живот в България 

www.novinite.bg | 25.09.2019 | 13:18 
През последната година шест от най-големите търговски вериги в България - Billa, dm, Kaufland, Lidl, 
Mr. Bricolage и T MARKET, са инвестирали 16,5 милиона лева в екологична устойчивост и са дарили 
над 1 милион лева в подкрепа на над 50 социални инициативи. Реализацията на всички тези проекти 
е резултат от стремежа големите компании, като отговорни корпоративни граждани, да развиват 
средата и да помогнат за подобряването на живота на хората в България. През изминалата година 
търговските вериги са вложили почти 16,5 милиона лева в намаляване на екологичното въздействие 
и въглеродния отпечатък от дейността си, стимулиране на устойчиво потребление и подкрепа на 
инициативи за намаляване на замърсяването на планетата. Това е постигнато чрез намаляване на 
потреблението на електроенергия с използване на последно поколение осветителни, хладилни и 
климатични системи; замяна на служебните автомобили с по-чисти, хибридни коли, инсталиране на 
фотоволтаични панели с цел използване на „зелена“ енергия; замяна на пластмасови изделия за 
еднократна употреба с биоразградими продукти; инсталиране на станции за безплатно зареждане 
на електромобили и инициативи за събиране на пластмасови капачки за рециклиране. Шестте 
големи компании са дарили и над 1 милион лева за реализация на повече от 50 обществено значими 
проекти, които промениха живота на много хора. Сред тях са „Ти и Lidl за по-добър живот“, 
инициативите под мотото „За по-добър свят заедно“ на dm, подкрепа за успелите деца на България 
от страна на Kaufland, помощ за фондация „Искам бебе“ от Billa, подпомагане на локални 
инициативи от T MARKET и Mr. Bricolage. Това показват данните от анкета, проведена сред членовете 
на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Billa, dm, Kaufland, Lidl, Mr. Bricolage и T MARKET за 
периода 01 юли 2018 година – 30 юни 2019 година. Участниците в анкетата са сред най-големите 
ритейл компании у нас с общ пазарен дял от над 30% в сектора на търговията с бързооборотни стоки. 
16,5 милиона лева за опазване на околната среда Повечето големи и отговорни компании в света 
инвестират в устойчивото си развитие и опазването на околната среда. Следвайки тази тенденция, 
участниците в анкетата са инвестирали 16,5 милиона лева в проекти за намаляване на въглеродния 
отпечатък от дейността си. Kaufland инвестира в енергийна ефективност Kaufland България е първата 
компания в ритейл сектора на глобално ниво, която сертифицира всеки свой хипермаркет по EDGE 
стандарта на Световната банка, стимулиращ изграждането на енергийно ефективни сгради. Всеки 
новоизграден или модернизиран обект от веригата разполага със система за комбинирано 
отопление и охлаждане, модерна енергийноефективна хладилна инсталация, както и изцяло 
енергийноефективно осветление. Освен това, в новите филиали се инсталират и станции за 
безплатно зареждане на електромобили. През 2019 Системата за управление на енергията на 
Kaufland беше сертифицирана по международния стандарт ISO 50001, който определя рамка за 
непрекъснато подобряване на използването и потреблението на енергия. От 2017 г. до момента 
Kaufland е инвестирала близо 12 милиона лева в енергийна ефективност и проекти за опазване на 
околната среда. Зелено строителство и енергийна ефективност от Lidl Към момента всички 99 
филиала и 2 складови бази на Lidl са сертифицирани по ISO 50001 и EDGE за енергийна ефективност и 
зелено строителство. Освен това всички новопостроени филиали са оборудвани със сградни 
инсталации BMS (Building Management System). Те консумират до 30% по-малко енергия. Първият от 
тях беше сертифициран с най-високото възможно ниво, “Изключително“ по британския стандарт 
BREEM за оценка на сградите според принципите на устойчиво развитие, екологични и енергийни 
характеристики, прилаган в световен мащаб. Компанията намали и консумацията на електричество 
като подмени осветителните тела с високоефективни LED осветителни системи и въведе 
поделектромери за контрол на главните електромери в магазините си. Lidl подкрепя и „зелената“ 
мобилност с поставянето на зарядни станции за безплатно зареждане на електромобили във 
филиалите си. Т MARKET смени автомобилите с хибриди В началото на 2019 година T MARKET замени 
служебните леки автомобили с хибридни. Цялостната подмяна на автопарка бе стъпка в посока 
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прилагане на все повече устойчиви екологични решения в дейността на компанията. Новите 
автомобили са пълнохибридни и за разлика от непълните хибриди могат да се придвижват 
безшумно и изцяло в електрически режим до 45 км/ч, без вредни емисии и с минимален разход на 
гориво. През изминалата година в магазините на T MARKET в цялата страна бяха инсталирани и 
специални преси за хартия, с помощта на които отпадъкът от транспортните опаковки на стоките се 
утилизира оптимално. Компанията постепенно внедрява и автоматизирана система за контрол на 
изразходваната електроенергия, а в новите супермаркети от веригата се инсталира и енергийно 
ефективно осветление. BILLA предава биоразградимите отпадъци за производство на ток С цел 
намаляване на въглеродния отпечатък от дейността си, BILLA България оползотворява над 50% от 
биоразградимите отпадъци. Няколко пъти седмично те се транспортират от всички магазини на 
веригата в София до инсталацията „Хан Богров“, където се оползотворяват и превръщат в компост и 
биогаз, използван за производство на електроенергия. Компанията обучи над 1 000 свои служители 
как ефективно да отделят и сортират биоразградимите отпадъци. В резултат на инвестициите си в 
енергийна ефективност, BILLA е сертифицирана по стандарт ISO 50001 за отговорно управление на 
енергията. dm разшири асортимента от щадящи природата продукти Устойчивото развитие и 
опазването на околната среда са основен принцип в политиката на dm България. В синхрон с това от 
1989 г. dm предлага собствената марка сертифицирана натурална козметика alverde, а от 2015 г. 
сертифицираните био храни dmBio, които са създадени съгласно принципите на биодинамичното 
земеделие. В допълнение на стремежа за опазване на природата, от 2014 г. във всички dm марки, 
най-голямата от които е Balea, не се съдържа микропаластмаса, която е един от основните 
замърсители на реките и океаните. dm България активно подкрепя устойчивото потребление като 
разширява асортимента си с продукти, щадящи околната среда. Компанията предлага алтернативи 
на традиционните продукти за устна хигиена като четки за зъби с бамбукови или дъбови дръжки, 
конец за зъби от царевично нишесте и паста за зъби на таблетки. В асортимента присъстват още 
клечки за уши с хартиени дръжки, бамбукови сламки и по-щадящи природата перилни и почистващи 
препарати. dm България за втора година провежда и кампанията „Капачки за усмивки“, в рамките на 
която във всички обекти на dm се събират пластмасови капачки - един от петте най-големи 
замърсители на световните океани и се предават за рециклиране. С цел намаляване на въглеродния 
отпечатък от дейността си, компанията внедри енергоспестяващи системи за осветление, а техниката 
в централния склад е с щадящи околната среда и здравето на служителите гел батерии. Mr. Bricolage 
опазва природата с по-ефективни осветление и климатизация Mr. Bricolage инсталира ново 
поколение осветление, климатизация и изолация на магазините си, с което намали въздействието на 
дейността си върху околната среда. Освен това, компанията стимулира и хората да потребяват 
устойчиво като непрекъснато разширява асортимента от енергийно ефективни решения за 
домашния майстор. Над 1 милион лева за социални проекти, които промениха живота на много хора 
През изминалата година участниците в анкетата са дарили над 1 милион лева в подкрепа на повече 
от 50 социални инициативи за подкрепа на важни за обществото проекти. Това бяха както 
национални кампании, така и инициативи на местни общности, които получиха парична и 
материална помощ за реализация на своите идеи за подобряване на средата на живот. Над 350 000 
лева за социални проекти от Kaufland За изминалата година Kaufland България дари повече от 
350 000 лева за проекти в подкрепа на талантливи деца и в помощ на уязвими групи. Над 250 000 
лева бяха дарени на фондация „Димитър Бербатов“ за развитието на даровити българчета. 
Компанията и нейните служители подпомогнаха също социално-слаби групи, като дариха средства и 
хранителни продукти чрез редица собствени проекти и в партньорски инициативи като социални 
кухни, благотворителни базари, включване в асортимента на продукти с кауза и други. Кампанията 
„Ти и Lidl за по-добър живот“ подкрепя локални НПО Lidl провежда за трета поредна година 
инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“, в рамките на която финансира проекти на локални НПО 
със суми до 10 000 лева и така допринесе за подобряването на средата на живот. До момента са 
финансирани 51 проекта в цялата страна. След приключване на третото издание през тази година, 
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общият събран фонд е над 543 000 лв. През 2019 г. УНИЦЕФ и Лидл България обединиха усилия в 
подкрепа на родителите в грижата за техните деца като част от програмата за ранно детско развитие 
на организацията. Програмата за ранно детско развитие на УНИЦЕФ има за цел да развива уменията, 
знанията и ресурсите на хората, които полагат грижи за малките деца, така че да способстват за 
оптималния им растеж и правилното социално, емоционално и умствено развитие. В рамките на 
партньорството част от средствата от продажби на продукти от детската серия на Lidl с марка Lupilu 
бяха дарени в полза на тази програма на УНИЦЕФ за 2019 г. Стойността на дарението е 150 хил. лв. 
Компанията продължава и проекта „Дай шанс на Балканката“ с който за последните години в 31 реки 
бяха пуснати повече от 350 000 малки пъстърви. Освен това осигури и безплатен транспорт до 
Витоша със своята „Зелена линия“, а най-малките се докосват до науката с инициативата „Lidl неделя 
в Музейко“. Общо за периода 01 юли 2018-30 юни 2019 година даренията на Lidl възлизат на повече 
от 300 000 лева. Billa дарява за инвитро процедури и дава работа на хора в неравностойно 
положение Billa проведе 6 социални инициативи, за които дари над 150 000 лева. Две от тях са в 
подкрепа на фондация „Искам бебе“, като с тях през 2018 г. бяха подпомогнати 9 двойки с 
репродуктивни проблеми. Компанията е партньор и на Съюза на слепите в България, като от 2015 
година предлага асистирано пазаруване за хора с увредено зрение, от 2017 година направи 
информацията от брошурите си достъпни за незрящи граждани. Освен това си партнира със Съюза 
на глухите в България като предлага възможности за работа на хора с увреден слух на подходящи 
позиции. dm допринася за подобряване качеството на живот под мотото „ За по-добър свят заедно“ 
Чрез множеството социални кампании, обединени под мотото „За по-добър свят заедно“ dm 
България се стреми както да подпомогне деца и родители в неравностойно положение, така и чрез 
обучителни инициативи да допринесе за подобряване качеството на живот на българското 
семейство. За периода юли 2018 – юни 2019 компанията е дарила: апаратура на специализираната 
болница за лечение на детски болести „Проф. Иван Митев“, гр. София; 10 шатри за игра на сянка на 
избрани детски градини в страната; както и финансови средства на фондация „Живот със синдром на 
Даун“ и проект „Оле, мале“ към фондация „Майко Мила“ в помощ на майки на деца с увреждания. 
Допълнително в рамките на кампаниите „Весели зъбки 2018“ и „Слънчеви деца 2019“ са раздадени 
общо над 80 000 обучителни материала за правилна устна хигиена и за защита на детската кожа от 
слънчево изгаряне. По време на тези две инициативи в партньорство със Сдружението на 
българските зъболекари 50 000 деца са получили талон за безплатен стоматологичен преглед, а в 
няколко града са проведени безплатни консултации с дерматолози. За последната година 
компанията е дарила повече от 150 000 лева за реализацията на своите CSR инициативи. С поглед 
напред на 01 септември dm България стартира и кампания за събиране на средства за SOS Детски 
селища България в подкрепа на Звено „Майка и бебе“ в гр. Габрово . За периода 01.09.2019 – 
31.01.2020 компанията ще дари по 30 стотинки от всяка покупка на бебешки пелени с марка babylove 
на фондацията. 10 проекта за здравословен живот бяха подкрепени от T MARKET Т MARKET беше 
партньор на 10 проекта насочени към здравословния начин на живот и младежкото лидерство като 
оказа подкрепа на инициативи като Маратон Пловдив 2019 и младежкия проект Приключението „От 
мен зависи“. Освен това подпомогна реализацията на 7 каузи в Казанлък, Своге, Велико Търново, 
Ямбол, Несебър и Пловдив, насочени към запазване на местните културни и фолклорни традиции, 
както и популяризиране на традиционни български ястия и рецепти от регионите. Mr. Bricolage също 
подкрепи локални инициативи. Компанията дари стоки и средства за реализацията на 12 проекта на 
местни общности и детски градини и за провеждането на младежки фестивали и други 
благотворителни инициативи. Във връзка с резултатите от анкетата Йордан Матеев, изпълнителен 
директор на СМТ , заяви: „За отговорните компании най-важен е човекът, независимо дали той е 
клиент, служител, партньор или съсед. Ето защо членовете на СМТ не спират да инвестират в 
развитието на средата и да помагат за подобряването на живота на хората в България. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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В над 50 места в България ще има прояви на Европейската нощ на учените 

www.dnevnik.bg | Видка Атанасова | 27.09.2019 | 09:08 
Европейската нощ на учените на 27 септември включва редица събития, които свързват науката с 
домакинството на Пловдив на Европейска столица на културата 2019. Събитията ще се проведат на 
над 50 места в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Долна Митрополия, 
Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора и Тръстеник, на борда на 
научноизследователския кораб "Академик", в родопската теснолинейка по маршрута Септември-
Велинград и в единствената в България изследователската миниподводница РС-8В, съобщиха 
организаторите от Британски съвет България. 
Европейската нощ на учените се провежда едновременно в цяла Европа в последния петък на месец 
септември. В нея от 18 до 22 часа университетите и научните институти отварят врати и организират 
събития за широката публика. 
През 2019 г. България се включва в тази инициатива за 13-та поредна година благодарение на два 
проекта, финансирани от Европейската комисия по дейностите "Мария Склодовска-Кюри", единият 
от които е REFRESH. 
До 20 септември четирите конкурса по проекта са отворени за последни участници. Сред тях се 
очакват рисунките на глухи и слабочуващи деца и млади хора, есета от момичета от цялата страна, 
записи на научни статии в помощ на слушатели с намалено зрение, както и видео и фотографии. 
Всички тези конкурси приканват авторите да споделят своите представи за науката около нас и 
мечтите им за кариера на учени. 
Програмата в София 
В София REFRESH ще представи паралелни събития на общо 20 места, като основното от тях отново 
ще бъде Античен комплекс "Сердика" под стъкления купол на Ларгото между Министерския съвет и 
президентството. 
От 18 часа там ще бъде официалното откриване и награждаването на победителите в конкурсите за 
деца и младежи. Подлезът под Ларгото ще се превърне в мини панаир на науката с щандове с 
демонстрации и експерименти. 
Посетителите ще могат да видят какво е да си молекулярен биолог и да дадат име на екзосвят; да 
научат неподозирани факти за слънчевите затъмнения и да открият какви ще са първите 
изследвания в бъдеща марсианска лаборатория; какви научноизследователските дейности има в 
Софийския зоопарк и как се правят устойчиви мостове; както и да видят дигитална програма в 
партньорство с Ейч Пи. В Европейския кът ще има информация за проекти за наука, финансирани от 
Европейската комисия, включително стипендиите "Мария Склодовска-Кюри". 
Срещи с науката ще има още и в Медицински университет, Технически университет, София Тех Парк 
и Химикотехнологичен и металургичен университет. В Минно-геоложкия университет, Музейко, 
Астрономическата обсерватория на СУ в Борисовата градина, Институт за етнология и фолклористика 
към БАН, АгроБиоИнститут, Национален природонаучен музей при БАН, Национален политехнически 
музей, ТехноМеджикЛенд, в сградата на Move.BG, Националната спортна академия "Васил Левски", 
в клуб Carrusel, Бар Абордаж, Кино Одеон (в партньроство със Screening Emotions и Българска 
национална филмотека), и Vivacom Tech Hall. 
Посетителите в София ще могат да участват в томбола за спечелване на награда от колекцията 
kupinauka.com. Колкото повече места посети човек в Нощта, толкова по-големи шансове да спечели 
ще има. 
Програмата в другите градове 
В Пловдив заедно с Фондация Пловдив 2019 и Община Пловдив организаторите разполагат щандове 
с изненади на пл. "Стефан Стамболов", които ще допълнят събитията в Регионалния природонаучен 
музей, Медицински университет Пловдив, ИЗК Марица и Кино Lucky. 
За първи път в проект REFRESH се включва и Велико Търново - в Хакерспейс ще се разположат учени 
от образователната платформа "Тинузавър", които ще демонстрират електроника, роботика и 3D 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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принтиране, както и специалисти от образователната инициатива "Университет за деца" и химиците 
от Корпуса за бързо гърмене. 
И тази година учени ще се качат във вагоните на родопската теснолинейка. Какъв е произходът на 
птиците? Крие ли миналото им страшна тайна? Как науката за динозаврите преминава през 
своеобразна революция? Кои са малките организми, които предизвикват ферментация? Каква е 
науката зад правенето на киселото зеле? Електрическо ли е бъдещето на транспорта? Какво е 
археозоология и какви истории може да разкаже? Влакът тръгва от гара Септември точно в 8.45 ч. 
Пълната програма за София и другите градове, както и интерактивна карта за цялата страна, можете 
да намерите на сайтовете на сп. БГ Наука и Британски съвет. 

