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Новини за членове на БДФ 
 

“Искам бебе” събра 250 лв. на благотворителни базари 

www.dnesbg.com | 27.08.2019 | 13:20 
250 лв. са събрани по време на летните благотворителни базари, които бяха организирани от 
Фондация “Искам бебе” през четирите недели на август в парк “Дружба” във Велико Търново. “На 
символични цени продавахме употребявани, но добре запазени детски дрехи, обувки и играчки. 
Направи ми впечатление, че тази година интересът беше най-голям към предлаганите играчки”, 
обясни Вероника Михайлова, регионален координатор на “Искам бебе”. Тя допълни, че последните 
250 лв. ще бъдат прибавени към сумата от 503 лв., която беше събрана по време на 
благотворителния концерт на сцената “Арт Лято” до Художествена галерия “Борис Денев”. Той се 
състоя в края на юли в подкрепа на инвитро процедурите и на двойките с репродуктивни 
затруднения. Вероника Михайлова поясни, че средствата ще бъдат дарени на двойка от Велико 
Търново с репродуктивни проблеми, за да бъде по-лесно осъществена мечтата им да имат свое дете. 
От Фондация “Искам бебе” не пропуснаха да благодарят на Община Велико Търново, която ги 
подкрепя във всичките им каузи, включително и в последната, свързана с благотворителния базар. 
Весела КЪНЧЕВА loading... 
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Доброволци възстановяват детска площадка по проект "Хабитат" 

www.24chasa.bg | 24 часа онлайн | 26.08.2019 | 14:10 
С помощта на доброволци и финансовата подкрепа на Habitat for Humanity, ще бъде възстановена 
потрошена и неизползваема детска площадка в центъра на Лом, в междублоковото пространство 
зад ОХГ "Поломие". Доброволческата инициатива ще се проведе на 29 август, четвъртък, от 14.00 ч. 
до 17.00 ч. 
Преди това, от 9.30 ч. в сградата на Общинския пазар, гражданите ще могат да се запознаят с най-
голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права - Build Solid Ground. Това е 
застъпническа кампания под мотото, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства 
защитен от заплахи към собствеността си, която работи в над 30 страни по света. 
Експерти ще представят темите "Глобални политики за устойчиво развитие на градовете и 
жилищната политика" и "Национални политики и добри практики за устойчиво развитие на 
градовете". Хората могат да научат каква е националната жилищна стратегия и нейните общински 
аспекти, какви са градовете на бъдещето и жилищните сгради с почти нулева консумация на 
енергия, какви общински стратегии могат да се приложат за адаптация към климатичните промени. 
Ще се дискутира и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план, 75% от хората 
в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен 
страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот. 
Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на 
ползване, хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и 
бъдеще. 
"Урбанизацията поставя огромно предизвикателство пред устойчивостта по отношение на 
жилищното настаняване, но и ако е добре планирана, тя може да служи като мощен инструмент за 
устойчиво глобално развитие", каза Минчо Бенов - национален директор на "Хабитат" - България. 
В рамките на тригодишната си кампания, "Хабитат" - България ще посети общините Симитли, 
Павликени, Лясковец, Горна Оряховица, Ботевград, Самоков, Мездра, Стара Загора, Лом, Правец. 
През 2018 г. в кампанията участваха Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, 
Несебър, Бургас, Сунгурларе и София, като в информационните дни се включиха близо 1000 
участници и доброволци. 
Проектът Build Solid Ground има за цел да активизира общественото съзнание за подкрепа и 
солидарност за премахване на жилищната бедност. Той е одобрен и финансиран по направление 
Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International 
Cooperation and Development (DG DEVCO) и се изпълнява от Habitat for Humanity Bulgaria (Фондация 
"Подслон за човечеството"). 
 
 
Общи новини 
 

Посолството на Алжир дари соларна система на Центъра от семеен тип за хора с психични 
разстройства в Петрово 

www.struma.com | 22.08.2019 | 15:50 
В края на месец юни в София се проведе празник на Африканската култура – Ден на Африка. Тази 
година символичен домакин на събитието бе Посолството на Алжир и Н. Пр. Латифа Беназза – 
извънреден и пълномощен посланик. По време на традиционния празник, който всяка година 
обединява африканските страни и България с палитра от цветове, комбинация от вкусове и 
африкански ритми, бяха събрани средства, които се даряват за различни благотворителни 
инициативи и каузи. Със събраните средства от пъстроцветния благотворителен базар бе закупена 
соларна система, която бе дарена на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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психични разстройства „Надежда“ в село Петрово. Управителят на центъра – Виолета Янева изказа 
огромната си благодарност за подкрепата в грижа за хората с тежки психични разстройства и 
сподели част от своите положителни емоции от срещата с културата и традициите на Африка. 

Сърцати млади обновяват Старцево 

Доброволци правят пейки, кашпи и надписи, искат да видят родното си място пълно с туристи 
в. Стандарт | Екатерина НИКОЛОВА | 23.08.2019 | 00:01 
Те са млади, уверени, сърцати. И преди всичко отдадени на родното си Старцево. Невероятно 
красивото родопско село, което се намира близо до Златоград, привлича като магнит всички не само 
с уникалната си природа, но най-вече с хората. 
Мая, Александър, Ева, Пламен, Слави, Ники и още куп техни приятели мечтаят да видят Старцево 
като туристическа дестинация. Най-голямото село в област Смолян, а може би и в цяла България има 
всички дадености за това - планина, чист въздух, лечебна вода. Но все още хотелите са само два, 
къщите за гости - две, механите - и те толкова... 
Затова сърцатите млади на Старцево решават да обновят селото си със собствени сили и средства. 
Създават фейсбук групата "Красиво Старцево" и увличат в каузата си десетки хора, които са родени в 
селото или са свързани с него, но по ред причини живеят другаде. Започват да правят проекти, да 
събират пари - за пейки, кашпи, надписи. Най-много средства дават сърцатите старцевци зад 
граница, разказа за "Стандарт" Ева Бодурова. Тя е родена в Старцево. След като завършва 
образованието си във Варна, избира да се върне в селото. И днес живее и работи в него. На въпроса 
защо, отговаря: "Защото го обичам. В големия град не усещам свобода и простор. Друго е да си 
гледаш къщичката, да си седнеш в дворчето. А и близкият контакт с хората не може с нищо да се 
замени!". 
Ева е председател на Сдружението за местни инициативи, което първо подкрепя фейсбук групата и 
започва да се ангажира с проекти за селото. Една от болките на Старцево е миграцията. Мнозина са 
напуснали, за да търсят работа и късмет зад граница. Част от хората берат ягоди и портокали. Други 
пък са на високи позиции в Европа и САЩ. Но магията на Старцево винаги ги връща у дома - за 
празника на селото или за Нова година. Кой както може. Всичко тръгва от ентусиазма на младото 
семейство 
Мая и Александър - IT специалисти от Старцево, които живеят и работят в София. Селото обаче е в 
сърцето им. Още напролет те и други млади доброволци отиват при кмета Румен Биндев, който 
прегръща идеите им и ги подкрепя. Така всички дружно решават да преместят празника на Старцево 
от октомври през лятото, когато най-много от пръснатите по света старцевци се връщат. Датата е 17 
август. Дотогава доброволците започват усилено да се трудят, за да направят селото по-
привлекателно и красиво място за живеене и туризъм. С всеки изминал ден доброволците се 
увеличават, а идеите им за развитие стават все повече и повече. Само за 3 месеца изработват нови 
дървени пейки, нов дървен надпис "Добре дошли в Старцево", красиви саксии за цветя. Слагат и 
нови знамена. 
Искам специално да им благодаря - на Мая, Александър, Ева, Пламен, Ники, Слави... ще спра, защото 
са много и ще пропусна някого, не крие топлите си чувства пред "Стандарт" кметът Румен Биндев. 
Той разказа, че доброволците помагат и в критични ситуации. Имало пожар - изгорял покрив и един 
етаж. Сърцатите старцевци събрали пари и оправили всичко. Няма човек в селото и околността, 
който да не е запомнил тазгодишния празник. Дойдоха толкова много хора, че нямаше къде да спят 
каза Бодурова. Това обаче не отчайва, а напротив - амбицира още повече и доброволците, и кмета 
да работят в посока туризъм. Той е бъдещето ни, казва Биндев. Селото кандидатства по проекти за 
две екопътеки. А Ева мечтае за времето, когато селото ще е пълно с туристи, които хем ще се 
наслаждават на мистичната планина, хем ще отскачат до Бяло море в Гърция, която през близкото 
КПП е на един хвърлей разстояние. 
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На празника жителите на селото посрещнали гостите си с безплатни традиционни гозби, много 
народна музика и танци. Хит на щандовете обаче било сладкото от караманки. 
Това е специален сорт круша, който гледат в Старцево и с който хората много се гордеят. Имат 
празник на крушата. И вече са набелязали големи идеи за популяризирането му догодина. 
За гостите имало още сувенири, тениски и чадъри, изработени с благотворителна цел. Средствата 
отново ще бъдат дарени за по-красивия облик на Старцево. 
*** 
Кметът радва дамите с цветя 
За поредна година на 8 март кметът на Старцево Румен Биндев изненада дамите от селото, като ги 
посреща на площада в центъра с цвете и специално изработени сладки. Изненадата бе с лични пари. 
Момичета в народни носии от местното читалище асистираха на управника. Той раздаде 150 цветя. 
*** 
Селото мечтае за личен лекар 
Голямата болка на Старцево е липсата на личен лекар. Имаме здравна служба, реновирахме 
сградата, но лекар си нямаме, разказа кметът Румен Биндев. Зъболекар идва всеки ден от Златоград, 
но лекар -само веднъж седмично. За постоянна практика трябва да има поне 1000 пациенти. 
Старцево е голямо село. Регистрирани са над 2300 души, като в него постоянно живеят 2000. Но уви, 
сред тях лекар няма. Затова пък училището, което вече е СУ, се гордее с добре реализиралите се 
свои възпитаници. А детската градина - с над 80 малчугани. За децата на Старцево кметският екип е 
направил миналата година страхотна спортна площадка. Сред успехите му са още ремонтът на 4 
улици и смяната на водопровода. Златоградското село Старцево носи името си от 1930 г. Старото му 
тракийско наименование е Елехче. Предполага се, че произлиза от турската дума "илиасче", което 
значело дюля или круша. Някои местни вярват, че по-скоро е крушата и то караманката. Селото е на 
десетина километра от Златоград и на 50 км. от Смолян. Има си предприятие - бившето текстилно, 
купено от турски бизнесмен. В него в момента се правят юргани, възглавници, завивки. Работят 
около 200души. Отделно има 6 шивашки цеха, отваря се и седми. Добре работят 4-5 дърводелски 
цеха и един за алуминиева дограма. Около стотина души вадят хляба си в "Горубсо", други пък - в 
завода за металорежещи машини в Златоград. 
Бъдещето ни е в туризма, казва кметът. Голямата гордост на всички е местността Белите камъни и 
старото тракийско селище в нея. Разкопки са правени през 70-те и се знае само, че ако сега 
продължат със сигурност ще има интересни открития. Защото Старцево е най-старото селище в 
региона. 
*** 
Правят  табелки на улиците 
Табелки с имена на улиците е новата акция на сърцатите старцевци. 
В момента няма, липсват също така указателни табели, но и такива ще направим, разказва плановете 
на младите доброволци Ева Бодурова. Това е важно, ако се наложи Бърза помощ да влезе в селото. 
През деня всеки ще те упъти, но нощем е трудно. 

92-годишен мигрант плати ремонта на улица в Монтана 

www.novini.bg | 23.08.2019 | 10:51 
92-годишен емигрант дари средства за асфалтиране на  улица в Монтана. Мъжът е напуснал 
страната ни преди повече от 70 години, но не е забравил родното си място. На пръв поглед, улица 
като всяка друга - с кръпки и дупки, с голям трафик и не асфалтирана цялостно отдавна. Отскоро 
улица "Извора", която е най-старата в Монтана е по-специална от другите. "Моята гордост е да 
помагам на България и няма да спра...Аз пари на частни хора нямам и не давам, за обществото да. И 
ще помагам докато съм жив", сподели пред Нова телевизия Кирил Маринов. ”Извора” е стара улица. 
Също е свързана с много комуникации, с много хора, малко или много така и неговото минало, 
когато е бил доста по-млад", коментира Златко Живков, кмет на Монтана Над половин километър от 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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улицата ще се асфалтира изцяло. До нея е и най-стария площад в Монтана, който също ще се обнови. 
"Цялостен ремонт на улицата, с подмяна на бордюри, изпълнение на нови тротоари, ново пътно 
платно, където е необходимо ремонт на отводнителната система", коментира Камен Каменов. 
Хората дори предлагат улицата от Извора да се прекръсти на Кирил Маринов. Той е политически 
емигрант. Напуска България със свито сърце, когато бил само на 17 години. След като се установил в 
Германия, изкарвал парите си като търговец на зеленчуци. За 20 години Кирил Маринов е дарил 
повече от един милион лева. С негова помощ в Монтанско са изградени детски площадки, спортно 
игрище, помага и на деца в увреждания. "Купувах от селяните картофи и продавах по къщите. До 
втория етаж носих по 50 килограма. Много съм работил, но добре съм спечелил и не съжалявам", 
обясни Кирил Маринов. "Дълбоко в себе си се надявам, че един ден, той ще бъде редом до 
великите ни възрожденци Евлоги и Христо Георгиеви, Димитър Ценович, десетките дарители, но от 
най-високо качество българи", сподели кметът на Монтана. За последно Кирил Маринов бил в 
България преди седем години. Желанието му след като умре е да се продаде къщата му във 
Франкфурт, а парите да отидат в родното му село. 

Два младежки проекта на стойност 1000 лева финансира Младежка банка-Ловеч през 2019 г 

www.zetramedia.com | 23.08.2019 | 12:58 
Два са финансираните младежки проекти от Младежка банка-Ловеч през 2019 г. Шест младежи на 
възраст от 12 до 17 г. подадоха две проектни предложения, обединени в младежка група с 
подкрепящ възрастен. След премината процедура по оценка Младежка банка- Ловеч одобри и 
финансира два проекта- “Запази доброто настроение на лятото”, на стойност 500 лева и „Предай 
нататък“, също на стойност 500 лв. „Запази доброто настроение на лятото“ е проект, събрал 
слънчевите усмивки на лятото, чрез който деца и родители в екип ще участват в спортни и 
образователни игри в парк Стратеш, гр. Ловеч. Олимпиадата ще се проведе на 25 август 2019 г., а 
повече информация за игрите е публикувана на Facebook страницата на Център за работа с 
доброволци  при Регионална библиотека „Беньо Цонев“- Ловеч. Проект „Предай нататък“ е 
протегната ръка за помощ и развитие на деца от семейства с финансови затруднения. От една страна 
е предвидено да се окаже подкрепа за осигуряване на учебни пособия за 30 деца от социално слаби 
семейства, а от друга децата да бъдат обучени по теми, свързани с доброволчеството, 
дарителството, проектните и обществено-значими дейности. Чрез включването на децата в тези 
обучения ще им се даде възможност за личностно развитие и развиваща среда, която да повиши 
тяхната социална успеваемост. За трета поредна година Младежка банка- Ловеч изпълнява своята 
мисия да набира дарения, да популяризира филантропията и да стимулира младежката креативност 
като осигурява финансови средства за реализация на младежките проекти. Общ финансирани от 
Младежка банка- Ловеч, за три години са вече седем проекта, на обща стойност 3460 лева, а децата 
участници в дейностите са над 500. Младежка банка- Ловеч е част от мрежата на Младежка банка- 
България, която включва 11 Младежки банки от Бургас, Видин, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, 
Ловеч, Монтана, Пазарджик, София, Стара Загора и Шумен. Повече информация за Младежките 
банка е налична на http://youthbankbulgaria.frgi.bg/ 

Премахват изискването за деклариране на дарителски сметки при лечение на деца 

www.zdrave.net | 23.08.2019 | 14:16 
Премахване на изискването за деклариране на дарителски сметки за заплащане на медицински и 
други услуги от обхвата на наредбата от родителите на деца, за които се подава заявление за 
подпомагане. Това става ясно от предложените промени в Наредба № 2 за одобряване, ползване и 
заплащане на медицинските услуги на български граждани до 18-годишна възраст. Премахва се и 
изискването за деклариране, че парите от дарителските сметки ще бъдат използвани за заплащане 
на съответните процедури. „С новите текстове Министерството на здравеопазването цели да бъде 
облекчен достъпът на българските граждани, в това число и на децата, до качествена и навременна 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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медицинска помощ. Предложенията са разработени съвместно с представители на НЗОК, на 
родители на деца с онкохематологични заболявания и на лечебните заведения, в които тези деца се 
лекуват“, пише в мотивите на министерството. Премахва се и ограничението трансплантация на 
органи и хемопоетични стволови клетки в чужбина може да бъде финансирано само в държави от 
ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария или в държави, с които България има сключен договор. МЗ 
предлага в случаите, когато трансплантация не може да бъде извършена в България, такава да бъде 
финансирана в най-подходящото за пациента лечебно заведение в чужбина. Предложено е решение 
за преодоляване затрудненията на заявителите при подаване на заявление за подпомагане на дете 
до 18-годишна възраст, което е на болнично лечение в страната. Тъй като са констатирани редица 
затруднения при навременното осигуряване на необходими за лечение лекарствени продукти (вкл. 
за деца с онкологични заболявания) и медицински изделия, които не се покриват от НЗОК в рамките 
на съответната клинична пътека, и за да бъде елиминирана бюрократичната тежест за родителите 
при осигуряването им, заявителят или негов представител вече ще може да упълномощава 
съответната болница да го представлява в процедурата по подаване на заявлението. Като резултат 
ще отпадне ангажиментът на родителите да се занимават с документацията, а процедурата ще се 
провежда на ниво болница – НЗОК. „Предвиждат се и облекчаване на режима и съкращаване на 
сроковете както за разглеждане и одобрение от НЗОК на заявленията, така и за издаване на 
съответния административен акт. По този начин ще бъде осигурен по-добър достъп на децата до 
необходимите за лечението им лекарствени продукти и медицински изделия“, смятат от МЗ. При 
необходимост от осигуряване на неразрешени лекарствени продукти или такива, които влизат в 
основни терапевтични схеми при лечението на конкретни заболявания, с проекта се дава 
възможност лечебното заведение, осъществяващо лечението, да заяви осигуряването на 
съответните лекарствени продукти както за отделен пациент, така и за осигуряване на съответния 
лекарствен продукт на разположение в лечебното заведение за случаите на необходимост от 
прилагането му при конкретни пациенти. Това означава, че болниците вече ще могат да правят 
своите заявки за по-продължителен период от време, като планират необходимите количества. 
Целта е да не се стига до недостиг или липса на лекарствени продукти. В задълженията на 
ръководителя на лечебното заведение се разписват отговорностите, свързани с осигуряването на 
лекарствени продукти по Наредба № 10, чрез осъществяване на контакт с МЗ, търговците на едро и с 
другите лечебни заведения в страната. При невъзможност да бъде осигурен лекарствен продукт 
ръководителят на лечебното заведение ще трябва незабавно да информира писмено за това 
Министерството на здравеопазването, като посочва предприетите действия. В тези случаи МЗ ще 
предприема действия по събиране на необходимата информация от съответните органи и лица – 
ИАЛ, НСЦРЛП, търговци на едро, производители на лекарствени продукти, притежатели на 
разрешения за употреба, лечебни заведения, чуждестранни органи, експертни съвети по 
медицински специалности или отделни медицински дейности, медицински специалисти и други, с 
оглед преодоляване при възможност на пречките за осигуряване на лечението на пациента. 
Припомняме, че решението за облекчаване на процедурата за лечение на деца беше взето, след 
конфликт между НЗОК и болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" относно лечението на 6-годишната 
Мария. Детето, което беше с онкологично заболяване и синдром на Даун, почина, а майката получи 
фактура от 14 000 лв. за лечението му, която по-късно беше анулирана. 