VIVACOM TECH HALL става част от Европейската нощ на учените 

www.kmeta.bg | Kmeta.bg | 26.09.2019 | 18:33 
Технологичната зала на VIVACOM - VIVACOM TECH HALL в София ще се включи утре вечер в 
"Европейска нощ на учените 2019". Залата ще отвори вратите си за малки и големи в 19:00 часа, а в 
нея състезатели от Сдружението на българските олимпийски отбори по природни науки (СООПН) ще 
покажат какво знаят и могат чрез различни опити. 
Олимпийците от отбора по физика ще демонстрират явленията резонанс, пълно вътрешно 
отражение, ще докажат дали е възможно водата да кипи при стайна температура и ще си поиграят 
със светлината. Редом до тях биолозите ще покажат нагледно как се прави хроматография на 
растителни пигменти и как се изолира ДНК от банан. 
Тазгодишното издание на кампанията на VIVACOM "Операция Жълти стотинки" е насочено именно 
към Сдружението на българските олимпийски отбори по природни науки (СООПН), с което 
компанията затвърждава подкрепата си към образованието.  
Европейската нощ на учените се провежда едновременно в цяла Европа в последния петък на месец 
септември. България се включва за 13-та поредна година в инициативата с редица събития, които 
свързват науката с културата. Събитията ще се проведат на над 50 места в градовете Благоевград, 
Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Долна Митрополия, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София, 
Стара Загора и Тръстеник, на борда на научноизследователския кораб "Академик", в родопската 
теснолинейка по маршрута Септември-Велинград и в единствената в България изследователската 
миниподводница РС-8В. 

Създаване на онлайн платформа за защита на правата на младежи, преминаващи през 
съдебно производство - Да защитим правата на децата! 

www.ngobg.info | 26.09.2019 | 02:40 
Проектът ни "Да защитим правата на децата" цели създаване на иновативна онлайн платформа за 
млади хора, която чрез визуализирана информация ще разяснява правата на непълнолетните, 
преживели насилие или такива, които са в конфликт със закона. Платформата ще ги подготвя за 
процеса на преминаване през т. нар. "синя стая". В стремежа ни е поставянето в центъра правата на 
детето и отговорността на държавата при тяхното гарантиране. Платформата ще визуализира 
работата на полицията, съда, прокуратурата и социалните служби в етапите на провеждане на 
разпит, като за създаването й ще бъдат включени младежи-доброволци, за да се гарантира, че 
платформата е адаптирана за нуждите на младежите. Ще бъде подготвена информация на 
разбираем за децата език как те могат да участват в съдебни производства или пряко - като 
ответник, жертва, свидетел, или непряко - когато решенията имат въздействие върху живота им. 
Идеята на проекта е да създава условия за предотвратяване на виктимизацията и травмирането на 
младите хора за цял живот, като им дава знания за правата им на разбираем, толерантен и модерен 
език. Проектът е финансиран от TELUS International – България. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Изтича конкурсът по програма Младежка банка на ФРГИ 

www.ngobg.info | 24.09.2019 | 15:20 
Остава точно една седмица до крайния срок за изпращане на кандидатури по програма „Младежка 
банка“. До 1 октомври 2019 г. граждански организации, работещи в младежката сфера или 
неформални младежки групи, могат да кандидатстват за създаване на Младежка банка в своя град. 
Младежките банки представляват екипи от млади хора, които набират средства от дарители, а с 
набраните средства финансират идеи на свои връстници. Програма „Младежка банка“ допринася не 
само за превръщането на училището, квартала, общността и града в по-добро място за младите 
хора, но и създава следващото поколение активни граждани. От една страна младежите в екипа на 
Младежката банка развиват важни умения за привличане на съмишленици, за набиране и 
разпределяне на средства, комуникационни умения, както и опит в мониторинга и оценката на 
финансираните идеи. От друга страна – работата на Младежката банка стимулира младежката 
общност не само да предлага решения за справяне с различни проблеми на местно ниво, но и да се 
ангажира с тяхното разрешаване. Програмата предоставя: финансиране за организационно развитие 
и обучения; въвеждащо обучение и възможности за обмяна на опит и добри практики в мрежата 
Младежки банки в България; месечна онлайн подкрепа относно отделните етапи за развитие на 
Младежка банка. Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени пакет документи за 
кандидатстване на електронен адрес: konkurs@frgi.bg. Документите са достъпни тук. Попълнените 
документи се изпращат в срок до 1 октомври 2019 г., включително. Програма „Младежка банка“ се 
финансира на национално ниво от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата 
стартира у нас през 2012 г., а от тогава до сега, ФРГИ е обучила повече от 350 младежи в 
управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 
600 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата 
набрана от Младежките банки надвишава 270 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили близо 
180 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече 
от 500 000 младежи от цялата страна. През последните години моделът Младежка банка придобива 
все по-голяма популярност както на местно ниво, така и на национално. 
 
Общи новини 
 

УМБАЛ-Бургас получи термолегло за недоносени бебета, купено с пари от благотворителни 
бягания 

www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг | 19.09.2019 | 15:41 
Стойността на дарението е 14 400 лв. Днес Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас получи 
ново термолегло за недоносени бебета. То е купено със средства от благотворителни бягания на 
организацията 5kmrun. В бяганията участваха жители на четири града - София, Варна, Пловдив и 
Бургас. Стойността на дарението е 14 400 лв. По-голямата част от сумата е събрана от физически 
лица, има и дарения от фирми, сподели организаторът на бяганията на 5kmrun в Бургас Васил Динев. 
Д-р Мирослава Колева показва термолеглото "Благодаря на всички хора, които отделиха от времето 
си да бягат и да даряват. Чудесно е, когато такава кауза обедини толкова много хора и се увенчае с 
успех. В отделението имаме едно термолегло, но имахме голяма нужда от второ поради увеличение 
обема на нашата работа", сподели д-р Мирослава Колева от Отделението по неонатология. Тя 
заедно със свои колеги също участва в събитието и пробяга 5 км. С помощта на термолеглото 
бебетата по-лесно се адаптират към нормалната температура в помещението. То е снабдено с 
датчици, както и с лампа за фототерапия. Апаратът е последен клас, и изключително лесен за 
обслужване от страна на персонала.    

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.ngobg.info/bg/news/118523-изтича-конкурсът-по-програма-младежка-банка-на-фрги.html
https://www.flagman.bg/article/196803
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Първата по рода си сензорна стая за деца с аутизъм отвори врати в училище в Бургас 

www.az-deteto.bg | 19.09.2019 | 16:11 
Сензорна стая за деца със специални образователни потребности и аутизъм отвори врати в основно 
училище „Петко Рачев Славейков“ в Бургас, съобщиха от БНР. Това е единствената подобна стая в 
региона и само в деня на откриването си е започнала да помага на 16 деца от 2-ри до 7-ми клас, 
които ежедневно ще се възползват от специално изградените за състоянието им уреди, които ще им 
помагат да водят пълноценен живот. 3 000 лв. са събрани от различни инициативи на децата, като 
средствата са дарение на родители и училищното настоятелство. Всъщност те нямат значение, 
защото за подобни инициативи трябват толерантност, разбиране и сърце. За децата с аутизъм и с 
други увреждания, сензорната стая е като в рай, в който те намират успокоение и радост. В нея 
всички дейности са под формата на игра, обяснява ресурсният учител Доротея Гористанова – Дачева. 
„Сензорната стая е тъмно, специално оборудвано помещение, което въздейства върху възприятията 
и усещанията на децата и има релаксиращ ефект. Всичко в тази стая е под формата на игра. Там те не 
се фокусират върху постигане на някакъв успех, а върху самите приятни преживявания.“ – разказва 
още преподавателката.  

МБАЛ Поморие вече разполага с животоспасяваща реанимационна маса за новородени 

www.novini.bg | 19.09.2019 | 16:40 
МБАЛ Поморие вече разполага с животоспасяваща реанимационна маса за новородени. Това 
съобщиха от морската община. Апаратурата е закупена за над 20 хиляди лева. 12 хиляди от тях 
осигури община Поморие, а останалата сума е събрана от дарения в параклис "Свети Николай 
Чудотворец", който се намира в поморийското Рибарско пристанище. От предаване на пластмасови 
капачки са набрани около 665 лева, които са добавени към парите за апаратурата. Масата ще 
спомогне както при грижата за децата с проблеми в основните жизнени функции, така и при 
първичните грижи за здравите новородени. Завеждащият на АГ-отделението в Поморие д-р Матей 
Попов оповести данни, според които 15 на сто от бебетата се раждат с нарушения в дишането или 
сърдечната дейност, което прави новата придобивка изключително необходима и важна за тях и 
техните родители. 

Гл. комисар Николай Николов: Разполагаме с 3115 доброволци, които са участвали в 126 
инцидента 

www.focus-news.net | 19.09.2019 | 16:45 
Разполагаме с 3115 доброволци, които са участвали в 126 инцидента. Това каза във Варна 
директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Николай 
Николов, предаде репортер на Радио "Фокус" - Варна. Комисар Николов добави, че добави, че до 
миналата седмица в 126 случая са участвали и доброволци, като на разположение са 3115 
доброволеца, които са преминали обучение и са готови за работа с пожарникарите. 
Комисар Николай Николов уточни, че за цялата страна е въведено извънредно дежурство. Хората, 
които са дежурни са извън пожарните служби, по-близко до най-рисковите места, а тези които 
почиват са в домовете си в готовност да се включат при нужда. По повод мащабният пожар от 
предния ден край варненското село Каменар, комисар Николов посочи, че на лице е била 
изключително бърза реакция, която е позволила пожарът да не обхване повече от 60 дка и да няма 
пострадали или загинали. 

Спортно лято със зелена кауза донесе NET1 на софиянци 

www.mypr.bg | 19.09.2019 | 18:45 
"#вДъхНови града с NET1 - спортувай с нас за зелена кауза!" предизвика малки и големи да тренират 
в парка 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.az-deteto.bg/parvata-po-roda-si-senzorna-staya-za-detsa-s-autizam-otvori-vrati-v-utchilishte-v-burgas/19432/view.html
https://www.novini.bg/zdrave/bolnici/558299
http://focus-news.net/news/2019/09/19/2700422/gl-komisar-nikolay-nikolov-razpolagame-s-3115-dobrovoltsi-koito-sa-uchastvali-v-126-intsidenta.html
https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Sportno-lyato-sas-zelena-kauza-donese-NET1-na-sofiyantsi-25024/
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Под наслов "#вДъхНови града с NET1 - спортувай с нас за зелена кауза!" преминаха летните вторници 
за жители и гости на квартал Младост. С групови занимания по Тапаут, Табата и Пилатес 
алтернативният телеком на София ангажира вниманието на малки и големи към зелената кауза на 
кампанията - набиране на средства за залесяване на квартала през есента. 
Заниманията се провеждаха на открито в парк Младост 3 в продължение на 9 седмици, като всеки 
желаещ можеше да допринесе с дарение за благотворителната инициатива. 
"Радвам се, че успяхме да привлечем толкова деца на тренировките и да им покажем, че могат да се 
забавляват и докато спортуват, и в същото време да ги приобщим към каузата ни - заедно да правим 
света по-зелено и по-красиво място за живеене. Вярвам, че примерът, който им даваме, ще ги 
мотивира и за в бъдеще със страст и хъс да подкрепят стойностни инициативи.", сподели треньорът 
по Тапаут Крис Гълъбов. 
"Кампанията на NET1 за пореден път доказа, че спортът обединява хората, а още по-хубаво е, когато 
ги обединява и в името на кауза. Впечатлена съм от желанието на по-младите и активното участие, 
което взеха във всяко едно занимание. Вдъхновихме много хора и съм изключително щастлива, че 
имах възможността да бъда част от инициативата.", допълни инструкторът по Пилатес Синтия 
Славова. 
"Това което правим с NET1 оставя следа в сърцата на хората от града - участниците живо се 
интересуваха от зелената кауза и дори изявиха желание да помагат със залесяването през есента!", 
не скри радостта си Александра Джамалова, треньор по Табата. 
Кампанията е част от инициативата "#вДъхНови града с NET1", която телекомът започна през 
пролетта, под формата на творческо предизвикателство към учениците от 144 СУ "Народни 
будители". Припомняме, че талантливите възпитаници на училището рисуваха картини на тема 
"Пролет в София" и изнесоха богата танцово-музикална програма по време на специално събитие с 
благотворителна изложба на творбите им. 
Събраните средства от цялата кампания възлизат на 1,284.73 лева и ще бъдат използвани за 
закупуване и засаждане на дръвчета, с които ще се обнови и озелени избрано от СО район 
"Младост" пространство в квартала. 
Спортните мероприятия подкрепиха натурална изворна вода Pure H2O и натуралните протеинови 
барчета "Meat Me". 
#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". 