"Боклукът в раницата" за по-чисти планини - в Родопите 

Почистването започва този уикенд с десетки доброволци 
www.dnes.bg | Веселина Йорданова | 23.08.2019 | 15:16 
Традиционното почистване във високопланински територии започва този уикенд в Западни Родопи, 
съобщиха организаторите от Екологично сдружение "За Земята". 
Организаторите и доброволците се събират на хижа Чаирски езера в събота следобед, в понеделник 
продължават към хижа Ледницата и хижа Перелик. Акцията ще продължи до 31 август. За 
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почистването са се записали над 80 души от цялата страна. Те искат да предадат своето послание 
"Боклукът в раницата" на всички ежедневно преминаващи туристи, които идват да се любуват на 
родните ни планини. 
От организацията информират още, че тази година акцията не се провежда в защитена територия, а 
в най-незащитената - Родопите, която е дом на огромно природно богатство, смесено със запазени 
традиции от векове, но не е природен или национален парк. 
В края на всеки ден ще се организират дискусии на открито по различни екологични теми и 
практически лекции, свързани с биоразнообразието в района, водени от експерти на коалицията "За 
да остане природа в България", част от която е и ЕС "За Земята". 
Кампанията "Боклукът в раницата" започва през 1999 година. Оттогава са събрани и премахнати от 
най-високите части на България над 115 тона отпадъци. 
Организаторите на кампанията приканват всеки турист да не използва пластмасова посуда за 
еднократна употреба в хижите, а да си носи собствени съдове и прибори, така няма да създава 
боклук и ще е истински пазител на природата. 

Търсят се доброволци за изграждане на спортна площадка на Младежкия хълм 

www.plovdiv24.bg | 24.08.2019 | 12:40 
Автор: Екип Plovdiv24.bg 543 Приключенският център на Младежкия хълм и сдружение "БГ Бъди 
активен" приканва жителите на Пловдив, които обичат да спортуват и да се разхождат на 
Младежкия хълм в града, да се включат като доброволци в изграждане на зона с фитнес уреди на 
хълма. Дейностите по монтирането на фитнес уредите,  които ще могат да се ползват от всички 
посетители на района, ще се случат днес и утре. Спортната площадката е стъпка от дългогодишния 
процес на облагородяване на мястото от Приключенския център и сдружение "БГ Бъди активен". 
Уредите са осигурени преди три години по програмата за насърчаване на физическата активност 
NowWeMOVE на Международната асоциация за спорт и култура ISCA, партньор на БГ Бъди активен. 
Превръщането на Младежкия хълм в пространство, удобно за спорт и разходки за всички 
пловдивчани, е една от целите на проекта. През миналите години подобни площадки бяха 
изградени от БГ Бъди активен в Смолян и Чепеларе. Глобални намеси в градската среда с участието 
на местни жители и доброволци бяха направени в още над 20 града в страната. Местните общности 
сами изградиха и продължават да поддържат различни зони за спорт, отдих и срещи. Подобни 
инициативи превръщат градовете в по-добри места за живеене и мотивират жителите да бъдат 
креативни и отговорни към заобикалящата ги среда. Доброволци от инициативата "Аз, Ти, Пловдив!" 
на сдружение "БГ Бъди активен" и от Приключенския център ще направят изкопите и монтажа на 
уредите и ще бъде поставена настилката на площадката. Освен дейности по монтажа ще бъдат 
извършени и други допълнителни дейности като подрязване на дървета, косене на трева и 
подготовка на алея за цветя. Желаещите да се включат като доброволци могат да дойдат на място 
или да се свържат предварително с организаторите в страницата "Аз, Ти, Пловдив!" във Фейсбук. 
Една от дългосрочните цели на платформата "Аз, Ти, Пловдив!" е да бъдат облагородени няколко 
публични зони в града с участието на жителите, като една от тях е  именно Младежкият хълм, като 
дейностите по облагородяване вече стартираха и през изминалия месец, заедно с детска 
архитектурна работилница бяха поставени нови места за сядане от дървени палети и кошчета за 
отпадъци, а заедно с доброволци бяха боядисани надрасканите площи на центъра, както и 
почистени и възстановени пътеките наоколо. В момента, по време на всяко събитие случващо се на 
поляната,  идеи за облагородяването на пространството, на база, на които ще бъде осъществена и 
цялостната трансформация на мястото, като идеи и желания ще се събират днес и утре. 

Събират тетрадки за бедни деца 

www.marica.bg | 24.08.2019 | 15:05 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Tursyat-se-dobrovolci-za-izgrazhdane-na-sportna-ploshtadka-na-Mladezhkiya-hulm-892937
https://www.marica.bg/sybirat-tetradki-za-bedni-deca-Article-229062.html
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Кампания за набиране на тетрадки и пособия за 150 първолачета подема сдружение „Василица”. 
Набира дарения и за 50 деца от 2., 3. и 4. клас, 40 ученици от прогимназията и 60 от горен курс. 
Всички те живеят в трайна бедност, семействата им са в затруднено положение и имат нужда от 
подкрепа. Който иска да помогне, може да предостави тетрадки - малък и голям формат, моливи, 
флумастери и бои, гуми и острилки, скицници и блокове за рисуване, гланцови блокчета, лепило и 
пластилин, линии, триъгълници, раници, несесери. Инициаторите организират акцията за пета 
поредна година и уточняват, че приемат и употребявани вещи, но трябва да са в добро състояние - 
здрави, запазени и чисти. Пособията се събират до 30 септември, а ще бъдат разпределяни през 
цялата учебна година според нуждите на децата. Който иска да се включи, може да ги прати по 
куриер за своя сметка или да ги занесе лично в офиса на сдружението. „Детската бедност не е просто 
липса на доходи. Тя включва лишения, загуба на достойнство, липса на достъп до подходящи 
жилищни условия, образование, здравни услуги, както и невъзможност за участие в обществото. 
Детската бедност е един от главните фактори за отпадане от образователната система. Тетрадките и 
материалите, които подариш на тези деца, означават за тях шанс да продължат напред”, казват 
инициаторите. Подобни жестове изглеждат малка помощ на фона на хилядите деца в 
образователната система, но в училища в малки населени места имат огромен ефект. Вече 2 г. по 
предложение на ОУ „Ген. Карцов” в Христо Даново например община Карлово прави акция за 
събиране на зимни дрехи и обувки. По думите на директорката Красимира Димитрова това е голяма 
помощ за задържането на хлапетата в клас. 

АГ болницата във Варна получи дарение 

Сдружение "Аз вярвам и помагам" направи поредното си дарение от предадени за рециклиране 
пластмасови капачки. С парите от кампанията за АГ болницата във Варна бяха купени родилно легло 
и ново поколение пациентски монитор. 
www.bnt.bg | 24.08.2019 | 15:06 
Варненската АГ болница лекува пациенти от цяла Североизточна България, а неонатолозите спасяват 
живота на недоносени бебета с екстремно ниско тегло. Затова дарението е важно и за медиците, и 
за пациентите.  
проф. д-р Емил Ковачев: Тази инициатива показва, че съпричастността и хуманността сред 
българския народ не е загубена. 
В кампанията "Аз вярвам и помагам" са участвали над половин милион души, а изборът на 
варненската АГ болница не е случаен. 
Владислав Николов: Избрахме да бъде за тези, които са най-беззащитните, а именно недоносените 
бебета. 

Във всяко четвърто приемно семейство няма настанено дете 

www.konkurent.bg | 25.08.2019 | 09:58 
Във всяко четвърто семейство, обучено за приемна грижа, няма настанени деца, показват 
последните данни на Агенцията за социално подпомагане. Към края на юли вписаните в регистъра 
приемни семейства са 2086, а тези, в които няма настанени деца, са 500, предаде БНР.  Общо 
настанените в приемни семейства деца по последни данни са 1 899. Традиционно приемната грижа 
не е равномерно развита в страната. Най-много приемни семейства са регистрирани във Варна - 141, 
следвана от областите Монтана и Велико Търново. От агенцията за "Социално подпомагане" 
обясниха, че причините за незаетост на приемните семейства са обект на постоянен анализ. 
Традиционно най-голям процент от незаетите приемни семейства са заради желанието им да се 
грижат за дете с различен профил от този, който е наличен и съответно е различен от потребността 
за съответната област. Социалната услуга по проекта "Приеми ме" стартира от януари 2016 година.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://news.bnt.bg/bg/a/ag-bolnitsata-vv-varna-poluchi-darenie
http://www.konkurent.bg/article/158523/vuv-vsiako-chetvurto-priemno-semeistvo-niama-nastaneno-dete
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Именуват улица на основателя на читалище „Надежда” Димитър хажди Павли Иванов 

www.velikotarnovo.utre.bg | 25.08.2019 | 10:01 
Пешеходната улица до читалище „Надежда” да се именува „Димитър Хаджи Павли Иванов”. Това 
предлага председателят на читалищното настоятелство архитект Донка Колева. Отсечката 
представлява стълбища, които свързват улиците „Иван Вазов” и „Читалищна”. Димитър хаджи Павли 
Иванов е виден търновски търговец, общественик и дарител, основател на читалище „Надежда”. 
Предложението на арх. Колева е мотивирано с честването на 150-годишнината от създаването на 
читалище „Надежда” и с намерението да се популяризира името на неговия основоположник – 
Димитър Хаджи Павли Иванов. Очаква се проектът да бъде обсъден и гласуван на предстоящата 
редовна сесия на Великотърновския общински съвет. 