Търновските ротарианци купуват нова апаратура за белодробната болница "Д-р Трейман" 

www.borbabg.com | 19.09.2019 | 20:33 
"Плод за капка кръв" е следващата инициатива на клуба за изследване нивото на кръвната захар при 
деца 
НОВА И МОДЕРНА АПАРАТУРА НА СТОЙНОСТ ОКОЛО 68 000 ЛВ. СА ОСИГУРИЛИ ЗА БЕЛОДРОБНАТА 
БОЛНИЦА "Д-Р ТРЕЙМАН" ВЪВ Велико Търново членовете на Ротари клуб. Те работят по проекта си 
от миналата година, когато започнаха мащабна кампания под мотото "Дишането е живот" за 
набиране на средства за закупуването на нов бронхоскоп за лечебното заведение. 
Апаратът извършва прецизна диагностика на редица заболявания на белия дроб и дихателните 
пътища, като всички тези изследвания се заплащат от Здравната каса. В болницата във Велико 
Търново годишно се извършват около 300 бронхоскопии, но сега действащият апарат е стар и работи 
много трудно. Произведен е през 1996 г. и вече е амортизиран. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.borbabg.com/2019/09/19/trnovskite-rotariantsi-kupuvat-nova-aparatura-za-belodrobnata-bolnitsa-d-r-treyman/
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Освен че набираха средства от свои благотворителни инициативи, ротарианците кандидатстваха и с 
проекта си пред фондация "Ротари" и успяха да защитят идеята си. Търновската организация е 
получила средства от фондацията и от чуждестранни клубове в Турция, Румъния и Украйна. 
Целият проект е на стойност 80 000 лв., от които 68 000 лв. ще бъдат вложени в закупуването на 
бронхоскопа. 12 000 лв. са заделени за тримесечното обучение на трима специалисти от търновската 
белодробна болница, където благодарение на финансирането ще бъде обособен кабинет по 
бронхоскопия. 
"Това е първият ни проект с глобално финансиране от международната фондация. Успяхме да го 
защитим и преминахме успешно през дългата и изключително тежка процедура за по-малко от 
година. Избран е вече доставчикът на апаратурата след проведен търг, доуточняваме и подробности 
около обучението. Надяваме се в началото на следващата година новата апаратура да бъде 
монтирана и да заработи", коментира пастпрезидентът на ротарианците Росен Великов. 
"ПЛОД ЗА КАПКА КРЪВ" СЕ НАРИЧА СЛЕДВАЩИЯТ ПРОЕКТ НА РОТАРИ КЛУБ, КОЙТО СТАРТИРА В 
НАЧАЛОТО НА НОЕМВРИ. Проектът е свързан с изследване на нивото на кръвна захар при деца от 
първи до трети клас. 
1147 малчугани от три великотърновски училища ще бъдат изследвани като превенция на една от 
най-бързо разширяващата се като обхват болест - диабета. Изследването ще обхване три училища - 
СУ "Емилиян Станев" и двете основни училища "Бачо Киро" и "Св. Патриарх Евтимий". Специалисти 
ще влязат в учебните заведения, за да мерят кръвната захар на учениците. Всяко изследвано дете ще 
получи официален документ за нивото на кръвната си захар и препоръки за последващи действия, 
ако това е необходимо. Резултатите ще бъдат поставени в запечатан плик, който ще бъде предаден 
на съответния родител от класния ръководител или директора на учебното заведение. За да участва 
в изследването, детето предварително трябва да представи попълнена декларация от родителите 
си, с която те позволяват да бъде извършена манипулацията. Като награда малчуганите ще получат 
плод от страна на Ротари клуб. 
"По данни на Световната здравна инспекция това заболяване придобива размерите на пандемия, от 
него страдат повече от 360 милиона души. И пак според данните на здравната инспекция след 10 г. в 
света заболелите ще бъдат над 500 000 души. В България статистиката казва, че от това заболяване 
страдат около 500 000 души, още по-тревожното е, че 40% от хората не знаят, че имат диабет", 
представя предисторията на проекта адвокат Кирил Андреев, президент на Ротари клуб. 
За съжаление, данни за заболелите деца в Търновска община няма. "Това, което успях да науча от 
статистиките на РЗИ и Здравната каса, е, че болните деца до 18 г. са седем, но това, според мен, е 
нереална цифра, защото пък другата цифра - за болните над 18-годишна възраст търновци, е в пъти 
по-голяма - 1203-ма", коментира и началникът на Социалната дирекция в Общината Росица 
Димитрова като партньор на ротарианците в техните социални инициативи. И пак според 
статистиката, в областта 3173 души страдат от диабет. 
Кампанията на търновския клуб включва и обучението на 121 специалисти, които работят в учебните 
заведения. Всички те са медицински кадри и ще получат повече информация за заболяването, както 
и умения да работят с деца, страдащи от диабет. 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА "ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ" 

Нова Добруджанска трибуна, Добрич | 20.09.2019 | 00:01 
На 29 септември /неделя/ , в часовете от 9.00 ч. до 12.00 ч., в Градски парк "Свети Георги" ще се 
проведе благотворителен маратон "ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ". Организатори на проявата са 
Александър Тодоров, Николай Георгиев и Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич. 
Благотворителната общност е инициатор на спортни мероприятия с апел към хората да спортуват и 
чрез спорта да помагат за благотворителни каузи. Идеята на проявата е, чрез спорт да се събират 
средства за закупуване на книги в полза на местната общност. В благотворителната инициатива 
организаторите канят да се включат хора от всички възрасти, които да пробягат минимум една пълна 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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обиколка от 400 метра в градския парк на Добрич. Всяка завършена обиколка от 400 м в парка се 
финансира с 1 лев от партньорите на инициативата. Така общата събрана сума ще е равна на броя 
обиколки, които са пробягали всички участници. Със събраните средства ще бъдат закупени нови 
книги за читателите на Регионална библиотека "Дора Габе" Добрич. Инициативата се провежда вече 
три поредни години в град Силистра, в нея са се включили 600 граждани, които са пробягали 5571 
обиколки и със събраните средства са закупени 345 нови книги. 
Дата 29 септември, в часовете от 9.00 ч. до 12.00 ч., място на събитието - Градски парк "Свети Георги" 
/ Детелината/. 
Ела, раздвижи се, забавлявай се, стани част от каузата! Бъди един от нас! https://www. facebook. 
com/ events/2362691183982800/ 

1900 се отглеждат в приемни семейства, а 52 са осиновени 

в. 24 часа | 20.09.2019 | 00:05 
1900 деца се отглеждат в приемни семейства през първите седем месеца на годината. Това показва 
статистиката на Агенцията за социално подпомагане. 
Децата се настаняват в приемни семейства в четири случая. Първият е за срок до година, като целта 
е през това време да се помогне на родителите или близките да си намерят работа и да си стъпят на 
краката, за да може детето да се върне обратно при тях. 
Вторият е дългосрочно настаняване, когато детето не може да бъде реинтегрирано при родителите, 
нито да бъде осиновено. В този случай социалните работници обаче не спират да опитват да 
реинтегрират детето, ако има близки, а ако не - остава в регистъра за осиновяване. 
Третият е спешно настаняване до 24 часа. Той се предприема само когато има заплаха за живота и 
здравето на детето, изпаднало в бедствена ситуация, под "полицейска закрила", или е жертва на 
трафик. 
Заместваща приемна грижа е за кратък период от време, като целта е подкрепа на близки и роднини 
или ако те се разболеят и няма как да отглеждат дете. 
В момента има около 2086 приемни семейства. Най-много са във Варна, Монтана, Велико Търново, 
Плевен и Шумен. 
Приемните семейства, в които в момента няма настанени деца, са 500. 
От юли за 124 деца е отпаднала нуждата да се грижат приемни родитиели. Над 52 от тях са били 
осиновени. 22 пък са върнати при биологичните си родители. Дете от Враца е изведено от 
приемното семейство, защото е прието за студент в Софийския университет. 

Тодор Тодоров с голямата награда за дарител 

Олимпийците по информатика, прославили Силистра в САЩ, бяха отличени в кампанията на 
"Стандарт" 
в. Стандарт | 20.09.2019 | 00:01 
Благодетелят на Силистра Тодор Тодоров взе голямата награда за дарител на града. Това се случи по 
време на специална церемония, която е част от кампанията на в. "Стандарт" - "10 причини да остана 
в моя град". 
"Тодоров е носител на приза на сдружението на общините за дарител на 2017 година, най-големият 
дарител и на област Силистра. Той е човек, който подпомага училища, библиотеки, църкви, болници. 
А като историк Тодоров с часове може да ни говори за Силистра", каза главният редактор на в. 
Стандарт Славка Бозукова. Родолюбивата кампания на "Стандарт" заслужава адмирации, длъжни 
сме да даваме пример на младите, за да остават в родните си градове и да работят за тях, каза 
Тодоров. 
Награда получи и най-големият специалист по гръдна хирургия у нас проф. д-р Иван Гаврилов, който 
бе отличен от партньора на кампанията ни "Каолин". "Д-р Гаврилов е хирург, който прави над 400 
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операции годишно, отличен специалист в сферите, в които практикува", коментира изпълнителният 
директор на Каолин Радослав Чолаков. 
Кампанията" 10 причини да остана в моя град" вече завладя България. Досега церемонията се 
проведе в над 30 града като основната й цел е да се отличават хората, които имат заслуги за 
положителното развитие на градовете у нас. 
"Искам да споделя с вас, че във всеки един от тях открих не само нови приятели, но и нова надежда 
за България. Защото във всеки град има млади хора - учители, лекари, тТ специалисти, които са 
загърбили кариера и пари, за да останат в родното си място и да работят за превръщането му в по-
добро място за живеене. Силистра не е изключение, даже напротив. Тук те са мнозинство", каза при 
откриването Славка Бозукова. 
В категорията "Бизнес иновации" грамоти получиха фирмите "Първи май" АД и "Pink pelican". "Първи 
май" е водеща компания в преработката на маслодайни семена в България. Тя е утвърден лидер в 
търговията със зърнени и маслодайни култури, има зърнобази с модерно техническо оборудване, 
както и модерна фабрика за белен слънчоглед, направена по най-високите международни 
стандарти. "Pink pelican" пък през 2017 година направиха първата си серия вина - "Сребърна". Тя е 
кръстена на защитения от UNESCO резерват "Сребърна" недалеч от Силистра, а името "Pink Pelican" 
идва от защитения вид птици розов пеликан. Тази година те станаха победите в конкурса 
#WineOfTheYearBulgaria за 2019 в клас бели вина - "Тамянка" от серия "Сребърна", като това е 
поредната престижна награда, която получават. Отличията им връчи шефът на Агенцията по 
лозарство и винарство Красимир Коев, който даде на кмета на община Силистра и поздравителен 
адрес по случай празника на града от името на Министъра на земеделието, храните и горите г-жа 
Десислава Танева. 
Областният управител г-н Ивелин Статев връчи грамота на "Елика" в категория икономика. Още една 
семейна компания, в която над сто служители произвеждат и доставят широка гама от оборудване 
за обработка и съхранение на зърно, почистване и третиране на семена и специализирани 
инсталации за хранителновкусовата промишленост. Статев им пожела още по-големи успехи и да 
продължават да бъдат силна и корективна икономическа конкуренция в града. 
В категория образование наградите връчи кметът на града д-р Юлиян Найденов. Отличени бяха 
директорът на ПМГ "Св. Климент Охридски" г-жа Анелия Немска, инж. Искра Николова - 
преподавател по информатика и нейните възпитаници Петър Петров и Виктор Нейков. Тази година 
те представиха България и Силистра на Международно състезание на Майкрософт в 
САЩ като влязоха в топ 10. "Със сигурност тази гимназия я чака страхотно бъдеще особено след като 
България получи ресор "Иновации и младеж" в Европейската комисия, защото ще може да 
кандидатства както в програмата "Еразъм", за която бюджетът се утроява, така и по програмата 
"Хоризонти Европа", в която се разпределят над 100 милиарда евро и е насочена по оста 
информационни технологии "Образование - бизнес", каза още главният редактор на в. "Стандарт". 
"За мен Силистра е не само роден край, но и мисия и пожелавам на младите да продължават да 
прославят Силистра, както и у нас, така и по света", каза от своя страна кметът на града. 
В категория "Спорт" отличие получи председателят на карате клуб "Шото витяз" сенсей Валери 
Великов. "Гордея се със своите възпитаници и стискам палци за нов медал", коментира Великов. Той 
бе награден от Областния управител на Перник г-жа Ирена Соколова, която е почетен гражданин на 
Силистра. "Независимо, че живея и работя в Перник, моето сърце е в Силистра и винаги ще й 
помагам, защото градът е уникален, има славно минало, много по-добро настояще и прекрасно 
бъдеще", каза от своя страна Соколова. 
Заслужили в категория "Култура" и отличени с грамота бяха директорът на РИМ д-р Николай 
Тодоров, на природния резерват "Сребърна" г-жа Елена Илиева, на Художествената галерия г-н 
Йордан Колев и на районната библиотека "Партений Павлович" г-жа Даниела Недялкова. Отличията 
връчи председателят на Общинския съвет на Силистра д-р Мария Димитрова. "Голямото културно 
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наследство на Силистра допринася за силния исторически туризъм тук, който е добре развит", каза 
Димитрова. 
Церемонията се проведе в навечерието на празника на Силистра - 14 септември, Кръстовден. Това е 
светъл празник, символ на вярата, вписан в дните на Силистра и в духовната й летопис! На този свят 
ден изричаме своята благодарност към всички, за които Силистра не е само роден град, а мисия, 
каза кметът д-р Найденов. Стотици жители и гости на Силистра се събраха на събитието на 
"Стандарт". След това те се насладиха и на празничния концерт на Николина Чакърдъкова и 
Неврокопския танцов ансамбъл. Чакърдъкова е една от големите българки, които също ще бъдат 
отличени в нашата кампания. 

Търговска верига Фантастико и Фондация И АЗ МОГА стартират благотворителна кампания в 
подкрепа на програма “Мобилен Терапевт” 

www.novini.bg | 20.09.2019 | 11:05 
Търговска верига „Фантастико“ и Фондация И АЗ МОГА започват партньорство в подкрепа на децата 
със специални нужди от „Център за Надежда“ и по-специално за подпомагане на програмата 
“Мобилен Терапевт”. Кампанията стартира на 19.09.2019 и ще продължи до 16.10.2019, като ще 
обхване цялата търговска верига „Фантастико“, която в момента се състои от 42 супермаркета на 
територията на градовете София, Кюстендил и Елин Пелин. В периода на кампанията клиентите на 
Фантастико ще имат възможност да направят дарение в размер на 1 (един) лев за кампанията 
Подари надежда! Сумата може да бъде дарена при заплащане на закупените стоки. Дарението ще 
бъде отразено с отделна позиция в касовия бон. Ако някой посетител желае само да дари сума за 
каузата, също може да го направи на каса, без да пазарува в магазина. Срещу дарената сума ще 
получи касов бон.   Програма “Мобилен Терапевт” подкрепя Център за деца с множествени 
увреждания в гр. София „Център за Надежда“, като целта е да помогне за осигуряване на средства за 
рехабилитатори, както и на мобилна услуга за нуждаещите се семейства. В Центъра получават грижа 
и терапия 50 деца с най-тежки диагнози. Регулярната рехабилитация за тези деца е 
животоподдържаща и липсата й може да доведе до сериозно влошаване на състоянието им. Чрез 
програма “Мобилен Терапевт” целим да подпомогнем не само дългосрочно предоставяне на 
рехабилитация от специалисти в центъра, но и да осигурим мобилна услуга за нуждаещите се 
семейства. По този начин децата ще имат възможност да бъдат транспортирани до Центъра, както и 
да получат грижи в домашна среда. Предвижването на тези деца от жилищата им е изключитено 
трудно, дори невъможно, което ги лишава от терапия.  

Служители на „Девня Цимент“ със социална кампания за общината 

www.trud.bg | 20.09.2019 | 14:48 
Доброволци от екипа на „Девня Цимент“ запретнаха ръкави, за да облагородят части от Община 
Девня и боядисаха спирки, пейки и почистиха замърсени райони. Инициативата е част от социалната 
политика на компанията и има за цел да превърне самите служители в активни участници. Силвио 
Тийде , изпълнителен директор на „Девня Цимент“ , кметът на Девня Свилен Шитов и мистър 
Клинкер-талисманът на социалните дейности на завода„Изключително сме щастливи и мотивирани 
да покажем като колектив, че за нас територията и жителите на Община Девня са много 
важни.  Много наши колеги са именно от града и за всички нас като екип беше огромно удоволствие 
да покажем нашата социална ангажираност и да се опитаме да допринесем за приятната атмосфера 
в Девня. Със сигурност ще продължим да правим подобни кампании“ – сподели Силвио Тийде, 
новият изпълнителен директор на „Девня Цимент“, който се включи наред с всички служители. 
Екипът на циментовия завод организира почистване на индустриални отпадъци в кв. Река Девня и в 
с. Кипра. Цялата кампания е с любезната подкрепа на Община Девня, чийто екип сам определи 
местата за облагородяване и проследи процеса. Служителите на „Девня Цимент“,  сред които има и 
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девненци, споделиха, че работата е била изключително приятна и мотивираща, а резултатът от 
освежените спирки, пейки и почистените райони е наистина удовлетворяващ. 

Най-малките в СУ „Георги Измирлиев“ дариха 2 110 лв. на Родилното в Горна Оряховица 

www.regnews.net | 20.09.2019 | 15:51 
С благороден жест изненадаха екипа на Родилно отделение в горнооряховската Болница децата от 
началния курс от СУ „Георги Измирлиев“ в града. Малките ученици от I до IV клас организирали 
акция „Пари за благотворителност вместо цветя“ за първия учебен ден в своето училище. Вместо 
букети за своите класни ръководители, в дарителска урна те събраха средства за нуждите на 
Родилно отделение в МБАЛ. Дарителската акция се организирала по идея на Славка Стефанова, 
класен ръководител на II А клас, която бе подкрепена от всичките й колеги. Тази сутрин Мария 
Николова, класен ръководител на I А клас и Поля Русева, класен ръководител на II Д клас изненадаха 
приятно екипа на АГО и връчиха събраната сума от 2 110 лева на началника на отделението д-р 
Михаил Милатович. Трогнати сме от сърце за тази благородна инициатива на учениците и техните 
учители, парите ще бъдат изразходвани за бебетата - за памперси, постелъчен инвентар, хавлийки и 
дрешки, сподели д-р Милатович. 