 „Мисия усмивка“: Ученици помагат на възрастни хора от обезлюдени села 

www.tvevropa.com | 25.08.2019 | 20:56 
„Мисия усмивка“ започва през миналата година, когато учениците от Частната езикова гимназия 
„Проф. д-р Иван Апостолов” се обединяват около кауза в помощ на възрастни хора. Доброволците 
помагат на нуждаещи се възрастни хора от обезлюдени села в Северозападна България, като 
събират хранителни продукти от първа необходимост. Тази неделя учениците проведоха трети 
събирателен пункт в двора на училището. А към каузата се включиха редица доброволци. От 
началото на деня до самия край на кампанията, доброволци от цяла София се стичаха в училищния 
двор, за да се включат в каузата, както с хранителни продукти от първа необходимост, така и със 
съпричастност към нуждаещите се. Събирателният пункт приключи точно в 18:00 часа в неделя, 
където учениците от „Мисия усмивка“ успяха да съберат близо над половин тон продукти от първа 
необходимост, за да зарадват възрастните хора от Северозапада. 

Забавление с кауза 

www.jenatadnes.com | 26.08.2019 | 12:31 
Едно събитие във Варна се превърна в значима среща за цялата общност. Фестивал „Усмихни се“ в 
подкрепа на терапията на децата от терапевтичния център ще се проведе за пети пореден път в 
слънчевата градина на Карин дом в сърцето на Морската градина. Зони за хранене и напитки, детски 
работилници, фен срещи с популярни блогъри и автори, голяма сцена, спортна зона с корпоративен 
турнир по народна топка, занаятчийски произведения на локални автори. Всичко това ще се случи на 
14-15 септември – празник, в който забавлението среща благотворителността. Ежегодно хиляди 
семейства преминават през фестивалната зона, за да посрещнат учебната година с усмивка и мисъл 
за това, че децата със специални нужди имат нужда от подкрепата на цялата общност – не само 
финансова, но и човешка. Събраните по време на фестивала средства – от символичния вход, лични 
и корпоративни дарения, както и процент от продажбите на участниците ще бъдат използвани за 
добра кауза. През 2019 г. фестивалът ще подкрепи новосъздаденият от Карин дом “Център за 
семейно-медиирана интервенция”, който въведе иновативна за България услуга, в която 
семейството е движещата сила.  

Отпускат стипендии от националната дарителска програма "С тениска на бала" 

www.blagoevgrad.utre.bg | 26.08.2019 | 15:03 
Националната дарителска програма „С тениска на бала“ за младежи без родител/и на Българския 
червен кръст и „МОТО-ПФОЕ” ЕООД отпуска стипендии за студенти, завършили средното си 
образование през 2019 година и приети във висши училища в страната. Критериите и документите за 
кандидатстване за стипендия ще намерите в регламента, публикуван в сайта www.steniskanabala.bg 
Документи за кандидатстване се подават в Столичната организация на БЧК до 30.09.2019 г., с адрес: 
ПК 1407, София, бул. „Джеймс Баучер“ 76, ет. 3. За допълнителна информация – тел. 02/ 8122822. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://velikotarnovo.utre.bg/2019/08/25/539906-imenuvat_ulitsa_na_osnovatelya_na_chitalishte_nadezhda_dimitur_hazhdi_pavli_ivanov
https://www.tvevropa.com/2019/08/misiya-usmivka-uchenitsi-pomagat-na-vazrastni-hora-ot-obezlyudeni-sela/
https://www.jenatadnes.com/mesta-neshta/zabavlenie-s-kauza/
http://blagoevgrad.utre.bg/2019/08/26/540070-otpuskat_stipendii_ot_natsionalnata_daritelska_programa_s_teniska_na_bala
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Спортният талант на "Еврофутбол" Василики Кадоглу триумфира в плувен маратон в 
Хърватия 

www.cross.bg | 26.08.2019 | 15:06 
/КРОСС/ Спортният талант на "Еврофутбол" - Василики Кадоглу, триумфира в 20-тия юбилеен плувен 
маратон "Поречки делфин", който се състоя в хърватския град Пореч на 24.08.2019 г. Талантливата ни 
16-годишна плувкиня преодоля 5-километровото трасе в Адриатическо море за 58 минути и победи 
и при жените, и във възрастта "девойки 16-17-годишни". Васи бе повече от убедителна, след като 
втората финиширала - Ивана Призмич, е на 5.10 минути след нея, а третата - Нина Йокич е на повече 
от 7 минути и половина. В надпреварата участваха 116 състезатели.  
В последния ден на август Василики и съотборникът й от варненския клуб "Астери" и Спортен талант 
на "Еврофутбол" - Георги Цурев, ще вземат участие в плувния маратон в холандския град Дордрехт. 
Той е благотворителен и има за цел да събере средства за болни деца, а двамата състезатели ще 
участват със съдействието на Община Варна след успеха им на маратона "Галата - Варна". 
Друг Спортен талант на "Еврофутбол" - Тихомир Иванов, зае 7-о място в дисциплината скок на 
височина на турнира от Диамантената лига в Париж. Плевенчанинът преодоля 223 см., което му бе 
достатъчно, за да си осигури участие във финалите на турнира на 29 август в Цюрих. 
Състезателката по тенис за хора с увреждания и Спортен талант на "Еврофутбол" - Зоя Чавдарова, 
вече е 89-та в световната ранглиста, след като се представи отлично на три турнира от серията 
"Фючърс" в периода 9-19 август. В първия от тях - 8-и мемориален турнир "Йенс Ванерк" в Антверпен 
(Белгия) Зоя стана втора по единично в утешителния турнир и втора на двойки заедно с Уи Мин Уанг 
от Китай. Последваха два турнира в Румъния. На Букурещ Опън тя отпадна на 1/4- финал от 
французойката Шарлот Фербанк, която е 41-ва в света с 2-6, 6-4, 4-6. В последното състезание - 
Арджес Оупън, Зоя зае 3-то място, след като загуби в полуфинала отново от същата съперничка. 
Участието й в тези турнири се реализира с помощта на "Еврофутбол", Българска федерация по тенис 
и Министерство на младежта и спорта. 
Още един Спортен талант на "Еврофутбол" - Биляна Чавдарова, се класира 4-та във група девойки 
младша възраст в 3-киломентровата дистанция на състезанието с ролкови кънки, свободен стил за 
купа "Троян", което се състоя в събота. 

Започна традиционното високопланинско почистване на Екологично сдружение „За Земята" 

www.ngobg.info | 26.08.2019 | 15:51 
На 23 август, на хижа Чаирски езера в Западните Родопи, започна традиционното годишно 
почистване във високопланински територии, организирано от Екологично сдружение „За Земята".  За 
почистването са се записали над 80 човека от цялата страна на всякаква възраст, а акцията ще 
продължи до 31 август, като организаторите и доброволците ще се придвижват към хижа Ледницата 
и хижа Перелик. Тази група отговорни към българските планини туристи и планинари се събират 
заедно в защитата на една кауза – По-чисти планини. Всички те искат да предадат своето послание 
„Боклукът в раницата” на всички ежедневно преминаващи туристи, които идват да се любуват на 
родните ни планини и понякога забравят, че те не искат нищо от посетителите освен възхищение. 
„Това е една от най-старите природозащитни масови инициативи в България, която е привлякла, 
вдъхновила и мотивирала хиляди доброволци. Участниците не намаляват и винаги има и нови 
ентусиасти, които пък разказват на свои приятели и така винаги има нови хора” споделят от „За 
Земята". Тази година има и нещо съвсем нетрадиционно – акцията не се провежда в защитена 
територия, а точно обратното – в най-незащитената – Родопите, която е дом на огромно природно 
богатство, смесено със запазени традиции от векове, но не е природен или национален парк. „И тази 
година ще сме около високопланински хижи, но не така посещавани като хижите в Пирин, Рила и 
Централен Балкан. От една страна искаме да покажем тези места на планинарите, които ще се 
включат в инициативата, от друга ще привлечем вниманието върху екологичните проблеми в 
района, с които със сигурност ще се сблъскаме на място и ще работим на място”, коментират от 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.cross.bg/evrofytbol-talant-sporten-1611840.html
https://www.ngobg.info/bg/news/118263-започна-традиционното-високопланинско-почистване-на-екологично.html
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организаторите. В края на всеки ден ще се организират дискусии на открито по различни екологични 
теми и практически лекции, свързани с биоразнообразието в района, водени от експерти на 
коалицията „За да остане природа в България”, част от която е и ЕС „За Земята”. За кампанията 
Кампанията „Боклукът в раницата“ започва през 1999 година. От тогава са събрани и премахнати от 
най-високите части на България над 115 тона отпадъци. Дългосрочната цел е не само да почистим 
замърсените терени и да отстраним нелегалните сметища, но и да възпитаме отговорно отношение 
към отпадъците и планината. Приканваме всеки турист да не използва пластмасова посуда за 
еднократна употреба в хижите, а да си носи собствени съдове и прибори, така изобщо няма да 
създава боклук и ще е истински пазител на природата.  