Китайска компания дарява по 18 000 евро на Момчиловци 5 години 

www.marica.bg | 22.09.2019 | 09:20 
18 000 евро дариха от компания "Брайт Деъри" на Момчиловци. Корпорацията произвежда от 10 
години мляко „Momchilovtsi“ в Шанхай. Дарението получи на сцената на Фестивала на киселото 
мляко кметицата на Момчиловци Сийка Суркова. "В продължение на пет години от компанията ще 
се отпускат всяка година по 18 000 евро на Момчиловци. 35 000 лева на година допълнително 
финансиране не са нито малко, нито много, но с тях може да се осъществи нещо смислено. Селото 
ще обсъжда в какво да се инвестират - туристическа инфраструктура, дейности за деца и младежи и 
др.", каза Суркова. По време на празника в курортното село вчера Момчиловци и Момчилово се 
побратимиха официално. "Гостите дойдоха с пита и шарена сол и декларириха приятелските ни 
отношения, които са от 4 години, но сега се легализират след решение на ОбС", каза Суркова. Селото 
е пълно с туристи за празника, хиляди са и преминаващите отседнали в съседни населени места. 
"Фестивалът привлича все повече туристи. Напливът е по-голям от миналата година", каза Суркова. 
Довечера в Момчиловци ще се проведе атрактивния конкурс за избор на Кралица на киселото 
мляко. 12 претендентките от страната, 3 от тях са Родопите - две девойки от Момчиловци и едно 
девойче от Смолян. 

"Ел Би Булгарикум" с дарение в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми от Видин 

в. Ние, Видин | 23.09.2019 | 00:01 
На 18 септември във Видин бяха организирани безплатни прегледи и консултации за двойки с 
репродуктивни проблеми - инициатива, осъществена в рамките на проекта "НАДЕЖДА ПЪТУВА" на 
Фондация "Искам бебе". През целия ден безплатни консултации даваше д-р Димитър Цветков, 
специалист по асистирана репродукция в МБАЛ "Надежда" - София. Съвсем не е случаен фактът, че 
кампанията беше проведена във Видин. Защото именно в нашия град се намира производствената 
база на "Ел Би Булгарикум" - компанията, която дари средства на Фондация "Искам бебе", с които да 
бъдат подпомогнати двойки с репродуктивни проблеми от Видин. 
За благословение на каузата за повече родени деца и повече щастливи семейства във Видин, 
архимандрит Самуил отслужи в катедралния храм "Св. вкмч. Димитър Солунски" молебен за 
чадородие. "Всяко нещо в нашия живот има духовна причина. Но хиляди са и примерите, когато 
след покаяние, след желанието човек да прояви някакъв духовен труд в живота си, Бог да 
благослови това с чедо", отбеляза духовникът. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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"Вярвайте в Господ, вярвайте и в себе си, защото Господ е в сърцата ни. Не се отказвайте - аз самата 
съм минала по този път и знам, че често силите ни свършват, оставаме без пари... Но в крайна сметка 
всички усилия и мъки си струват, когато гушнете едно детенце", каза след молебена Здравка 
Гергова, координатор на Фондация "Искам бебе" за Северозападна България. 
Паралелно с молебена за чадородие беше организиран и благотворителен базар за набиране на 
средства в подкрепа на каузата на "Искам бебе". На базара основно имаше ръчно изработени 
предмети, дело на жени с репродуктивни проблеми, както и някои дарения от доброволци. 
Елеонора Золин разказа за вестник "НИЕ", че решила да се включи с организиране на 
благотворителния базар, защото самата тя е сред жените с репродуктивни проблеми и знае колко 
тежко е това, включително и във финансов план. 
В края на деня беше организирана информационна среща, с домакин "Ел Би Булгарикум", по време 
на която официално беше връчено дарението. Средствата за него са набрани чрез инициативата на 
"Ел Би Булгарикум" "ДАРИ НАДЕЖДА ЗА ПОВЕЧЕ ДЕТСКИ УСМИВКИ" - за всяка кофичка кисело мляко, 
продадена в периода от 15 юни до 31 август, "Ел Би Булгарикум" дари по 3 стотинки в подкрепа на 
благородната кауза повече видински двойки да се радват на най-голямото щастие - да им се роди 
детенце. 
По време на информационната среща д-р Димитър Цветков, който е родом от Видин, разказа, че 
успял да консултира 15 двойки. Той допълни, че при доста от тях може много бързо да се случат 
нещата в положителна посока, така че е оптимист. 
Инж. Виктор Ружев, ръководител Производствена база Видин, сподели, че му е изключително 
приятно да бъде част от тази благородна кауза - даряване на надежда за повече детски усмивки, 
осъществена от Фондация "Искам бебе" със съдействието на "Ел Би Булгарикум". "Да дариш 
усмивка, да дариш надежда, да подадеш ръка за помощ на нуждаещите се е наистина едно 
благородно и достойно за уважение дело. Бих искал да се обърна към всички двойки, на които им 
предстои да решават своите репродуктивни проблеми и да им кажа - вярвайте, продължавайте да се 
борите, не се отказвайте", каза инж. Ружев, връчвайки официално дарението на "Ел Би Булгарикум" - 
с тези средства ще бъдат извършени необходимите последващи изследвания на двойките, 
консултирани от д-р Цветков. 

Ракът не е присъда! Научна конференция и благотворителен крос вдъхват надежда 

www.trafficnews.bg | 23.09.2019 | 08:03 
„Хематологията – успехи и предизвикателства” е мотото на втората научна конференция, която ще се 
проведе на 27 септември 2019 г. в зала 9 от 12.30 ч. на Аудиторния комплекс на Медицинския 
университет в град Пловдив. Основна тема на събитието ще бъдат постиженията в областта на 
клиничната хематология. Специалисти с богат опит ще представят и дискутират новостите в 
профилактиката, диагностиката и лечението на хематологичните заболявания. На 28 септември на 
Гребната база в Пловдив от 11.00 ч. до 14.00 ч. като  част от инициативата ще бъде четвъртото 
издание на благотворителния крос „Спри рака”. Към него се присъединява и информационната 
кампания „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен!“ със специално подготвен 
флашмоб – „Иновация за живот“. Преди началото на кроса всички присъстващи ще могат да се 
присъединят към него като се подредят под формата на капка кръв – символът на кампания. 
Организатор на поредицата събития и инициативи в подкрепа на преминалите през онкологични 
заболявания и техните близки е Сдружение „СПРИ РАКА“ в сътрудничество с Клиниката по клинична 
хематология и Клиниката по медицинска онкология на Университетската МБАЛ “Свети Георги” и с 
участието на Медицинския университет в Пловдив и голяма община Пловдив. Всички набрани 
средства тази година ще бъдат дарени на детската клиника по хематология. Председателят на 
организационния комитет за провеждане на Научни конференции и информационни 
кампании проф. д-р Жанет Грудева, специалист по вътрешни болести, клинична хематология и 
медицинска онкология обясни, че : „За първи път тази година направихме малко издание на 
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кампанията, през април 2019 г. Тогава поставихме акцент не толкова върху медицинската част, а на 
парамедицинската – психорехабилитацията и грижата за пациентите. Обърнахме внимание също и 
на начина, по който медиите отразяват нашите успехи в профилактиката, диагностиката и лечението 
на хематологичните заболявания. На медицинската конференция на 27 септември сме предвидили и 
модул за медии и пациентски организации. А презентациите на хематолозите ще са посветени на 
най-новите терапии”, добави проф. Грудева. „Работим да се изгради връзка между гражданското 
общество и институциите в полза на пациента и на успешното му лечение, обясни председателят на 
Сдружение „СПРИ РАКА“ Росица Касабова. Кросът на 28 септември не е състезание, а кауза на 
гражданското общество. Там се запознаваш с други хора, с други случаи на рак, получаваш 
информация за нови възможности за лечение. Ракът е социалнозначимо заболяване, което се лекува 
със всички средства. Не само с лекарства. Освен да бягат по дистанцията, участниците в кроса може 
просто да ходят или да танцуват под ръководството на треньори. Да общуват помежду си и със 
специалисти. Важното е хората с ракови заболявания да усетят подкрепата на близките си, на 
обществото, да се убедят, че могат да водят нормален живот – да тичат, да се забавляват, да говорят 
за проблемите свободно. Само така ще живеят с надежда и ще водят успешна борба със 
заболяването.” Пациенти и лекари се обединяват около тезата, че ракът не е присъда. Отдавна вече 
има ефективни методи за лечение и колкото по-рано се постави диагнозата, толкова по-голям е 
шансът за успех. Затова активно призовават хората да си правят профилактични прегледи, да 
участват в процеса на собственото си оздравяване. 

Стари дрехи за качествено образование 

www.jenatadnes.com | 23.09.2019 | 10:38 
Дарителската кампания „Стари дрехи за качествено образование“ на „Заедно в час“ в партньорство 
със СКРИН ще приключи на 28 септември с Благотворителен базар в Cush.BAR, Дом на киното. За 
инициативата съобщиха от София Филм Фест, които са партньори на екипа на „Заедно в час“ в името 
на една кауза – качественото възпитание и образование на младите хора. Кампанията е част от 
идеята за рециклиране и преизползване на стари дрехи, която се реализира съвместно от „Заедно в 
час“ и платформата СКРИН, по идея на възпитаниците на „Заедно в час“ Олга Нинова-Траянова, 
Екатерина Граменова и Велизар Стефанов. След обработка на дрехите, те ще бъдат продадени, като 
печалбата от всяка дреха ще бъде дарена за работата на фондацията и мисията за осигуряване на 
равен достъп до качествено образование в страната. „Идеята за кампанията дойде около раждането 
на второто ми дете. Реших да подобря начина на живот и навиците си и усетих нуждата буквално да 
освободя място във физическото пространство на моя дом, за да може новият човек да се появи, 
така да се каже на чисто“, разказва Олга Нинова-Траянова, възпитаник на „Заедно в час“ от първия 
випуск учители. Кампанията ще завърши с благотворителен базар на събраните дрехи втора 
употреба в Cush.BAR, Дом на киното в София на 28 септември. На събитието всеки ще може да 
закупи от дрехите, събрани в подкрепа на „Заедно в час“. На благотворителния базар ще има и 
допълнителна информация: за работата на организациятакак всеки желаещ може да станете 
участник в програматадруги начини да бъде подкрепена мисията за по-качествено образование за 
всяко дете!„Заедно в час“ е част от международната мрежа Teach for All на организации, които 
работят срещу неравенството в образованието в близо 50 държави.  

Амалипе помага на 141 ученици по програмата „Равен шанс – достъп до средно 
образование 

141 ученици ще подпомага център „Амалипе” през учебната година. Неправителствената 
организация одобри участниците в програмата на Тръста за социална алтернатива „Равен шанс – 
достъп до средно образование“ за 2019 – 2020-а. Нейната цел е да подпомогне образованието в 
гимназиална степен на ученици, които са силно мотивирани да учат, но срещат сериозни финансови 
затруднения за това. Водещ критерий в подбора на стипендианти е личната им мотивация и 
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ангажираност. С предимство са били кандидати, препоръчани от училищата в програмата „Всеки 
ученик ще бъде отличник“, Центровете за развитие на общността или други доброволци на център 
„Амалипе”. На одобрените ученици ще бъдат закупени учебници. За някои от тях ще се осигурят и 
безплатни карти за пътуване. Ако след първия срок ученик има над 10 неизвинени отсъствия без 
достатъчно уважителна причина, той ще отпадне от програмата през втори учебен срок, уточняват от 
екипа на „Амалипе”. 

Поглед към средата за гражданските организации в Централна и Източна Европа 

www.ngobg.info | 23.09.2019 | 22:05 
Какви са тенденциите в политическата и правната среда, финансовата стабилност и капацитетът на 
гражданските организации в Централна и Източна Европа Изследване сред 1 758 организации, 
работещи в различни обществени сфери в 15 държави в тези географски ширини дава поглед над 
състоянието на гражданския сектор. Изследването е проведено от Центъра за компетенции за 
организации с нестопанска цел и социално предприемачество от Виенския университет за 
икономика и бизнес администрация заедно с Фондация ERSTE през 2018 г. Резултатите от 
изследването показват моментната картина и нагласи, тенденции за развитие в сравнителен план, 
както и за всяка от 15-те страни. Свиващото се пространство за гражданския сектор е 
преобладаваща тенденция в целия регион - резултат от рестриктивни закони, открити атаки от 
политически фигури спрямо неправителствени организации, дясно-центристка ориентация на 
властимащите и засилен популизъм. Основните последици, които се открояват, са повишена 
поляризация (разделение) в обществото и поле за изкуствено създаване на организации, които са 
про-правителствено настроени и се използват за подмяна автентичността на гражданския сектор. 
Същевременно, тази неблагоприятна среда провокира появата на повече обществени групи и 
движения като противодействие, на засилени застъпнически действия от страна на гражданските 
организации като отговор на управленското поведение. Достъпът до финансиране е вторият ключов 
фактор за устойчивостта на гражданските организации. За организациите във всички 15 държави 
публичното финансиране (фондове на ЕС, държавни бюджети) остава основен източник на средства. 
Това важи в особена степен за организациите в социалната сфера, които предоставят социални 
услуги. Този факт остава непроменен въпреки разнообразието от източници на финансиране, което 
се е увеличило благодарение на дигитализацията (краудфъндинг платформи за набиране на 
дарения) и нарастващите инвестиции в бизнеса със социално въздействие (социалното 
предприемачество). От изключителна важност за развитието на гражданския сектор е организациите 
да имат доверието и да работят по-добре с хората от техните общности, да мобилизират хората и да 
ги мотивират да се включват в решенията, които ги засягат. И оптимистични, и песимистични са 
нагласите към това дали гражданските организации ще успеят с тази задача – като основен фактор за 
успех се извежда кооперирането и солидарността между организациите, за да обединят усилията и 
ресурсите си за постигането на общополезния резултат. За гражданските организации в България 
2018 г. е предизвикателна. Данните в изследването отчитат някои положителни промени (като 
регистърната реформа), но и нарастващите атаки и несигурност на организациите, които работят в 
сферата на защита на човешки права и на екологията. Двете основни предизвикателства пред 
организациите остават: повишаване на доверието на хората в тях -  по нов, достъпен начин да 
разказват за резултатите, които постигат с работата си, за смисъла от гражданските организации 
изобщо и какво би било без тях;гарантирането на достъп до финансиране (както публично, така и 
частно) – осигуряване на по-добро съотношение между външни и национални източници на 
средства в подкрепа на гражданските инициативи.  