Семейна стая за недоносени бебета и техните родители в Русе с подкрепата на Фондация 
„Нашите недоносени деца" 

www.ngobg.info | 26.08.2019 | 15:51 
Отделението по Неонатология в Университетската болница „Канев" в Русе вече има семейна стая за 
недоносени бебета. В нея майките ще могат да се грижат за децата си, да ги кърмят и да 
осъществяват т.нар. „кенгуру-грижа". Това е възможност за плавен преход в отглеждането на бебето 
от болнична към близка до семейната среда. Русе е петият град, в който фондация „Нашите 
недоносени деца" прави дарение, за да се открие стая, в която майките могат да полагат грижи, след 
като бебета им са изведени от кувьозите. Заради малките им размери - понякога недоносените 
бебета се раждат с тегло под 1 000 грама, родителите се страхуват да пипнат, да ги прегърнат. А 
майчината ласка е много важна за тяхното развитие. Д-р Лиляна Ташкова - началник Отделение 
неонатология - УМБАЛ „Канев": Предразполагаме майката към контакт с бебенцето. Постепенно, но 
сигурно, тя свиква със своето детенце. Вече не се страхува. Мартина е родена на 11 юли с тегло един 
килограм. За месец и половина тя е наддала със 750 грама и вече е поставена в термолегло. За майка 
й Ралица Никифорова това е първият ден, в който може сама да се грижи за детето. Ралица 
Никифорова: Невероятно е, че има възможност това да стане в такава приятна обстановка, и винаги 
мога да разчитам на подкрепата на лекарите и на сестрите. Да съм спокойна, когато наближи 
моментът за изписване на детенцето. За първите 6 месеца на годината в Университетската болница 
„Канев" са се родили 61 недоносени бебета, което е 10% от общия брой новородени. Репортаж по 
темата можете да видите на страницата на БНТ. Повече информация и снимки можете да намерите 
също на страницата на Фондация „Нашите недоносени деца". 

Изложба ангажира обществеността с проблемите на недоносените деца 

www.profit.bg | 26.08.2019 | 16:13 
Фондация "Нашите недоносени деца" открива изложба под надслов "Родени герои - животът, който 
предстои". Тя ще бъде посветена на правото на пълноценен живот на всички недоносени деца и 
новородени бебета с влошено здравословно състояние. 
В продължение на 13 дни - до 10 септември, в София на Моста на влюбените до НДК ще могат да 
бъдат разгледани снимки на недоносени деца от самото им раждане и първите грижи за тях в 
неонатологичните отделения, от периодите след изписването им и в последващите етапи от живота 
им. 
Фотографиите, заснети от известния детски фотограф Калина Арсова и разположени върху общо 60 
табла от двете страни на моста, ще носят специални послания и ще насочват към нуждата от 
дългосрочно проследяване на здравословното състояние на децата, родени твърде рано и с ниско 
тегло. 
"Тези снимки не са просто кадри. Те показват ежедневието на тези деца - низ от консултации и 
терапии, които са необходими, за да бъде разгърнат пълният им потенциал. Фотосесиите са 
запечатали ежедневната им борба - за първата глътка въздух, за първата прегръдка, първата крачка… 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.ngobg.info/bg/news/118261-семейна-стая-за-недоносени-бебета-и-техните-родители-в-русе-с.html
https://profit.bg/balgariya/izlozhba-angazhira-obshtestvenostta-s-problemite-na-nedonosenite-detsa/


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”  

13 

 

чак до израстването им в хора със собствени семейства и деца", споделят организаторите от 
фондацията. 
Целта на изложбата е да привлече вниманието на обществото към все по-актуалния проблем за 
недоносените деца. През май 2019 г. фондация "Нашите недоносени деца" внесе в Министерството 
на здравеопазването проект за създаване на "Национална програма за проследяване здравето на 
недоносените деца". 
Хората, които подкрепят каузата на фондацията, ще могат да поставят своя подпис на специално 
предназначено за целта табло, разположено непосредствено до информационното табло, 
представящо идеята на изложбата. 
Годишно в света едно на 10 бебета се ражда недоносено. В България статистиката не е по-различна. 
Над 6000 са преждевременно родените бебета у нас на година. 
"Нашето мото е "Най-големите герои са най-малките" и за нас е важно обществото да знае, че тези 
деца, въпреки ниското тегло, с което се раждат, имат всички шансове да пораснат здрави, 
пълноценни и щастливи деца. Но за да се случи това, е нужно да им предоставим качествени грижи, 
както по време на болничния им престой, така и след изписването им от неонатологичното 
отделение", коментират организаторите.  
Според статистиката 30% от недоносените деца получават трайни увреждания, а 50% се сблъскват с 
различни форми на обучителни затруднения, емоционални и поведенчески проблеми, както и 
проблеми в социалната интеграция. Това налага прилагането на продължителна и своевременна 
грижа за тези деца. 
Проучване на Фондация "Нашите недоносени деца", проведено през февруари 2019 г. сред 812 
родители от цялата страна, показва, че 46,4% от родителите не са получили информация и график за 
необходимите прегледи на детето след изписване в периода на първата му година, а 84,7 на сто не 
са получили информация относно нуждата от проследяване през втората година на детето. 
В същото време 58% от родителите заявяват, че децата им никога не са преминавали комплексна 
оценка на развитието от екип от специалисти. Фактът, че потребностите на недоносените деца през 
значителен период от ранното детство остават неадресирани, повишава значително риска от 
вторични увреждания или трудности в развитието. 
Проектът за създаване на "Национална програма за проследяване здравето на недоносените деца", 
иницииран от Фондация "Нашите недоносени деца", цели да се гарантира провеждането на 
навременни консултации и прегледи за недоносените деца от 0 до 7 години, което би довело до по-
ранното и навременно откриване на състояния и тяхното адресиране, така че те да бъдат напълно 
преодолени или последиците от тях - сведени до минимум. 
Важен е също така акцентът върху семейно-ориентираната грижа, отбелязват от Фондацията. 
Проучванията показват, че в здравословен аспект резултатите при децата, които са имали 
продължителен контакт с родителите си по време на техния болничен престой, са значително по-
добри. 
Затова целта е да се повиши информираността на обществото и да се осъзнае необходимостта 
семейството да бъде поставено в центъра на грижата за недоносените и болни бебета.  
На 7 и 8 септември в рамките на изложбата "Родени герои - животът, който предстои" ще бъде 
проведено социално събитие. През двата дни представители на организаторите ще раздават 
информационни материали и балони на децата и ще канят минувачите да се подписват в подкрепа 
на каузата на Фондацията, както и да правят свои снимки, които да споделят в социалните мрежи с 
хаштаг #ПодкрепямМалкитеГерои. 
Изложбата е подкрепена от платежния и картов оператор БОРИКА АД. Партньорството между 
компанията и Фондация "Нашите недоносени деца" датира от няколко години. През 2017 г. с 
помощта на БОРИКА беше открит и оборудван първият у нас център, посветен на нуждите на 
недоносените деца и техните семейства - "Малки чудеса". 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Година по-късно, през 2018 г., със средства, дарени от компанията, беше разработена специална 
онлайн платформа  за дарения в полза на каузите на фондацията. 

Фондация възроди гимнастическия салон в Црънча 

в. Марица, Пловдив | Елина ПЕТКОВА | 27.08.2019 | 00:01 
Гимнастическият салон в закритото вече училище в село Црънча отново работи. Той е ремонтиран и 
оборудван с уреди за тренировки благодарение на местната Фондация "Бъдеще за древна Царина" и 
на самите жители, които са били щедри на дарения и са се отзовали с доброволен труд. 
Успоредно с довършителните работи като част от дейността на местния спортен клуб "Спартак" до 
края на септември ще се провеждат редовни тренировки по бокс четири дни в седмицата в 
следобедните и вечерните часове под напътствията на инструктора Васил Коларов. 
Проведена беше и анкета сред младите хора дали гимнастическият салон да бъде свободна от 
интернет зона. Идеята възникнала спонтанно веднага след осигуряване на връзка с мрежата по 
идеята на самите тийнейджъри. Изненадващо почти всички пожелали точно на това място да няма 
интернет. 
В ход е и следващата идея на фондацията - възраждане на селското кино. Той е още съвсем в 
зародиш, но вероятно местното гражданско общество, показало колко много може да се постигне с 
обединение, ще предложи на црънчани и филми на големия екран. 