“Капачки за Бъдеще” подменя всички най-стари кувьози до края на 2019 г. 

www.varnautre.bg | 24.09.2019 | 10:18 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.ngobg.info/bg/news/118518-поглед-към-за-средата-за-гражданските-организации-в-централна-и.html
http://www.varnautre.bg/2019/09/24/128054/капачки-за-бъдеще-подменя-всички-най


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”  

19 

 

За пореден път доброволци от цялата страна организират благотворителната кампания „Капачки за 
бъдеще“  в 16 български града. Преди по-малко от две години никой дори не подозираше, че 
съществува огромен проблем с кувьозите в малките населени места. Лекарите в не една и две 
общински болници бяха принудени да приютяват и да се грижат за недоносените бебенца в 30-40 
годишни кувьози. Двамата, Мартина Йорданова и Лазар Радков, като на шега стартират кампания за 
събиране на капачки с цел подмяна на най-старите и амортизирани кувьози в общинските болници. 
Днес този проблем е на прага да бъде решен! И то не от институциите, а от група млади хора, които 
преди по-малко от две години стартираха кампания за събиране на пластмасови капачки. До 
момента, благодарение на същите тези хора са рециклирани над 140 000 кг пластмаса и дарени 11 
кувьоза в градовете  Червен бряг, Чирпан, Ботевград, Нова Загора,  Троян, Кнежа ,  Левски,  Бяла 
Слатина,  Мездра,  Първомай и Харманли. Буквално преди няколко дни – в деня на Независимостта – 
даряват кувьоз номер 12, който е транспортен и ще се използва и в двете болници във Велинград и 
ще покрива цялата община! Освен него съвсем наскоро са пристигнали още четири транспортни 
кувьоза, закупени със средства от кампанията, които ще дарят в рамките на следващите няколко 
седмици в четири малки болници, на които често им се налага да транспортират недоносени 
бебенца или такива с други проблеми, увити в одеало на задната седалка на лека кола. “Aко успеем 
да направим много силна кампания – със сигурност ще подменим всички най-стари кувьози в 
малките болници, затова подкрепете ни на събитието във вашия град”, призовават Лазар и Мартина. 
„Само припомняме, че най-младият кувьоз в изброените места беше от 1989-та година, а най-стария 
от 1976 година. Целта ни е до края на 2019-та година да решим проблема със старите и 
амортизирани кувьози в малките общински болници и от началото на следващата година вече да 
няма нито една болница, в която най-новият кувьоз да е от миналия век!” – казват инициаторите 
Лазар Радков и Мартина Йорданова. Акцията във Варна ще се проведе на 28 септември 2019 г. от 
10:00 до 14:00 часа на паркинга на магазин МЕТРО. 

Г. Иванова: Моделът на фондация „За Нашите Деца“ е стандарт за качествено партньорство 
между бизнеса и неправителствения сектор 

www.ngobg.info | 24.09.2019 | 10:46 
Вечер на добродетелите привлича редица социално ангажирани личности и компании, които правят 
възможно случването на най-голямото благотворително съ времето българска музика битие на 
фондация „За Нашите Деца“. Партньор на събитието още от първите издания е агенция „The Smarts“, 
която стои зад ключовите визии и послания на Вечерта на добродетелите. Запознайте се с Гергана 
Иванова, управляващ партньор в The Smarts и член на Настоятелството на фондация „За Нашите 
Деца“.   Какво ви мотивира да подкрепяте фондация „За Нашите Деца“ и Вечер на добродетелите?Аз 
и екипът на The Smarts се припознаваме в ценностите на фондация и приемаме всички нейни каузи 
за свои. Вечер на добродетелите е едно от най-важните благотворителни събития в България, което 
концентрира изключително голяма енергия в добротворчеството в името на децата, в името на 
нашето бъдеще. За нас е привилегия да бъдем част от това добротворчество. Правим го като 
даряваме своята креативност и помагаме за популяризирането на каузите на Вечерта с емоционални 
послания. Какви тенденции в корпоративната социална отговорност в България наблюдавате? 
Търсенето на смислени каузи за подкрепа става все по-важно за социалноотговорните компании. 
Смятам, че корпоративната социална отговорност се развива много правилно, благодарение на 
неправителствения сектор, който инвестира сериозно в обучението на обществото и бизнеса. 
Благодарение на тези усилия виждаме все повече компании, които търсят дългосрочно обвързване, 
търсят каузи, които имат силата да променят трайно и цялостно определени сектори. Виждам все 
повече разбиране за това, колко е нужно да се инвестира дългосрочно в бъдещето. Децата като най-
големия капитал на това бъдеще са много важен фокус в стратегиите за корпоративна социална 
отговорност, което много ни радва и ни дава увереност, че сме на прав път.   Като социално 
ангажиран лидер, какви партньори от неправителствения сектор търсите?За мен моделът на 
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фондация „За Нашите Деца“ е стандарт за качествено партньорство между бизнеса и 
неправителствения сектор. Възможността за дългосрочно обвързване и резултатност, както и 
изключителната прозрачност на инвестициите са сред най-важните условия за доброто 
партньорство. Но има и още нещо, което за нас e от изключително значение – а именно вярата в 
каузите, както и емоцията и посветеността, които влагат партньорите в осъществяването им. Това 
прави работата ни с екипа на фондацията изключителна.   Пожелайте нещо за предстоящото 10-то 
юбилейно издание на Вечер на добродетелите и споделете с нас защо е важно то да 
съществува.Останете верни на своите каузи, на децата на България и продължавайте да правите 
своите малки и големи чудеса всеки ден. Като ваши приятели ще бъдем винаги до вас. А на тази 10-
та юбилейна Вечер пожелаваме да бъде и най-успешната до сега, за да може много детски съдби да 
бъдат променени за добро! 

Представители на 20 държави в благотворителен маратон в подкрепа на жени с рак на 
гърдата 

Той ще започне в 10 часа на 29 септември 
www.nova.bg | Василена Гръбчева | 24.09.2019 | 11:11 
На 29 септември в Южния парк в София представители на 20 държави ще бягат в подкрепа на 
жените с рак на гърдата. Каузата на маратона е да обедини жените в битката им за живот с техните 
семейства, приятели и съмишленици. В нея ще се включат пeвиците Есил Дюран, Светла Иванова и 
Нели Рангелова, актрисата Диана Димитрова, музикантите от група Jeremy, Свилен Ноев, Краси 
Георгиев и други. 
"Идеята за събитието тръгва от Далас през 1983 година. След това е пренесено в Европа и ние с 
нашата фондация станахме представител на това събитие в България. Всеки ден се присъединяват 
нови хора и към момента са над 1000 човека", обясни организаторът на събитието Иво Беновски. 
"В името на такава добра кауза съм готова да потичам, да побягам. То е за здраве. Въобще ще 
празнуваме живота с всички, които се включат в този маратон. На 29 септември се навършват 28 
години от зловеща катастрофа, която преживях. Беше много драматично за мен и приемам това за 
символика", обясни певицата Есил Дюран в предаването "Здравей, България". 

В Бургас стартира шестото издание на Националния конкурс „Най-усмихнат клас на България 
2019“ 

www.radioburgas.net | 24.09.2019 | 11:43 
По традиция всеки първи петък на октомври, преди да настъпи есента, се отбелязва Световният ден 
на усмивката. Негов основател, както и автор на популярното усмихнато жълто личице, е 
американският график Харви Бел, създал символа като част от рекламна кампания през  1963. Днес 
усмихнатото лице е един от популярните емотикони не само в Интернет, но и навсякъде в нашия 
живот. Според Бел това трябва да бъде денят „посветен на доброто настроение и добрите дела“ и да 
преминава под мотото: "Направи добро! Помогни на някого да се усмихне!"Бел смятал още, че това 
трябва да бъде ден, в който всеки да се усмихва и да дарява усмивки на околните. Датата е в 
началото на октомври, защото началото на есента определено има нужда от повече усмивки. За 
шеста  поредна година Сдружение „УСМИВКА“   с подкрепата на  Община Бургас  организира 
Национален конкурс на тема „Най-усмихнатият клас на България 2019“  от 01.10.2019г.  до 
30.10.2019г. Конкурсът  се провежда в 6 категории. I-ва категория – „ Най-усмихнатите деца в 
детската  градина“ II-ра категория  – „Най-усмихнати първолаци“ III – та категория – „Най- усмихнат 
начален курс от 2-ри до 4-ти клас IV – та категория – „Най- усмихната прогимназия“ 5-ти до 8-ми клас 
V -  та категория – „ Най- усмихнати гимназисти“ 9-ти 11-ти клас VI –та категория – „Най-усмихнати 
абитуриенти“   Здравейте с Усмивка! Статистиката ни през годините  сочи, че с участието на  над 900 
училища и детски градини и над 25 000 детски усмивки над 100 публикации в медиите и весели 
репортажи в централните новини на bTV, СКАТ и Канал 0 “Най-усмихнат клас на България” е 
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безспорно най-големия конкурс за усмивки в страната! За 6 - та поредна година, кажете с нас - 
Сдружение “Усмивка” отново ДА на усмивката в училище и участвайте в най-големия конкурс за 
усмивки в страната! Конкурсът 2019г.  се провежда под надслов - “През новата учебна година   по–
умни, по–сплотени, по-креативни  - Усмивката прави силата!” Покажете на всички уважението, 
сплотеността,креативността и подкрепата във Вашия клас и просто се забавлявайте! Най-важно е 
участието, защото усмивката прави силата! Бъдете най-усмихнатите и накарайте другите да се 
усмихнат! Как да участвате? Всеки желаещ  да се включи в конкурса  трябва да 
изпрати  фотография  на класа с размер А4( МОЖЕ И ПО-ГОЛЯМ ФОРМАТ)  до 30.10.2019г. на адрес 
Бургас  ул. „Янко Комитов“ 4 Митка Георгиева  -  Сдружение „УСМИВКА“ за конкурса „Най-усмихнат 
клас на България 2019г". Напишете на обратната страна на снимката:  Кой  е Вашият клас  и кой е 
Вашият класен ръководител? Кое е Вашето училище и къде се намира (град/село/област)? Телефон и 
имейл на преподавателя - за връзка и изпращане на е-Грамоти. Категорията, в която участва. 
Фотографиите ще бъдат оценявани от жури. След приключване на конкурса фотосите ще бъдат 
представени  в изложбата „Най-усмихнатият клас  на България 2019“ на официалното награждаване 
на 27.11.2019г  организирано от Сдружение „УСМИВКА“  и Община Бургас  в сградата на Областна 
администрация. Всички деца, участвали в конкурса получават е-Грамота от Сдружение "Усмивка" и 
Община Бургас. Всички учители, участвали в конкурса получават е-Сертификат от Сдружение 
"Усмивка" и Община Бургас. Победителите ще бъдат наградени както всяка година в официална 
церемония на 27.11.2019 в сградата на Областна администрация - Бургас, с регионално и 
национално медийно участие. Благодарим Ви за усмивките! Поздрави и усмивки от Бургас! Митка 
Георгиева Председател на УС  - СНЦ “Усмивка“ 

Отново събират капачки пред Катедралата във Варна 

www.varnautre.bg | 24.09.2019 | 14:48 
Площадът пред Катедрален храм “Св. Успение богородично” във Варна отново ще бъде дом за 
тонове пластмасови капачки в помощ на бебетата. Варненската кампания “Аз Вярвам и Помагам” 
кани всеки да предаде своите пластмасови капачки на 28 септември 2019 г. от 9 до 16 часа по време 
на мащабното мероприятие Празник на рециклирането “Аз Вярвам и Помагам 3”. Организаторите са 
приготвили десетки изненади за всички гости и участници като част от тях са: снимки с ЕКО-героите 
“Капачкомен” и “Принцесата на капачките”; снимки с “Картината на щастието”; участие в първото по 
рода си открито благотворително “Училище по рециклиране”; получаване на моментни 
“Сертификати за принос”; възможност всеки да си вземе срещу минимално дарение 
благотворителни чаши “Аз Вярвам и Помагам”, тениски “Аз Вярвам и Помагам” и най-интересните 
ароматизатори “Аз Вярвам и Помагам”, с което да се съберат повече средства в помощ на 
благородната кауза. От началото на кампанията досега само в Област Варна са събрани и предадени 
за рециклиране над 91 тона пластмасови капачки и са дарени 11 медицински апаратури в помощ на 
хиляди деца. След мероприятието Сдружение “Аз Вярвам и Помагам” отново ще организира 
дарения на медицинска апаратура в най-големите отделения в Североизточна България по 
неонатология и родилното отделение в СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” и най-
голямото отделение по детска хирургия в МБАЛ “Св. Анна – Варна”, през което минават между 800 и 
1000 деца на година. Организаторите отново напомнят, че на площада ще има възможност да се 
паркира за кратко, докато се разтоварят капачките, но след това молят всеки да премести колата си 
на някоя от съседните улици и по този начин да се освободи място за следващите желаещи да 
донесат капачки. На площада ще присъстват служители на реда, които ще следят за нормалното 
протичане на мероприятието с призив всеки участник и доброволец да наглежда децата си и 
личните си вещи. 

WWF събира за Маратон София „панди“ за създаване на крайречна гора 

www.agroplovdiv.bg | 24.09.2019 | 16:11 
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И тази година WWF (Фонд за дивата природа) събира отбор в подкрепа каузата –създаване на 
истинска крайречна гора. Новото трасе на Софийския маратон започва на пл. Александър Батемберг 
пред Националната художествена галерия. То минава покрай историческите забележителности на 
София. На стартовата му линия на 13 октомври ще застанат и участници-панди на WWF . От няколко 
години WWF в България са се посветили на горите по бреговете на реките. Някога те са били 
истински райски кътчета за животни, птици, риби, хора. Пречиствали са водата в реката, предпазвали 
са от наводнения и свлачища. Днес по-голямата част от тях са унищожени и това е проблем, за чието 
разрешаване се фондът се стреми да помогне. До момента доброволци са засадили десетки хиляди 
дръвчета от видовете черна топола, полски бряст, дъб, бяла и черна елша, полски ясен. В края на 
ноември т.г. намерението на WWF  е да залеси с 12 000 фиданки брега на река Марица на входа на 
гр. Стамболийски. Затова от фонда набират „Отбора на Панда“ за участие в софийския маратон. 
Всеки, който се включи, ще получи сертификат за дарение, което всъщност ще е и таксата за участие 
в маратона. Регистрацията е отворена и ще продължи до 2 октомври включително. 

Дариха транспортен кувьоз на МБАЛ-Велинград 

www.focus-radio.net | 24.09.2019 | 16:18 
Акушеро-гинекологичното отделение на общинската "МБАЛ-Велинград" получи транспортен кувьоз, 
с който в кризисни ситуации да се превозват недоносените бебета, съобщиха от община Велинград. 
Закупуването на необходимата апаратура стана възможно, благодарение на дарители и 
инициативата "Капачки за бъдеще". Кувьозът ще бъде използван в спешни случаи от специалистите 
не само на велинградската болница, а и от всички нуждаещи се и от съседните общини. Кметът на 
община Велинград д-р Костадин Коев лично изказа благодарността си към всички, които 
допринесоха това дарение да се случи, защото нашите новородени деца имат нужда от 
висококачествени грижи и прецизна апаратура. 

Проф. Добрин Константинов: В дарителските кампании има малко по-свободно тълкуване 
на необходимостта от трансплантация на стволови клетки 

www.offnews.bg | 24.09.2019 | 17:08 
Септември е месецът посветен на борбата с рака на кръвта. По този повод, за втора поредна година, 
се провежда информационната кампания "Животът със злокачествени заболявания на кръвта е 
възможен". Тя се организира от Българско сдружение "Лимфом", Национално сдружение на хората, 
страдащи от ХМЛ, Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българско медицинско 
дружество по детска хематология и онкология, Български лекарски съюз (БЛС) и Асоциацията на 
научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Един от 
участниците е проф. Добрин Константинов, национален консултант по детска хематология и 
онкология; председател на Българско научно дружество по детска хематология и онкология; 
началник Клиника по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". 
Проф. Константинов, в презентацията си казахте, че терапията, която е била създадена през 50-60-те 
години на миналия век е най-ефективна и в момента... 
Не сте ме разбрали много точно. Става дума за това, че лекарствата са много стари, но се намери 
оптималният начин да бъдат използвани. Чудо не е постигнато по отношение на свръхнови 
лекарства. Надяваме се свръхновите лекарства, които идват, да променят дори някои от начините на 
лечение. Но те имат повече място при тези пациенти, на които не можем да помогнем със 
стандартното лечение. 
Ние сме оптимизирали стандартното лечение и сега се отваря "вратата" за индивидуалните методи, 
за таргетна и персонализирана терапия. През годините терапията с наличните лекарства и начинът 
на гледане на пациента значително се подобриха и направиха възможни стабилните високи 
резултати. За тези пациенти, на които не можем да повлияем с тях, надеждата е в най-новите 
открития. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://focus-radio.net/%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%83%d0%b2%d1%8c%d0%be%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%b5%d0%bb/
https://offnews.bg/zdrave/prof-dobrin-konstantinov-v-daritelskite-kampanii-ima-malko-po-svobod-711835.html
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В последните месеци беше направена стъпка максимално да бъде облекчен достъпът на малките 
пациенти до лекарства. Това ли е всъщност решението на основните проблеми, които имахте до 
момента? 
Ние гледаме прагматично на нещата. За нас решението на този етап е да няма пречки, да няма 
проблеми при снабдяването и осигуряването на всяко българско дете, което има нужда от 
стандартно лечение и затова работихме толкова в тази посока, включихме и родителите. Стремим се 
да постигнем и облекчаване на процедурите с касата. Ако успеем там, ще имаме възможно най-
добрите резултати за всеки българин, защото всеки минава през този тип лечение. А ако има 
проблеми, тогава ще гоним и най-новите възможни методи за лечение. 
Разполага ли българският специалист медикаментите, от които се нуждае, за да провежда 
съвременно лечение? 
Всяко ново лекарство много бавно идва при децата. Дори да е ефективно. Просто защото 
регулацията изисква продължителна, тежка дейност по доказването му. 
Проучванията обикновено започват при възрастните, трябва да излязат клиничните резултати за 
безопасност и ефективност и след това започва експеримент при юношите, после при децата и т. н. 
Това е направено неслучайно, направено е за защита на децата, защото рискът е голям. 
Това означава, че регулацията ги защитава, но същевременно забавя малко въвеждането на най-
новите лекарства. Говорим за деца. Трябва да намерим баланса, за да можем, за отделни случаи, 
поне да опитаме да дадем шанс. 
Напоследък има ръст на кампании за набиране на средства за трансплантиране на стволови клетки 
на деца с онкохематологични заболявания. Споменахте, че това е вариант, когато всички други 
методи са изчерпани? 
Това може да е планов вариант, но при определени медицински показания. Обикновено се следва 
тоя път. Ние имаме решение дали можем да трансплантираме тук или в чужбина. Това е 
сравнително гладък процес, защото държавата осигурява средствата, когато те са аргументирани от 
наши специалисти. 
Ние не лишаваме пациентите, когато това се налага по медицински показания. В кампаниите, които 
се появяват по медиите, има малко по-свободно тълкуване на необходимостта. То е емоционално и 
понякога доста далеч от реалните нужди и показания. Аз не твърдя, че това трябва да се забрани, но 
трябва да има някакъв контрол. Свръхвнимание се обръща на ситуации, които може би въобще не 
трябва да бъдат обсъждани по тоя начин. 
Как си обяснявате, че дете, на което тук не е предложен вариант за трансплантиране на стволови 
клетки, защото нашите специалисти са преценили, че това не е необходимо, отива в Германия и там 
извършват въпросната трансплантация. Има ли бизнес елемент? 
Можем и така да кажем, макар че в Германия много рядко ще се случи. Да не говорим, че ние 
прилагаме принципи, които са същите в Германия, Франция и където и да е. Това е предимството да 
следваме професионалния път, ние се допитваме до колегите си там. Имаме много лесна директна 
връзка с тях. Тогава става съвсем безпроблемно прехвърлянето, ако се налага, от един център в друг. 
Когато се тръгне на частна инициатива се минава на пазарен принцип. Отива се в някаква болница, 
задава се въпрос "можете ли да направите трансплантация на стволови клетки" например. Много 
често хората не контактуват с лекари, а с администрацията на болницата, която им дава ценоразпис 
на здравната услуга и така тръгва кампания, че са нужни еди-колко си средства. Това не значи, че 
непременно ще бъде извършена тази манипулация, защото когато се стигне до реализацията вече 
лекарите трябва да кажат. Така че има малко разминаване. 

"Дари живот" ще изгражда на Света гора чешма в памет за донорите 

www.borbabg.com | 24.09.2019 | 17:53 
Стартира изграждането на чешма паметник във Велико Търново, посветена на хората, станали 
донори на органи и по този начин спасили други тежкоболни. Съоръжението ще бъде монтирано в 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.borbabg.com/2019/09/24/dari-zhivot-shhe-izgrazhda-na-sveta-gora-cheshma-v-pamet-za-donorite/
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парка "Света гора", а върху него ще бъдат изписани имената на починалите, дали живот след 
смъртта си. Инициативата е част от Националната кампания "Дари живот", имаща за цел да повиши 
информираността за трансплантациите като за единствен шанс за много пациенти. 
В ход са процедурите по изграждане на ВиК система, изкопи, изработване на основи и всичко 
необходимо за нормалното функциониране на чешмата паметник, която е осигурена от 
Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация. 
Идентични съоръжения има в София и Пловдив, а желанието на инициаторите е да се насочи 
вниманието към насърчаването на донорството у нас. 
От началото на годината петима души от региона са спасили с органите си други тежкоболни наши 
сънародници. 

Благотворителен базар в Дома на киното 

www.duma.bg | 24.09.2019 | 19:21 
"София филм фест" продължава успешното партньорство с екипа на "Заедно в час". Дарителската 
кампания "Стари дрехи за качествено образование" ще приключи на 28 септември с 
благотворителен базар в Cush.BAR в Дома на киното. На събитието всеки ще може да купи от 
дрехите, събрани в подкрепа на "Заедно в час". Ще бъде осигурена и допълнителна информация за 
работата на организацията; как всеки желаещ може да станете участник в програмата; други начини 
да бъде подкрепена мисията за по-качествено образование за всяко дете, научи ДУМА от Светлана 
Дамянова от прес офиса на "Арт фест". 

Цветомира Койчева: "За 60-годишнината на Архива в Габрово откриваме изложба 
"Дарителство и памет" 

в. 100 вести, Габрово | Женина ДЕНЧЕВА | 25.09.2019 | 00:01 
Тържествено отбелязване на 60-годишнината на Държавен архив предстои на 14 октомври в 
Конферентната зала и фоайето на библиотеката на Техническия университет. 
Кулминацията ще бъде откриването на изложбата "Дарителство и памет". В нея са включени част от 
даренията, направени от личности и организации в периода 2010-2019 г. Тя ще включва 18 табла, на 
които са представени документи на дарителите, съобщи на пресконференция вчера Цветомира 
Койчева, началник на отдел "Държавен архив" - Габрово. 
"Дарителите никак не са малко. Ще ми се да споменем имената им -Вера Христова, Илия 
Пехливанов, Христо Мандев, Георги Костов, Петър Ганчев, Николай Димков, Илко Илиев, Стефан 
Арменски, Богдан Стефанов, Георги Метев, Веселин Димитров, Николай Попов, Райко Райков, 
Мирела Костадинова, Николай Казаков, Цоньо Ботев, Борис Данков, Татяна Цанкова, Стефан 
Димитров, Цаньо Митев, Стоян Цонев, д-р Игнат Цанков, Венета Козарева, Любомир Бахчеванов, 
Милка Пурел, Иван Шишков, ЖБД "Майчина грижа", Ротари клуб и политическа партия СДС. 
Включени са и дарения на покойните Милка Берберова, Кольо Атанасов, Койчо Митев, Христо 
Недялков, Ботьо Ботев, Мария Семерджиева, Христо Събев, Ганчо Танев, Петър Цокев, Карл 
Кандулков, Боянка Проданова, Манол Цоков, Георги Парасков, Димо Тодоров, Екатерина Георгиева, 
Николай Антонов, Николай Ръждашки, Йордан Чуховски. Убедени сме, че днес повече от всякога 
имаме нужда да познаваме историята си, да се връщаме към примерите и уроците, които ни дава тя, 
за да бъдат те неизчерпаем извор на енергия и вдъхновени", каза Койчева. 
На тържеството ще присъстват доц. д-р Михаил Груев - председател на Държавна агенция "Архиви", 
и Ивелина Димитрова - директор на Дирекция "Регионален държавен архив" - Велико Търново, в 
чиято структура е отдел "Държавен архив" - Габрово. 
Цветомира Койчева обясни, че през 2019 година дейността на Архива е посветена на 60-та 
годишнина. "Проведохме за пета поредна година срещи с учениците от областта, със съдействието 
на Регионално управление на образованието - Габрово. На 12-те срещи с ученици представихме 
презентацията "60 години Държавен архив - Габрово - с по-глед в дигиталното бъдеще" и 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.duma.bg/blagotvoritelen-bazar-v-doma-na-kinoto-n200168
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документалния филм "Дързостта да бъдеш пръв" за индустриалеца Иван Хаджиберов, дарен ни от 
авторите Емил Михов и Милен Василев. Показахме оригинални документи, разговаряхме за 
необходимостта от правилното съхранение и използване на документа, за изграждане за обективна 
историческа реконструкция. Споделяхме мнението, че е нужно учебниците по история да се пишат 
на основа документалното ни наследство. 
Като съорганизатори участвахме във викторина, посветена на 140-та година на Учредителното 
събрание и Търновската конституция, изготвяйки справки за габровските народни представители и 
участвайки в журито. 
Друга изява под знака на 60-та годишнина бе изложбата "Министрите от Габровско", подготвена 
съвместно с Областна администрация и експонирана през април в сградата на Областта. Тя бе 
посветена на 140-та годишнина от възстановяване на българската държавност, 60-та годишнина на 
Държавен архив - Габрово и 20-та годишнина на Областна администрация - Габрово. Документите от 
нея ще бъдат издадени в календар от поредицата "Дързостта да бъдеш пръв" съвместно с 
Областната управа. Пак с нея представихме пътуващата изложба на Държавна агенция "Архиви" 
"Всичко се състои в нашите сдружени сили". Тя бе открита през май в Националната Априловска 
гимназия. 
Участвахме в юбилейна изложба на Община Габрово, посветена на 100-годишнината на габровския 
футбол, със снимки и документи от 20-те до 90-те години на миналия век. Изложбата е част от 
празничната септемврийска програма, експонирана е на стадион "Христо Ботев". 
Съвместно с ЖБД "Майчина грижа" подготвяме юбилейна изложба и издание, посветено на 150-та 
годишнина на Дружеството и нашата 60-та годишнина. 
Изложбата и изданието ще бъдат представени на 21 ноември в Художествената галерия. На 
събитието ще бъдат показани и оригинални документи и снимки на дружеството, както и портрет на 
благодетеля Пенчо Семов. В изложбата с движими културни ценности ще участва и Национален 
музей на образованието. 
Друго предстоящо събитие е откриване на изложбата на Държавна агенция "Архиви" "Победа и... 
погром. Величие и... падение", посветена на 100-годишнината от края на Първата световна война. Тя 
е предоставена от агенцията по повод нашата годишнина и ще е експонирана в Регионален 
исторически музей - Габрово. Откриването е на 8 октомври", допълни Цветомира Койчева.  

Race for the Cure - не състезание, а празник на живота 

www.eva.bg | 25.09.2019 | 08:48 
На 29 септември в Южния парк български звезди ще подкрепят болните от рак на гърдата, 
участвайки в най-голямото спортно благотворително събитие за каузата Race for the Cure. Маратонът 
е достъпен за всички желаещи, ще включва 5 км бягане и 2 км ходене и ще се случва паралелно в 16 
европейски столици, сред които Рим, Брюксел, Прага, Загреб и Атина. Средствата от таксата за 
участие ще подпомогнат групи за психологическа взаимопомощ в София, Пловдив, Варна и Бургас. 
Целта на събитието е да насочи вниманието към профилактичните прегледи като превенция. Ето как 
четири от участничките отговориха на въпросите на EVA. 1.Защо подкрепяш Race for the Cure? 2.Как 
самата ти ще участваш и защо според теб е важно хората да дойдат? 3.Смяташ ли, че емоциите и 
стресът разболяват? Как запазваш своя вътрешен мир и добро физическо здраве? Диана Димитрова 
1. Преди три години най-близкият ми човек си отиде от коварната болест и целият ми свят изчезна 
по толкова бърз и нелеп начин. Избягвам да говоря за това, но когато ме поканиха да участвам в 
каузата, веднага казах да, защото урокът, който научих от това събитие в живота ми, е за 
превенцията. 2. Не мисля, че е нужно да обяснявам важността на присъствието на 29 септември. 
Тази кауза е едно от най-смислените събития, които се провеждат в България за пръв път. 
Ненавиждам думата трябва, но агитирам  – преглеждайте се! Лично аз го направих скоро. Прегледът 
отнема 5 минути и не е нито болезнен, нито неприятен. Ако сме отговорни към себе си и ни е грижа 
за хората, които ни обичат, трябва да се изследваме профилактично, защото често поставената 
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диагноза е равнозначна на смърт, а времето е един от най-важните фактори. Ако споделяте моето 
мнение, елате да направим нещо красиво заедно. Когато позитивни хора се съберат на едно място и 
имат ясна цел, съчетана с добро настроение, петте километра от трасето няма да се усетят. 3. 
Разболяват негативните мисли и изкуствено създаденото напрежение. А обществото ни е стресирано 
и безцеремонно изманипулирано. По изключително фин начин се внушава на българина, че за 
негово добро е да сведе глава и да няма лично мнение. Или ако има, да го остави за споделяне на 
маса. Освен това младите „творци“ безочливо създадоха гнила субкултура с хиляди последователи. 
За да пазя вътрешния си мир, бягам далече от това. Не гледам криминални новини, докато вечерям. 
Слушам музика със смислени текстове и прекарвам свободното си време сред природата в тишина. 
Есил Дюран 1. Ракът е сред най-разпространените болести на нашето съвремие. Убедена съм, че 
няма човек, сред чиито близки поне един да не е засегнат. И аз имам приятели, които се бориха до 
последно да задържат живота, и такива, които успяха да победят болестта. За мен 29 септември е 
специален ден. На него аз по съдбовен начин отбелязвам победата си над проблемите и празнувам 
живота, защото на същата дата през 1991 г. по време на пътуване за участия с групата ми в Норвегия, 
катастрофирахме в Нордкап, което е сред нищото. Комбинацията от счупвания по мен беше толкова 
лоша, че в следващите три месеца отново трябваше да се уча да ходя.   2. Физическата активност е 
здраве, а забавлението е в основата на добрия живот. Не е нужно да си фитнес маниак, за да се 
включиш в тази кауза, важното е да имаш сърце и да покажеш съпричастност. Искам да кажа на 
хората: „Аз съм тук, преживях лошото, и ще бягам за теб!“ През всичките тези години се научих, че 
онова, което правя с цялата си любов, непременно се увенчава с голям успех. С участието си в 
маратона давам любовта си на всички засегнати от коварната болест, като ги подкрепям изцяло в 
тази борба. Знам, че положителната ми енергия непременно ще достигне до тях. Доброто събужда 
добро. Колкото по-обединени сме ние, артистите, около говоренето за един проблем, толкова по-
голям е шансът да намерим начин да го решим и да помогнем. Сигурна съм, че ще имаме добри 
резултати с Race for the Cure, защото то ще е семейно забавление. Елате с деца, с кучета! Нека сме 
заедно и нека се раздвижим!    3. От рак страдат фините, чувствителни, деликатни хора. Това е 
болестта на задържаните емоции, на неизказаните думи, на непреживените бленувани моменти. В 
България всяка година около 4000 годишно са диагностицираните жени с рак на гърдата. Шокираща 
цифра. Изводите можем да направим сами. Споделяйте, обичайте, давайте и се вслушвайте в душата 
си. Тя знае най-добре кое е добро за нас. Животът е най-големият дар, който получаваме, а ние 
просто трябва да му се наслаждаваме! И смятам, че сме длъжни се грижим за себе си на физическо, 
духовно и ментално ниво и да се обичаме! Добрата физическа форма е лична отговорност на всеки, 
тя е въпрос на себеуважение и израз на любов и към близките ни. Нели Рангелова 1. Хваната 
навреме, болестта е лечима. Иначе ракът на гърдата е доста коварен. Развива се без видими 
симптоми и е важно жените да познаваме структурата на гърдите си и да ги проверяваме 
ежеседмично за непривични образувания. Първата ми братовчедка Диана е медицински работник и 
разбра, че има рак случайно, когато й направиха скрининг профилактично. Беше адски шокирана, 
после успя да се събере, да обясни на детето си какво ще се случва с тялото й след операцията и 
какво предстои след химиотерапията. Оказа се, че кожата й не е съвместима с всякакви перуки. 
Наложи се да търсим дълго подходящата. Придружих я на първата среща с професора онколог и 
тогава след въпроса му дали имаме хора с рак в семейството, от отговора й разбрах, че баба ни е 
имала и е била оперирана. В тази диагноза има наследственост и е изключително важно хората с 
подобна здравословна история в рода да се преглеждат редовно. Мисля, че популярността е 
отговорност и когато от CancerCare.bg ме поканиха да подкрепя Race for the Cure, се съгласих 
веднага. Ако покрай този маратон успеем да накараме дори малка група жени да отиде на лекар за 
профилактичен преглед, ще бъде голяма победа! 2. Предполагам всеки втори или трети човек е 
имал близък, минал през битката с рака в една или друга форма. Аз избрах да участвам в маратона, 
ходейки 2 км. Целта е хората да дойдат, за да покажат, че им пука за болните. От друга страна, 
движението е естествен антидепресант. А човек трябва да използва всяка секунда, за да си доставя 
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щастие. Така че това не е състезание. Това е празник за всички, които обичат живота. Особено 
внимание обръщам на мъжете. При тях процентът на заболяване е много малък, но ракът протича 
по-агресивно. А много от тях може да го имат този маниер – когато разберат, че има проблем, да се 
обърнат на другата страна и да заспят, вместо да идат на преглед. Момчета, грижете се за себе си, 
докато е време! 3. Вярвам, че когато човек трупа негативи, се превръща в емоционална бомба със 
закъснител и това съсипва здравето му. С годините думичката „не“ се превърна в моя най-верен 
съюзник срещу недоброжелатели, проекти със съмнително качество, приятелства с меркантилна 
стойност.... Научих се да пускам дразнителите по течението и да се обграждам само с истински хора. 
Малко са, но сме си заедно и горе, и долу, както се пееше в една песен на Криско. Човек трябва да 
инвестира в хубави спомени и да пътува. Светла Иванова 1. Животът е най-ценното ни притежание. 
Има смисъл да го празнуваме всеки ден, но и да знаем, че можем да го изгубим заради 
немарливост. Не се ли грижим навреме за себе си, всички останали притежания и таланти са без 
стойност за нас. Приемам идеята на Race for the Cure за своя и защото баща ми почина от рак. За 
съжаление не мога да ви разкажа за периода на адаптирането му, защото нямаше такъв. Точно 
заради късната диагноза. Загубих го преди повече от 10 години. Едва беше навършил 60. После и 
майка ми. Те не обичаха да ходят на прегледи. Трябваше да ги карам едва ли не насила. Решили да 
ми спестят съмнението, че баща ми има рак, защото бях бременна с първото ми бебе. Казаха ми, 
след като родих. Той успя само да види първия си внук на около един месец. Това е и една от 
причините да спра да се занимавам с музика за определен период от време, въпреки че в нея и 
писането намирах израз на емоциите ми и частично утеха. 2. Ще се включа и преди самия маратон 
като йога-инструктор, за да демонстрирам на всички желаещи по какъв начин могат да подготвят 
тялото си за маратона с подходящи упражнения за дишане и за загряване, заимствани от системата 
йога – още един начин да се грижим за здравето си. 3. Има изследвания, които показват, че много 
жени развиват рак на гърдата след тежък развод или друга загуба. Затова е важно да се научим да 
владеем емоциите си, да се научим да се освобождаваме от негативните, да релаксираме и 
отделяме време за себе си, да сме спокойни. Моят начин е медитацията и релаксът. Те помагат за 
справяне със стреса и на милиони хора по света. Още един начин за справяне със стреса е да правя 
нещата, които обичам. Винаги намирам време да пиша например. Пиша трета детска книжка, в която 
йога упражненията са подредени по реда буквите на азбуката и са съчетани с песнички. Правя и 
трети детски албум с песнички за раздвижване и отпускане.    