"Да изчистим България заедно" с дигитална карта 

www.dartsnews.bg | DartsNews | 27.08.2019 | 11:11 
Дигитална карта напътства и информира доброволците в кампанията "Да изчистим България 
заедно". Участниците в инициативата вече могат да маркират местата, на които ще организират 
акция по почистване или облагородяване. 
Зелената карта на "Да изчистим България заедно", ще се превърне в пръв помощник и виртуален 
пътеводител на всички пазители на околната среда и посланици на добрия пример. За първи път 
платформата предлага нови функции, които ще улеснят организаторите на акции в деня на голямото 
чистене на 14 септември и ще им помогне с откриването на нови доброволци и обединяването им в 
отбор от съмишленици. 
Дигиталната карта вече е активна на сайта на кампанията, като всеки, който желае да се включи в 
инициативата, има възможността да маркира място, на което ще организира акция по почистване 
или облагородяване. При създаване на акция за конкретна точка в страната, картата автоматично 
геолокализира съответното място. Всяка маркирана точка на картата притежава и индивидуален 
линк, който ще може да се споделя в онлайн пространството и социалните мрежи с цел по-мащабна 
и прецизна информираност. Новост при създаването на акция е и ясното и точно определяне на 
дейностите, които ще се извършват в зависимост от избраната от организатора локация - почистване, 
възстановяване на амортизирани пейки или табели, боядисване на огради и съоръжения и т.н. По 
този начин, детайлна информация ще достига много по-лесно до общността в съответния регион и 
това ще спомогне за по-бързото и лесно събиране на необходимия брой доброволци и участници в 
конкретната акция. 
Рекордните резултати и увеличаващата се активност, които "Да изчистим България заедно" 
отбелязва с всяка следваща година, стоят в основата на разширения обхват на инициативата през 
2019. Под мотото "Да дадем добър пример" деветото издание на кампанията за първи път ще 
акцентира и на чешмите на България - онези животворни извори, носители на вековни традиции и 
легенди, които и до днес са неизменна част от живота на българите. На територията на страната има 
хиляди чешми, които имат нужда от почистване или облагородяване, а от днес доброволците в 
голямото чистене ще могат да ги маркират на картата, за да възвърнат с общи усилия приветливия 
им външен вид. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://dartsnews.bg/2019/08/27/%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d1%81-%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8/
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Освен да бъдат маркирани нови акции за почистване, залесяване или облагородяване, платформата 
разполага и с допълнителна функция - за присъединяване на доброволците към вече създадени 
акции на територията на страната. По този начин всеки, който желае да даде добър пример на 14 
септември, но няма информация за местата, на които ще се провеждат доброволчески инициативи, 
ще може да се информира своевременно и да избере удобна за него локация и дейност, в която да 
се включи. 

Доброволци строят и ремонтират домовете на семейства в нужда 

Правят го безвъзмездно, а за материалите търсят помощ от дарители 
www.nova.bg | Благой Бекриев | 27.08.2019 | 11:11 
Група от около 80 доброволци - студенти, младежи и строителни майстори, помагат във Велинград 
на пет семейства, които нямат пари да построят или да ремонтират домовете си. Правят го 
безвъзмездно, а за материалите търсят помощ от дарители. От няколко дни доброволците спят на 
палатки на стадиона в града. 
Тази история звучи като приказка за доброто. Приказка, която започва от дома на семейство Бельови 
- самотна майка, която отглежда двете си деца в къща без покрив и питейна вода. Рано сутрин 
майката и по-голямото ѝ дете са на полето, за да изкарат прехраната за деня. 
"През целия си живот те живеят на прага на мизерията. Нямат питейна вода, а майката Фатме 
обикаля по къщите и събира в тенджери вода. Готви на двете си деца - едното е на 17 г., а другото е в 
4 клас", разказва Петя Стоименова, доброволец. 
"Ще помогнем на 5 уязвими семейства - 3 се намират в село Драгиново, а 2 във Велинград, както и 
на дом за деца и на старчески дом. Семействата живеят в лоши битови условия и ще се опитаме да 
подобрим битовия им комфорт", заявяват доброволци. 
Съдбата на Фатме е злощастна. 
"Останала е без мъж, грижи се сама за децата и живее в къщата на своите родители, но няма 
средства, с които да я подобри. Идеята ни беше подадена от Дирекцията "Социално подпомагане" в 
Община Велинград, а доста хора откликнаха на каузата ни в нашия уеб", обяснява доброволец. 
"Изграждаме голямо стълбище, за да може да има осигурен достъп до къща. Освен това и рампа за 
едно инвалидизирано дете, което майката го пренася на гърба си", разказват хората, които работят 
на терен. 
Всички доброволци спят на палатки на стадиона във Велинград, като по думите им е много забавно, 
въпреки студа. "Помагаме и на други хора, които също имат подобни проблеми. Работим с деца, 
младежи, а хората са изключително благодарни", добавиха доброволците, уточнявайки, че ще 
завършат обектите до края на седмицата. 

Над 200 доброволци обновиха градското пространство в района на бул. "Менделеев" в град 
Пловдив 

www.focus-radio.net | 27.08.2019 | 12:43 
Над 200 доброволци, заедно със своите близки и приятели, обновиха градското пространство в 
района на бул. "Менделеев" в град Пловдив. Това съобщиха за Радио "Фокус" - Пловдив 
организаторите на инициативата. Само за ден доброволците са изградили ицяло нова детска 
площадка, обновили са вече съществуваща такава, създали са нова спортна зона на открито и са 
обновили дворното пространство на детска градина "Радост". Официалното откриване на 
обновените части ще се състои от 11.00 часа на 4 септември в парковата зона на бул. "Менделеев" и 
ул. "Менделеев". На място ще присъства представител на инициаторите, както и кметът на район 
"Централен" в Пловдив Георги Стаменов. 

Първата денонощна библиотека в София – с призив за дарения 

www.azcheta.com | Публикувано от : Мариана Конова | 27.08.2019 | 15:18 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://nova.bg/news/view/2019/08/27/260966/доброволци-строят-и-ремонтират-домовете-на-семейства-в-нужда/
http://focus-radio.net/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-200-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80/
https://www.azcheta.com/parvata-denonoshtna-biblioteka-v-sofiya-s-priziv-za-dareniya/
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Първата денонощна библиотека в София StudyHub ще отвори врати на 1 октомври в Студентски град, 
а създателите ѝ призоваха всички, които имат възможност, да дарят книги. Приемат се 
както художествени, така и академични издания. Всички, които искат да направят дарение, могат да 
пишат на  studyhub.bulgaria@gmail.com, за да обяснят подробно с кои свои книги са склонни да се 
разделят. Ако действително подпомогнат дейността на библиотеката, те ще получат 10 % отстъпка. 
Идеята на създателите на StudyHub е това да е едновременно споделено пространство за учене и 
модерна денонощна библиотека. StudyHub се намира до Висшето училище по телекомуникации и 
пощи, разположено е на площ 170 кв.м и разполага с 50 места за индивидуално, групово учене или 
организиране на събития. Библиотеката ще работи денонощно, ще бъде с картов достъп, а картата за 
студенти за 24/7 за един месец ще бъде само 30 лв.  Създателите на StudyHub обаче се нуждаят от 
още 3000 лева, за да могат да запълнят последните дупки в бюджета си и да отворят без 
притеснения. Затова са и стартирали кампания в Platformata.bg, където всеки, който има 
възможност, може бързо и лесно да подпомогне каузата им.  

Нов апарат помага за по-комфортно лечение на децата в УМБАЛ Бургас 

www.flagman.bg | Автор: Флагман.БГ | 27.08.2019 | 15:25 
Двуканална инфузионна помпа се използва за венозно вливане на медикаменти Двуканална 
инфузионна помпа намалява наполовина времето, в което децата във Второ детско отделение в 
УМБАЛ Бургас трябва да стоят неподвижно на системи. Помпата се използва за венозно вливане на 
медикаменти. Апаратът позволява едновременно вливане на два медикамента, което съкращава 
така трудното за децата стоене "мирно". При стандартните инфузионни помпи, ако се налага 
лечение с повече от един медикамент, се изчаква първо да изтече единият, а след това се включва 
другият. Помпата, заедно с нов триканален ЕКГ апарат, е дарение на отделението от от фондация 
„Арусяк Чакърян”. "Досега не разполагахме с подобна помпа и се радваме, че тя ще улесни както 
нашата работа, така и комфорта на пациентите ни. Всеки родител знае колко е тежко за детето да 
стои мирно, особено ако е болно. Благодарим на дарителите за този жест", каза д-р Хрипсиме 
Каспарян, началник на отделението. Фондация "Арусяк Чакърян" е учредена през 2007 г. и носи 
името на д-р Арусяк Чакърян, детска лекарка, която през 1960 г. емигрира в Германия. Д-р Чакърян 
не спира да помага на детски болници в България до края на живота си, а след смъртта й делото 
продължава нейният син Магърдич Хачикян. Фондацията е със седалище в Кьолн и основната й 
мисия е да подпомага обществената педиатрия в България. Заедно с дарението в УМБАЛ Бургас, тази 
година с подобна апаратура са подкрепени болници в Добрич, Варна и Сливен.  

Credissimo търси нов дом на кучета от ферма за изоставени животни в Пазарджик 

Снимки и информация за животните компанията качва на своята Facebook страница 
www.nova.bg | 27.08.2019 | 17:06 
Credissimo стартира кампанията "Твоят най-добър приятел те очаква", за да намери нов дом и 
стопани за кучета от ферма за изоставени животни в Пазарджик. Компанията помага на фермата ПАУ 
Пазарджик - Защита на животните като част от инициативата "Credissimo за по-добър живот". 
Компанията ще качва снимки и информация за животните на своята Facebook страница, където всеки 
желаещ ще може да си избере и вземе домашен любимец. Фермата PAW (Pazardjik Animal Welfare) е 
сформирана през 2018 г. от две жени, обединени от мисията да помогнат на бездомните животни в 
нужда. За една година в нея са преминали над 120 кучета и 40 котки, докато намерят своя дом. 
Фермата на PAW е и единственото място в района на Пазарджик, където могат да бъдат приютени 
бездомни животни поради липса на общински приют. Към момента в нея живеят около 60 кучета и 
няколко котки. 
За да подпомогнат PAW в благородната им мисия, през следващите няколко седмици Credissimo ще 
представи всеки от обитателите на фермата, който е напълно готов за осиновяване, и с нетърпение 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.flagman.bg/article/195113
https://nova.bg/news/view/2019/08/27/260906/credissimo-търси-нов-дом-на-кучета-от-ферма-за-изоставени-животни-в-пазарджик/
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очаква да намери своето ново любящо семейство. На Facebook страницата на Credissimo ще се 
публикуват снимките и историите на всяко от кучетата, които търсят своя дом. 
Инициативата е само част от усилията на Credissimo да подпомага социални каузи. Всеки месец, чрез 
кампанията "Credissimo за по-добър живот", компанията дарява част от всеки изплатен заем за 
различни благотворителни каузи, като помага на деца и младежи в неравностойно положение, 
болни и хора с увреждания, а също така подкрепя и различни обществени каузи, целящи 
подобряването на средата и условията на живот в България. 
"Социалната отговорност и солидарността за неизменна част от корпоративната култура на 
Credissimo. Благодарим на нашите клиенти, че вече повече от 13 годни ни гласуват доверие и ни 
дават мотивация и възможност да продължим да подкрепяме различни обществени каузи ", каза 
Биляна Христова, маркетинг директор на Credissimo.  
 