Спешна нужда от доброволчески отряд има Асеновград 

www.actualno.com | 25.09.2019 | 10:21 
Спешна нужда от формиране на доброволчески отряд има Асеновград. Това стана ясно, след 
възникването на пореден огромен пожар в трудно достъпно място в гората край града. В 
потушаването на огъня доброволно се включиха десетки мъже и жени. "Ние вече сме абсолютно 
сигурни, че кандидати, и то много добри, изобщо не липсват. Липсва само желанието на ответната 
страна - общината, защото те са органът, който трябва да създаде такъв отряд", посочва старши 
инспектор Щелиан Гочев от РСПБЗН в Асеновград. 
Пред Actualno.com той обяснява, че ръководството на противопожарната служба в града 
многократно е изпращало препоръки и предписания за създаване на доброволчески отряд, но 
реакция от градската управа до момента няма. И ако градската управа предприемат инициатива за 
създаването на такъв, ръководството на Районната противопожарна служба ще окаже пълно 
съдействие за това. Конкурс за доброволци бе организиран през 2016 г. Тогава по неясни причини не 
се яви нито един желаещ, въпреки че се предлагаше безплатно паркиране на общинските паркинги 
за хората станали доброволци. "Асеновград е един от малкото градове в страната, в който няма 
доброволчески отряд", коментира Гочев. 
Той даде за пример общините Пловдив, Лъки и Садово, където отдавна функционират такива 
формирования. Там с решение на общинските съветници подаването да документи за конкурса е 
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безплатно, като се осигуряват и други блага за доброволците, включително почасово плащане от 
общината за времето, в което те са били на разположение за справяне с бедствието. Например, на 
някои се предоставят намаление от цената на дърва за огрев и други. От своя страна, доброволците 
трябва да са на разположение, когато и да бъдат отзовани. След провеждането на конкурс за 
формиране на доброволчески отряд, процедурата включва и специализирано обучение, което се 
реализира от служители на РСПБЗН. 
Записалите се доброволци следва да бъдат обучени в няколко модула - за пожарникари, за 
прилагане на долекарска помощ и други, тъй като те се отзовават не само при пожари, а и при други 
бедствени ситуации, катастрофи, спасителни операции, оказване на помощ на пострадали при 
пожари и други операции, свързани със защитата и т.н. За да започне функционирането на отряд са 
необходими поне петима души, като свободните места през 2016 г. бяха общо 40. Първата стъпка за 
целта обаче е на община Асеновград. 
Според Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните 
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 
отстраняване на последиците от тях, "доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 г. 
физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за 
умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано. Служители от Министерството 
на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да 
членуват в доброволните формирования". Кандидатите следва да подадат заявление, адресирано 
до кмета на града, като по-късно членството може да бъде прекратено при определени в посочената 
наредба условия. 

Благотворителен голф турнир в подкрепа на талантливи студенти ще се проведе в Банско 

www.blagoevgrad.eu | 25.09.2019 | 10:30 
Събитието се организира от Американския университет в България Благотворителен голф турнир ще 
се проведе на 28 септември (събота), в „Пирин Голф и Кънтри Клуб“ край Банско. Целта е да бъдат 
събрани средства за стипендии за талантливи студенти на Американския университет в България 
(АУБ) с интереси в спорта. Висшето училище организира спортното мероприятие за трета поредна 
година. На него редовно присъстват представители на публичния и частния сектор, дипломати, 
предприемачи, преподаватели и студенти. „Голф турнирът е сред най-успешните, приятни и 
зареждащи инициативи, които провеждаме. Винаги сме водени от желанието да осигурим за нашите 
студенти най-доброто образование, условия и възможности за развитие. Тази година 98% от всички 
първокурсници получиха стипендии и финансова помощ, защото са млади хора с удивителни 
постижения и потенциал, който трябва да бъде развиван и подкрепян“, каза д-р Дейвид Еванс, в.и.д. 
президент на АУБ. Всички, които желаят да подкрепят каузата, могат да се запишат за участие в голф 
турнира. Той е за любители и предоставя възможност за общуване в приятелска атмосфера сред 
прохладата и очарованието на Пирин. За да бъде максимално достъпен, се предлагат индивидуални 
или групови пакети, които да отговорят на финансовите възможности на всички участници. За онези 
от тях, които имат малък или нулев опит в голфа, са предвидени уроци за начинаещи. За 
придружителите на участниците е организирана съпътстваща програма – разтоварваща разходка в 
местността Погледец. Форматът на състезанието е индивидуален Stableford в 2 дивизии. Турнирът 
започва с равен старт, а до края на деня участниците предават своите score карти. Най-добре 
представителите се ще бъдат наградени вечерта, по време на официалния коктейл. Голф турнирът на 
28 септември е част от различни благотворителни събития, организирани всяка година от АУБ. При 
всички тях основна цел винаги е набирането на средства за стипендии с цел финансово подпомагане 
на студентите. 

Обявена е процедура за набиране на кандидати за приемни родители 

www.focus-radio.net | 25.09.2019 | 12:10 
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Кюстендил. Обявена е процедура за набиране на кандидати за приемни родители. Това съобщиха за 
Радио "Фокус" - Кюстендил от Община Кюстендил. Общината е включена в Проект "Приеми ме 
2015", развиващ социалната услуга "Приемна грижа" в страната. Услугата дава възможност на много 
деца в риск или настанени в специализирани институции да се отглеждат в семейна среда. 
Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в 
семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата "приемна грижа" 
осигурява определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което 
допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие. Приемната грижа 
осигурява подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и допринася за процеса на 
деинституционализация в България, което е основен приоритет в политиката по закрила на децата. 
Областният екип по приемна грижа набира кандидати за приемни семейства от община Кюстендил. 
На кандидатите се предоставя устна информация, относно реда и условията за кандидатстване, 
процедурата по подбора и утвърждаване на кандидатите, както и същността и целта на настаняване 
на дете в приемно семейство. Кандидатите за приемни семейства на територията на община 
Кюстендил могат да се свържат със социалните работници от Областния екип по приемна грижа в 
сградата на общинската поликлиника. 

Едно добро: Пакети за първа помощ за шест училища в Бургас 

www.dariknews.bg | Дарик Бургас | 25.09.2019 | 14:18 
Председателят на сдружение "Младежки глас" Тодор Йосифов и директорът на Областната 
организация на БЧК Виолета Недева връчиха днес на представители на шест училища в областта 
пакети с оборудване за първа долекарска помощ. Те са закупени със средствата, събрани от 
благотворителния бал, организиран от "Младежки глас", който за трета поредна година мобилизира 
съмишленици в подкрепа на общата кауза -по-добро бъдеще на младите хора. Новият момент в 
дарението е, че в него са включени и образци и манекени за обучението по даване на първа помощ. 
То ще се провежда на място, сред децата в самите училища с активното участие на доброволците на 
БЧК.Тъй като интересът е голям, снабдяването на още учебни заведения с такива пакети ще 
продължава. 
"Желанието да оказваш първа помощ е дълбоко свързано с любовта към доброто. А с партньорите 
си в лицето на младежкото сдружение, БЧК успява да изпълни своята мисия - хуманност и единство", 
каза Виолета Недева.  
"Благодаря на всички, които отвориха сърцата си за доброто дело в подкрепа на младите хора. 
Защото те поставят основите на бъдещето. Коледния благотворителен бал вече е емблема на града и 
емблема на доброто", заяви Тодор Йосифов, председател на Националното сдружение "Младежки 
глас". 

Да помогнем на бездомните хора с дрехи за зимата 

Центърът за дневна грижа за бездомни хора "Каритас" Бургас започна дарителска кампания. 
Нейната цел е още преди да е дошла зимата да се съберат дрехи и обувки за бездомните в региона. 
Кампания е под мотото "Дари и помогни", а в нея се  
www.actualno.com | 25.09.2019 | 14:26 
Центърът за дневна грижа за бездомни хора "Каритас" Бургас започна дарителска кампания. 
Нейната цел е още преди да е дошла зимата да се съберат дрехи и обувки за бездомните в региона. 
Кампания е под мотото "Дари и помогни", а в нея се включва и БНР Бургас, където също могат да се 
носят дарения. 
За подробности Actualno.com разговаря с координатора на "Каритас" Бургас Здравко Георгиев 
:"Става студено и бездомните хора идват при нас за да търсят дрехи. Нека тези, които ще дарят, да 
имат предвид, че събираме спортни и ежедневни дрехи, като за улицата, които наистина да влязат в 
употреба на нуждаещите се. Казвам това, защото сме имали случаи при които се носят костюми или 
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просто се прочистват гардеробите от ненужното, а не се вземат предвид нуждите на бездомните 
хора". 
Дневният център се намира в жилищен комплекс "Братя Миладинови" блок 57 вход 8. Между 9 и 15 
часа всеки може да направи жест, с който да помогне на изпадналите в беда. 
"Каритас" Бургас се посещава средно от 40 души, които са на възраст от 40 до 70 години. Оказва се, 
че в Бургаски регион, мъжете останали без подслон, са много повече от жените. Съотношението е 90 
процента мъже и 10 жени. Много от тях идват в центъра, където могат да се изкъпят, да изперат 
дрехите си или да получат нови, да изпият топла напитка. 
Дарителски акции се правят по няколко пъти в годината. Понякога от "Каритас" Бургас дават част от 
събраните дрехи на други социални домове и институции, като Център за работа с деца на улицата, 
психиатричната клиника в село Заберново, Център "Цветница" Каритас в Малко Търново и други. 
Одеяла и друг вид топли завивки също се приемат и ще бъдат раздадени на изпадналите в беда хора 
от Бургас и региона. 
Дарителската кампания ще продължи до края на месец октомври. 

Есетере България - пример за добро партньорство между бизнес и местна власт в сферата на 
социалните проекти 

www.dobrichonline.com | 25.09.2019 | 15:18 
Интервю с изпълнителния директор на Есетере България Пламен Николов - dōTERRA е водещата в 
световен мащаб фирма за производство на етерични масла. Как се стигна до решението те да стъпят 
и в България? Собственик на „Есетере България“ е най-голямата фирма в света в областта на 
ароматерапията dōTERRA. Три са основните и най-продаваеми масла в световен мащаб – лавандула, 
лимон и мента. В момента  dōTERRA  работи с над 130 вида масла. Водещо масло навсякъде е 
лавандулата, в България тази култура вирее добре, макар и да не е местен вид, имаме и сериозна 
научна дейност. През 60-те и 70-те години тук се разработват около 7 сорта лавандула, в България 
имаме традиции и познаваме в детайли технологията, разполагаме с инженери, които проектират и 
изработват дестилационни апарати и не на последно място имаме много добри техници, които да ги 
поддържат в добро състояние. Доказано е, че тук от средата на 19 век се произвежда и търгува с 
лавандулово масло. Фактор за развитието на този вид отрасъл е и географското позициониране на 
страната ни, в която виреят много етерично-маслени култури. Всички тези фактори, са насочили най-
голямата фирма в областта dōTERRA да инвестира в България. Така аз получих предложение от 
американците да построя дестилерия в България и приех предизвикателството.  - По индуктивен път 
dōTERRA е решила да разпространи производството си и да дойде и в България. Как обаче се спряхте 
именно на Добрич? Област Добрич е районът в България с най-големите селскостопански площи. Тук 
лавандулата намира място да се разгърне. Тя има нужда и от четирите сезона, за да се 
развие,  затова и вирее доста добре в Североизточна България, което е от особена важност когато тя 
се използва за нуждите на ароматерапията.  - През последните години се наложи трайната 
тенденция на все по-увеличаващи се площи в Добруджа, заети от лавандулови насаждения. Мислите 
ли, че този факт има връзка с изграждането на дестилерията на „Есетере България“? Ако съм 
игнорантен, да! Истината е, че факторите са няколко, като водещият са европейските фондове  в 
областта на отглеждането на етерични култури. Освен това местните хора имат способността да се 
увличат от тенденциите или иначе казано от това, което е модерно в момента. Лавандулата  е 
станала модна до такава степен, че много от стопаните я гледат като алтернативна форма на 
препитание.  - Закономерно идва въпросът ми – дали балонът с отглеждането на лавандула вече не е 
прекалено надут и очаквате ли той да се спука? Да, балонът е надут и очаквам скоро да се спука. 
Някой ден  някой автор ще напише роман за всичко това и хората ще го четат. Това е начинът да се 
развиваме, не ни харесва, но е факт. Спряхме да се обвиняваме и да търсим вината в нас, но сме 
изключително предпазливи. Дори се притеснявам вече да спомена някое конкретно ново масло, 
което Есетере възнамерява да произвежда. Случаят с маточината беше точно такъв. Ако в един 
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момент търсихме стопаните, за да сключат договор с нас, то в последствие станаха толкова много, че 
започнаха да се сърдят, ако откажем да сключим договор с конкретно лице. Да, ще има хора, които 
ще пострадат от тази тенденция, но в крайна сметка говорим за земеделие, то е такова. Тази година 
цената на лавандалута  е със 70% по-ниска от миналогодишната и на хората им трябваше известно 
време да разберат, че фактите са такива.  - Предвижданията Ви за това, че ще има пострадали 
стопани, предполагам, че важат най-вече за малките стопанства. Дали ще се отрази и на големите 
земеделци, които отглеждат хиляди декари? По наши изчисления в добра година, с добър рандеман 
доходът на фермера от лавандула е значително по-висок от този на техническите култури като 
пшеница, царевица, рапица и слънчоглед. При лавандулата доходът в нормална година е над 800 лв. 
на декар. Умножете го по сто… - Макар че не сте представител на бизнес с дългогодишна история, за 
краткото време, в което сте в Добрич Вашата фирма се превърна в пример за това как бизнесът може 
да взема активно участие и в социални проекти. Социалната ангажираност на бизнеса е нещо съвсем 
нормално по света, но като че ли не и за България. Кое Ви накара да се заемете и с 
благотворителност, и с осигуряването на работа на деца, излезли от ЦНСТ и вероятно и с други 
проекти, за които не знаем? Принципът ни на работа е много простичък. Нашите собственици са от 
щата Юта. Те винаги са искали образно казано около тяхната къщичка т.е. в районите, в които имат 
инвестиции, всичко да е наред. Те ни ангажират да търсим социални проекти, близо до нас. За 
dōTERRA е много важно всяко едно масло да има своята история, добиването на всяко едно масло да 
е подобрило по някакъв начин живота в региона. Този стил на поведение на нас много ни допада, 
още повече че акцентът е върху социално слаби хора. Затова и ние се включихме в дейността на 
„Социалната чайна“ във Варна, които се опитват да уловят децата на изхода от ЦНСТ. В момента, в 
който държавата ти каже, че вече си пълнолетен и трябва сам да се грижиш за себе си, а ти си 
свикнал да живееш в защитена среда, имаш нужда от подкрепа. И ние правим точно това – 
намираме им първа работа, учим ги на нови умения, които да са им от полза в реалния живот.  - 
Идеята на собствениците на dōTERRA да си оправят не само къщичката, но и двора около къщичката 
е наистина чудесна. Но българите като че ли по-скоро бихме я възприели като твърде идеалистична. 
След като „Есетере България“ вече се е опитала да наложи този модел на поведение и в България, 
какви са Ви наблюденията, работещ модел ли е и у нас? Категорично моделът е работещ. Нашата 
цел не е да търсим благодарност от обществото, нашата цел е да помогнем. За социалните си 
проекти ние разчитаме не само на средствата от фондацията на dōTERRA. Служителите на Есетере 
също са социално ангажирани и даряват част от заплатите си, така добавяме средства и от нас. Няма 
добро, което да не е работещо. - Вие сте пример за успеха на ефекта, наречен „предай нататък“. Със 
сигурност за социалните си проекти обаче Вие разчитате на подкрепата и на местната власт, в лицето 
на Община Добрич. Какъв партньор е тя? За добро или лошо ние нямаме база за сравнение, защото 
все още не сме работили с друга община.  Лично аз като спонсор съм доволен от Община Добрич, 
защото хората в местната власт успяват да спазват една елегантна дистанция. От тях получаваме 
идеи в какви проекти да им помогнем. Ние ги питаме, те ни отговарят и всеки си свършва работата. 
Доволни сме, че виждаме едни млади хора в Община Добрич, с които говорим на един език и се 
разбираме. Не съм чул досега някой да не е останал удовлетворен от нашите партньори в лицето на 
общината и аз лично съм много доволен от тази т.нар. кооперация.  - Надявате ли се Вашият пример 
за партньорство между местна власт и бизнес да бъде поет като пример и за други представители на 
бизнеса в Добрич? Не Ви ли е самотно в тази Ви роля? Не, никога не съм се интересувал какво правят 
моите колеги, а и защо да се интересувам. Да, чудесно е, че някой е направил кръгово кръстовище в 
Добрич, но този ефект на „предай нататък“, за който Вие говорите, е въпрос на доброволно желание. 
Ако не съм успял да заразя и други, значи аз не съм достатъчно шармантен или активен. Той съседът 
си стои до мен и аз трябва да направя нещо, за да го увлека в една социална дейност. И Вие ми 
давате една много добра идея да измислим план как да заразим хората от „махалата“. Нека да 
направим един наистина хубав проект, в който да инволвираме хората от местния бизнес. 
Благодарността е към егото, не към работата.  
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Лайънс клуб Плевен организира благотворителен бал в подкрепа на спорта в града 

www.plevenzapleven.bg | 25.09.2019 | 16:38 
Лайънс клуб Плевен организира 7-мия си благотворителен бал в подкрепа на спорта в град Плевен. 
Тазгодишната инициатива е под наслов „Да създадем условия за шампиони!“. Събраните средства 
ще се използват за реновиране на спортна зала по лека атлетика към СУ „Георги Бенковски“ – 
Плевен Събитието ще се състои в зала „Ферия“ на 19.10.2019г. от 19:00 ч. Цена на куверт 90 лв. на 
човек. Може да подкрепите инициативата и с дарителски куверт (без присъствие) 50 лв., както и на 
дарителска сметка на Лайънс клуб Плевен: IBAN: BG79 RZBB 9155 1010 8474 84 BIC: RZBBBGSF За 
целите на инициативата е открит и DMS номер, където можете да дарите чрез SMS на номер:17777 с 
текст PLEVENSPORT (цена на SMS 1лв.) или дарение чрез ePay.  

С дарени средства закупиха музикални инструменти за специализирано варненско училище 

www.varna24.bg | Автор: Екип Varna24.bg | 26.09.2019 | 01:05 
Музикални инструменти на стойност 2494 лева бяха закупени за Специално училище за ученици с 
нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов“ във Варна. Средствата бяха събрани благотворително 
по време на второто събитие "Най-масовото правене на пица Маргарита на открито“, организирано 
от един от най-известните майстори-пица в България - шеф Анатоли Колев, вицепрезидент на 
Българската Асоциация на пицарите. Инструментите ще бъдат дарени лично от шеф Колев в 
четвъртък, 26 септември 2019 г. от 10 часа в училището в "Аспарухово". Със събраните 
благотворително средства са закупени различни видове детски перкусии, маракаси, дайрета, 
тарамбуки, звънчета, ксилофон, клавеси, рототоми, шейкър, кабаса, конга и традиционен български 
тъпан с LED осветление. Музикална терапия в специализирания кабинет на училището, минават 
всичките около 150 ученици с множествено увреждания от 1 до 12 клас. Терапията помага на 
учениците с различни увреждания да развият фината и груба моторика, координацията око-ръка; 
око-ръка-крак; посоките ляво-дясно, горе-долу, развива метро-ритмичното им чувство чрез 
многократно повтарящи се метро-ритмични фрази в бързо и бавно темпо. Музиката и ритъмът ги 
успокоява и им помага да "виждат“ света по различен от нас, виждащите, начин. Много от тези деца 
са невербални или с комуникативни проблеми и докосването до музикалното изкуство им помага да 
се почувстват разбрани. "Защото музиката е универсален език, в него няма нужда от думи“, според 
директора на училището Жулиета Петкова. Тя е приготвила и предизвикателство за шеф Колев и 
екипа му. "Най-масовото правене на пица Маргарита на открито“ - втора част, се проведе пред 
ресторант "Стария Чинар“ на Морска гара първата събота на септември и събра над 200 деца и 
възрастни, които правиха истински италиански пици под ръководството на известни майстори-
пицари, начело с шеф Колев, и хамбургери - с напътствията на гост-готвачът Атанас Вутов, който 
дойде за събитието от Германия. Първото издание на "Най-масовото правене на пица Маргарита на 
открито“, организирано от шеф Колев, се проведе на 15 декември миналата година по време на 
"Улицата на готвачите“, а със събраните 1200 лева бяха закупени и дарени продукти за топъл обяд 
всяка събота в продължение на три месеца на социалната кухня на Духовно-просветен Център "Св. 
Архангел Михаил“ във Варна. 

Разпродажбата "Между приятели" придобива все по-голяма популярност във Варна 

www.varna24.bg | Автор: Екип Varna24.bg | 26.09.2019 | 01:05 
От 27 септември до 29 септември във фоайето на зала Конгресна в Спортна зала Варна ще се 
проведе 10-ата поред сезонна разпродажба "Между приятели" на много запазени детски дрехи и 
всякакви бебешки и детски стоки. Разпродажбата вече 5-та година набира сили като регулярно 
събитие със сезонен характер, което все повече хора очакват. Едни разчитат, че могат да закупят 
всичко необходимо за децата си за предстоящите сезони, на много по-добри цени. Други - да 
продадат вече неизползваните вещи от техните деца, а като продавачи сами могат да определят 
какво и на какви цени да продават, и да печелят допълнителен доход. Мисията ни е на фона на 
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консуматорското общество, в което сме се превърнали, замърсяването и прекалената 
производителност, с помощта на разпродажбата да удължим живота на вещите, които всички 
използваме за децата си - от дрехи, през играчки, аксесоари, до колички, мебели и т.н. Тъй като 
всички знаем колко бързо порастват децата ни, в повечето случаи те не успяват да износят дрешките 
си, към играчките бързо губят интерес, проходилки, шезлонги, колички и много други бързо биват 
надраснати. Всички тези вещи може да са остарели за едни, но да станат нови за други!!!  С 
приключване на разпродажбата се събират дарения за деца и бебета, които биват разпределяни 
сред нуждаещи се домове и семейства. С всяко изминало издание на разпродажбата "Между 
приятели“ придобива все по-голяма популярност във Варна и региона. С нетърпение очакваме и тези 
дни да бъдем посетени от много бъдещи и настоящи родители, съобщават организаторите. 

"ДАРЕТЕ КРЪВ ЗА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНИ ИНЦИДЕНТИ" 

Нова Добруджанска трибуна, Добрич | 26.09.2019 | 00:01 
Български Червен кръст и Отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ - Добрич, 
инициират втора кръводарителска кампания в дните от 24 до 30 септември. Всеки здрав човек на 
възраст между 18 и 65 години може да помогнете в името на живота. 
Работното Време с кръводарители е от 8 до 12 часа. 
Акцията през април беше подкрепена от 34 съпричастни граждани, от които 30 дариха близо 14 
литра кръв. Сред първите доброволни кръводарители бяха и двама служители на БЧК Добрич - 
Светлана Йосифова /младежка дейност/ и Мая Кирилова от центъра за обществена подкрепа. По 
данни на отделението по "Трансфузионна хематология" разпределението на донорите по пол е 26 
мъже и 4 жени, на възраст до 30 години - 7, от които трима даряват за първи път. 
Даряването на кръв е доброволно и безвъзмездно! 
Кръвта, която сте дарили, може да бъде използвана за преливане в случай на кръвоизлив, 
катастрофа или хирургически интервенции. Тя може да бъде използвана и за лечение на деца и 
възрастни с различни заболявания. От дарената кръв се произвеждат и лекарства. Над двеста 
болести и хиляди пациенти у нас годишно се лекуват с медикаменти на базата на кръв. 
Кръводаряването не Вреди! 
Даряването на кръв е безопасна манипулация, използват се само стерилни консумативи за 
еднократна употреба. 
Човешкият организъм разполага с естествени регулаторни механизми, които компенсират дареното 
количество кръв от 450 мл. Количествено кръвта се възстановява за около едно денонощие, а 
качествено за 3 - 4 седмици. Даряването на кръв отнема по-малко от 40 мин. В това време влизат 
всички процедури: попълването на документите; изследването на хемоглобина и определянето на 
Вашата кръвна група; разговор с лекар и отдиха след това. Всеки кръводарител има право на два дни 
платен отпуск, съгласно Кодекса на труда - в деня на кръводаряване и на следващия ден. 

НОВО ДАРЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕКАТА ЗА ЗАБАВНО ПРОГРАМИРАНЕ 

Нова Добруджанска трибуна, Добрич | 26.09.2019 | 00:01 
По проект "Генерация Код" на Фондация "Глобални библиотеки-България", по грант 
SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмирането, със 
старта на учебната година Регионална библиотека "Дора Габе" получи дарение от шест броя 
програмируема интерактивна играчка Пчела робот (Blue-Boot, Bee-Bot) и цветни подложки от винил 
за работа с тях. 
Библиотеката ще зарадва малчуганите от 4 до 8 години сами да програмират действията на 
пчеличките. Забавното обучение освен формиране и затвърдяване на знания, ще даде възможност 
за надграждане на пространствената ориентация на децата и ще провокира тяхното логическо 
мислене. Действията на пчеличката се задават с помощта на няколко бутона, разположени върху 
горната повърхност на играчката, които са достатъчно ясно означени, за да предложат изключително 
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опростен интерфейс за общуване с детето и дават възможност за програмиране на 40 стъпки. 
Управляемата играчка подпомага дейността на детския учител в посока интегриране на нови 
технологии и методи на работа. 
В рамките на Европейската седмица на програмирането, която през 2019 г. ще бъде от 7-и до 20 
октомври 2019 г. в библиотеката ще се проведат образователни занимания с деца на възраст от 4 до 
8 години. 
За децата от 8-14 години библиотеката предлага занимания по забавно програмиране с роботите 
Финч, дарени също от Посолството на САЩ чрез Фондация "Глобални библиотеки-България". 
Библиотеката е отворена за сътрудничество с детски градини и училища след предварителна заявка. 
Телефон за контакт: 058 / 602574, сектор Работа с деца 

Дариха ценен апарат за намиране на вени за детското отделение в болницата в Смолян 

www.perunik.com | 27.09.2019 | 10:05 
Смолянската фирма „ЕМЕ“ дари на Детско отделение апарат за лесно и безболезнено откриване на 
вени.  Ценното дарение за Отделението по педиатрия е апарат за търсене на вени „Sonar V800P“ и е 
на стойност 5 500 лв. Уредът е от най-ново поколение за лесно откриване на вени при деца и 
възрастни. В четвъртък веноскопът бе връчен от дарителите д-р Елена Милева - Волф и инж. Петър 
Милев. „Мечтата ми за веноскоп е от три години. Преди около два месеца я споделих и една сърцата 
жена я направи реалност – изпълни моята мечта“, сподели старшата сестра на отделението Стефка 
Илиева. Апаратурата ще бъде много полезна не само за медицинският персонал, а и за малките 
пациенти. „Има състояния, при които не е лесно да се намери вена. Уредът показва колко е 
напълнена вената, на каква дълбочина е тя и пр. Сега предстои да се обучим да работим с 
веноскопа“, допълни Илиева. Дарителите – д-р Елена Волф и Петър Милев - изпълнителен директор 
на фирмата дарител останаха очаровани от атмосферата в Отделението по педиатрия. „Радваме се и 
сме горди, че в Смолян имаме такива лекари и такъв медицински персонал, на много високо ниво. 
За да си детски лекар, се иска призвание, трябва да си роден за това. И вие си вършите работата 
професионално“, каза д-р Елена Милева – Волф.  На събитието присъства зам.-директорът на МБАЛ 
Смолян Недялка Стаевска, началникът на отделението д-р Емил Шалдъров, старшата сестра Стефка 
Илиева. От името на изпълнителния директор на болницата д-р Марин Даракчиев Недялка Стаевска 
благодари от сърце за получената апаратура и връчи благотворителен адрес. „Изказваме най-
дълбока признателност и благодарност от името на целия колектив на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ 
АД към проявения дарителски жест. Казват, че няма „по-висок човек от този, който се е навел, за да 
ти помогне“. Чрез своята дейност служите като пример за благородство. Дълбоко хуманният Ви жест 
има не само материално изражение, а и духовно, защото ни кара да си припомним морални 
ценности и устои, като доброта, помощ към ближния и благотворителност.“, каза зам.-директорът на 
здравното заведение.  
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