Благородна кауза 

Пенсионери | Соня ВЪЛКОВА | 28.08.2019 | 00:01 
Отначалото на август към спешното отделение на пловдивската многопрофилна болница "Свети 
Пантелеймон" отвори врати доброволческа приемна на Българския червен кръст. 
Доброволците са се отдали на благородната кауза да придружават и подкрепят тежко болни 
пациенти, които са постъпили в лечебното заведение без близки хора и нямат на кого да разчитат. 
"Идеята ни е, когато човек е сам в това състояние, да бъде придружаван, упътван, да запази 
спокойствие. за да подготвим пациента и медицинските екипи да извършат качествено своята 
работа", заяви директорът на БЧК - Пловдив, Таня Георгиева. Тя уточни, че инициативата е 
заимствана от Австрийския червен кръст. 
Приемната работи пред Спешното отделение на болницата. Когато за лечение постъпи самотен 
пациент, служителите на регистратурата го насочват към представителите на Българския червен 
кръст. 
Очаква се в благородната инициатива да се включат около 40 доброволци. 
Те оказват също и социална помощ на пациентите, като и при изписване от болницата ще ги 
придружават до вкъщи. 
Поклон пред такива доброволци! 

"Чудната градина" ще получи дарение автомобил 

www.dariknews.bg | Дарик Добрич | 28.08.2019 | 08:08 
Добричкото социалното предприятие "Чудната градина" ще получи днес автомобил от дестилерията 
"Есетере България" ЕООД. 
Дарението е на стойност 14 436 лева и ще бъде връчено от управителя на компанията Пламен 
Николов и част от екипа му, които ще гостуват на "Чудната градина". Колата ще бъде използвана за 
пренасяне на стока и други дейности на "Чудната градина". 
В края на юли "Есетере България" подари на предприятието система за капково напояване.  
"Чудната градина" притежава оранжерии, в които произвежда зеленчуци и разсади цветя. В 
предприятието работят хора с умствени затруднения. 

Пловдивчанин опитва да изкара бързи пари на гърба на болно дете 

www.trafficnews.bg | 28.08.2019 | 09:03 
Пловдивчанинът Димитър Войчев е избрал доста евтин начин да припечели някой лев на гърба на 
дете, болно от муковисцидоза.  Той изпрати до редакцията на TrafficNews Покана за доброволно 
изпълнение, в която настоява да му бъде изплатена "скромната" сума от 1000 лева, тъй като медията 
била използвала негови снимки.  Войчев е оценил страданието си на 1000 лева, две години след 
въпросната публикация. Текстът е посветен на благотворителна кауза, организирана от родители и 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://dariknews.bg/regioni/dobrich/chudnata-gradina-shte-poluchi-darenie-avtomobil-2184246
https://trafficnews.bg/komentari/plovdivchanin-opitva-da-izkara-barzi-pari-garba-bolno-dete-152752/
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ученици на СУ "Димитър Матевски" в полза на техния съученик Димитър Сиваков. Кампанията им бе 
под мото „Доброто е магия, която кара някого да се усмихне” и  представлява отказ от закупуване на 
букети за първия учебен ден и вместо това даряване на средствата за техния съученик Тодор.  За 
прекрасната си инициатива организаторите съобщават с прессъобщение до медиите, придружено 
от две снимки на детето по време на тържество в училището, които предоставят за 
ползване.  Две години по-късно, през август 2019 Войчев решава да направи пари от 
благотворителната кампания. В писмото си той твърди, че снимките към статията, публикувани в 
TrafficNews, както и в още над 5 пловдивски медии, са правени от него и съответно притежава 
авторски права върху тях. Версията му гласи, че те са от завършването на дъщеря му, която през 2017 
е била втори клас. Бил публикувал целия албум, от който въпросните фотографии били част, в 
цитираме - "тайна група" във Facebook. Войчев се занимавал с фотография от далечната 1979 г, пише 
самият той. Тогава мъжът е едва на 13, ала това очевидно не е проблем за таланта му. Трагедията за 
същия този талант обаче според драматичното му писмо-покана се оказва фактът, че с използването 
на снимките, заснети от него, той е претърпял огромни вреди - имуществени и неимуществени по 
500 лева.  Имуществени вреди той претендира за използване на снимките без разрешение и без да е 
посочен като автор. Далеч по-интересни са обаче т.н. "неимуществени вреди", които са описани като 
разстройване и мъчение, граничещо с линч за таланта на твореца.  "Претендирам 500 лв., 
неимуществени вреди, защото: Трудът ми остава неоценен и анонимен. Това поражда у мен 
разочарование и несигурност. За да създам всяка една своя снимка, подхождам по индивидуален 
начин, тя е творчески порив. В такива моменти съм пределно мобилизиран, заставам и търся най – 
добрия ъгъл, за да уловя определен кадър, за да придам на запечатаното смисъл. Аз творя. След 
като творя, очаквам че произведението ми ще намери отзвук, най-малко заради хвалебствени 
послания. Трудът ми остава скрит за света, защото Вие използвате снимката ми и се „кичите с 
лаврите й“, пише в писмото си към медията ни Войчев.  Със сигурност много драматично звучи 
неговото словоизлияние и вероятно можехме да усетим болката, ако самият Войчев не бе 
публикувал още през 2018 година скрийншот от статията на TrafficNews със същата тази снимка в 
група на учениците от СУ "Димитър Матевски". Там по нищо не личи Войчев да страда или да се 
оплаква, че някой е ползвал негова снимка - напротив.  За художествена стойност на въпросните 
фотографии дори няма да отваряме дума, а по отношение на "бързата" реакция по страдание на 
въпросното лице, което страдание разбира се може да бъде заличено с едни 1000 лева, ще 
замълчим. "Смятам, че имам право на обезщетение за претърпените вреди (...) в общ размер на 
1000 лв. В противен случай ще бъда принуден да се обърна към българския съд за разрешаване на 
спора, което сериозно ще Ви утежни финансово с допълнителни разходи – съдебни, адвокатски и 
други", пише почти загрижен във финален апел към TrafficNews Войчев.  Така снимки, 
разпространени от организатори на една благородна инциатива за малкия Тошко, разпратени и 
използвани от мнозинството пловдивски медии, се оказват предпочетен начин за опит за изнудване. 
Е, едно не можем да не признаем - г-н Войчев наистина има талант - да се опитваш да правиш бързи 
пари на гърба на едно болно дете не е качество, което всеки притежава. 

Младежи от Плевен стават част от националната младежка програма "Заедно за отбора" 

www.pleven.utre.bg | 28.08.2019 | 14:31 
Младежи от Плевен стават част от националната младежка програма "Заедно за отбора" на 
Асоциация "Докосни дъгата" и Български футболен съюз. Акцент в програмата е участието на 
Младежкия национален отбор на България. Националната младежка програма е естествено 
продължение на национална кампания "Мисия спорт на любимите герои", където БФС и 
организаторите на "Мисията" осъществяват през последната година в страната дейности за 
повишаване на физическо-активния начин на живот на децата в България. Програмата има за цел да 
осигури възможността определен брой български деца в неравностойно положение да тренират 
футбол, като тя поема всички разходи за спортно-тренировъчната дейност в рамките на една 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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календарна година. Финансирането на програмата ще бъде осигурено от Националния младежки 
отбор по футбол като всеки футболист ще прави дарение към програмата. Паралелно ще се 
осъществяват и еднодневни кампании на младежкия национален отбор, като в рамките на 
предстоящи лагери ще се правят срещи с младежи, трениращи футбол от различни общини в 
страната. Програмата стартира на 2 септември от 10.00ч в базата на БФС, където Младежкия 
национален отбор ще приеме младежи от Плевен, Айтос и Смолян. 

Албена и нейните очи с четири лапи 

Създателката на първото училище за кучета Водачи е щастлива да живее по философията на 
любимците си - днес и сега 
в. Всичко за семейството | Пепа ЙОРДАНОВА | 29.08.2019 | 00:01 
През 1999 г. на пресконференция бе представено първото куче у нас, водач на слепи. Негова 
стопанка бе Албена Алексиева. 20 години по-късно нейната фондация " Очи на четири лапи" е 
създала 68 кучета, който преобразяват живота на хора в неравностойно положение. 
"Не съм предполагала тогава, просто съм знаела, че трябва да го направя -казва Албена пред "Всичко 
за семейството". - Много исках и не позволих да се отклоня, да се откажа, да се уморя. Всеки нов 
резултат ме радваше и ме насърчаваше да продължавам. Имах много ясен план какво искам да 
постигна." 
Албена добре знае, че това не е работа за един човек, но в началото идеята да създаде първото 
училище за кучета водачи на Балканите е само нейна. Съзнава, че е изглеждало доста налудничаво. 
Сега е щастлива с екипа си от съмишленици, с многобройните малки и големи дарители, 
благодарение на който нещата се случват. 
Цикъл на обучение продължава около 24 месеца, обяснява Албена. Първо са доброволците, които 
отглеждат животните 1 година. Задачата им е не само да хранят паленцето, но и да му създадат 
навици, да го направят толерантно, управляемо, послушно. Важен аспект от обучението е неговата 
социалност, защото трябва да има в опита си присъствие на всички места, където човек може да 
ходи -магазини, ресторанти, хотели, по улиците, в обществения транспорт. Директното му хвърляне 
в градската среда би било немислимо. То ще бъде заето да се страхува и да опознава шумовете, 
няма да се концентрира върху работната си задача. 
Когато приемното семейство върне кучето в училището, се правят основни проверки на качествата 
му и медицински прегледи. След това започва специалното му обучение с професионален 
инструктор. 
Албена е горда със своите специалисти, които притежават уникални умения. Според нея по света 
има максимум 500 инструктори от този тип. Първия пратили в чужбина на обучение, а след това вече 
сами си ги подготвят. И в момента има отворена програма. Но кандидатите трябва да са наясно, че 
обучението трае 3 години. Тежко и сложно е, изисква се опит, ежедневна работа. 
Желаещите са повече от можещите. 
Трябва си специфичен талант, самоконтрол, търпение да правиш едно и също нещо с постепенно 
надграждане, обяснява Албена. 
През последните години са разширили дейността. Обучават не само водачи, но и асистенти за хора с 
други проблеми - двигателни, диабет. Предприели това предизвикателство най-напред заради 
големия процент на животните, които не минават тежките изпити и отпадат от програмата. 
Изискванията за куче водач на слепи са много тежки. Цялото му обучение е построено на 
неестествени за него неща, които не са му инстинктивно присъщи. 
Примерно да обхожда дупката, вместо да я прескочи. Да преценява разстояния, да взима решения в 
ситуации, от които то няма нужда. Учи се да мисли за безопасността на слепия човек. Затова има 
много голям процент на отпадащи. 
"Решихме, че ако овладеем още една или няколко професии, бихме могли да ги насочваме там. 
Другата причина е, че започнаха да ни се обаждат много хора с други увреждания. Интересуват се, 
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четат, знаят какво се прави по света. Провокираха ни и решихме, че си струва да опитаме", обяснява 
председателката на фондацията. 
Изключително голяма провокация за екипа е да обучават и кучета, сигнализиращи за епилептични 
кризи. Това ще бъде следващият им проект. Вече са започнали да подготвят асистенти за деца с 
аутизъм, даже имат такова работещо куче. 
"Доста са случаите, в които кучето може да е полезно. Но е важно и хората наистина да искат да 
ползват услугите на асистент. Да искат изобщо да имат куче. То дава много, но и иска много. 
Иска грижи, внимание, става си член на семейството. Не е плюшена играчка, както са домашните 
любимци", обяснява Албена. 
Ентусиастката е откровена - финансирането на училището е трудно, но ситуацията не е по-зле от 
преди. Трябваха ни десетина години да работим за името си, а сега то работи за нас, доволна е тя. 
40-50% от издръжката идва от държавна субсидия, останалите са от спонсорство, дарения и 
програми. "Дарителите се увеличават всяка година. Очевидно успяхме да докажем с резултатната си 
публична и прозрачна работа, че си струва да бъдем подкрепяни", горда е председателката. 
Албена губи зрението си на 13 години, ослепява буквално за 3 дни след вирусен менингит. Но не 
позволила това да срине мечтите й. Извлякла сила от ситуацията, завършила психология, а след това 
и радио журналистика. 
Първото й куче Камила е обучено в Германия. Казва, че то станало ключ към новата й идентичност. 
Сега Албена е водена от третото си куче в многобройните ангажименти. "Той ми е партньор, част от 
моето ежедневие 24 часа от денонощието. Дава ми сигурност и увереност, че когато си поискам, 
мога да стана и да тръгна. И да отида, където си поискам. Дава ми много любов", казва тя. 
Научила е много от кучетата. Те живеят тук и сега, за тях няма вчера и утре. Извличат от момента 
всичко, което може да им предостави. Ако се радват, е на 100%. Ако спят, значи спят. Ако работят, 
работят. Така Албена изградила философията да не се сърди за нищо, случило се вчера. Да не се 
надява на нищо, което може да се случи утре. Убедена е, че тази кучешка философия е идеалната за 
хората. 
Може би заради това казва, че не е стигнала до момента, в който трябва да прави рекапитулации 
дали е удовлетворена от работата си. "Чувствам се адски доволна, когато планираното за днес е 
свършено по възможно най-добрия начин. Разбира се, планирам дългосрочно, но не си губя 
времето, енергията и ума да мисля какво ще бъде утре. Вечер ще заспя спокойна, знаейки че съм 
направила максимума. И ще се събудя с мисълта, че ме чака още един хубав ден, пълен с 
предизвикателства. Има много още за правене, има още много идеи за реализиране. Скоро няма да 
стигна до чертата и да си кажа, че каквото съм могла, съм го постигнала", споделя силната жена. 
Много отдавна си е почесала егото и е показала на себе си и на света, че училище за кучета водачи 
може да съществува и в България. Това обаче не й е достатъчно. "На мен ще ми е достатъчно, когато 
виждам повече хора, ползващи нашите кучета. Променящи живота си с тяхна помощ, по-усмихнати, 
по-пълноценни, по-самостоятелни" , категорична е Албена. 
Обича да се шегува, че е щастливо разведена. Не се опитва да пресмята колко от силата си е предала 
на сина. 
Просто той е съвсем отделен човек. Много силен, но не така амбициозен. Виж, умението да се радва 
на живота идва от майка му. "Много се радвам, че гледа на мен като на приятел, разчита на мен за 
съвети във важни моменти. Аз също много разчитам на него. Кучето ми даде свободата да не го 
ангажирам с моя проблем. Човек трябва да иска да бъде независим, да иска да не тежи на никого, 
да не е ограничен във взимането на решение и да не е ограничен да се съобразява с някого. Обичам 
да казвам, че е прекрасно, че кучето никога не го боли глава и не мрънка, че не му се излиза. То е 
щастливо да е на разположение. Не се интересува колко е часът, какво е времето навън. Просто 
казва: "С теб съм, давай, тръгваме". Тази свобода помага да счупиш всички фрустрации. Ти си сам и 
не си сам. Държиш нещата в ръцете си, това е", обяснява Албена, приела за мисия да помага. 
*** 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home


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”  

21 

 

Радиото като фитнес 
През септември ще станат 20 години, откакто Албена води предаването "Внимание, животни" по 
Дарик радио. Сама се чуди кога са минали. Радиото е другата й голяма любов, затова завършила 
тази специалност в университета. 
Всяка седмица разказва на слушателите си за света на животните и за животните в нашия свят. За 
домашни любимци, за диви, застрашени и незастрашени, екзотични и съвсем обикновени. Има и 
консултации от ветеринарни лекари. Интерактивно е, с много твърда и широка аудитория, обяснява 
водещата. 
За нея правенето на радио е удоволствие и почивка. Може да го сравни с 2 часа фитнес. 

Събират тетрадки за бедни деца 

в. Съперник, Перник | Светла ЙОРДАНОВА | 29.08.2019 | 00:01 
Кампания за набиране на тетрадки и пособия за 150 първолачета подема сдружение "Василица". 
Набира дарения и за 50 деца от 2., 3. и 4. клас, 40 ученици от прогимназията и 60 от горен курс. 
Всички те живеят в трайна бедност, семействата им са в затруднено положение и имат нужда от 
подкрепа. 
Който иска да помогне, може да предостави тетрадки - малък и голям формат, моливи, флумастери и 
бои, гуми и острилки, скицници и блокове за рисуване, гланцови блокчета, лепило и пластилин, 
линии, триъгълници, раници, несесери. 
Инициаторите организират акцията за пета поредна година и уточняват, че приемат и употребявани 
вещи, но трябва да са в добро състояние - здрави, запазени и чисти. 
Пособията се събират до 30 септември, а ще бъдат разпределяни през цялата учебна година според 
нуждите на децата. 
Който иска да се включи, може да ги прати по куриер за своя сметка или да ги занесе лично в офиса 
на сдружението. 
"Детската бедност не е просто липса на доходи. 
Тя включва лишения, загуба на достойнство, липса на достъп до подходящи жилищни условия, 
образование, здравни услуги, както и невъзможност за участие в обществото. 
Детската бедност е един от главните фактори за отпадане от образователната система. 
Тетрадките и материалите, които подариш на тези деца, означават за тях шанс да продължат 
напред", казват инициаторите. 

Деца и възрастни събират капачки 

в. Конкурент, Враца | 29.08.2019 | 02:38 
Деца и възрастни във Враца продължават да събират капачки от пластмасови бутилки, за да 
подпомогнат благородни каузи. 
Сърцето на кампанията "Аз вярвам и помагам" е позиционирано в центъра на Враца, а интерес към 
него проявяват доста жители на града под Околчица. Инициативата е на читалището в Косталево. 
Събират се за АГО-то на врачанската МБАЛ "Христо Ботев". 
Всеки, пуснал капачка, знае, че така се присъединява към благородната инициатива, която цели 
подпомагане на отделението. 

Правят благотворителния турнир по футбол "Заедно за децата на Перник" 

Със събраните средства ще бъде закупена апаратура за детското отделение на пернишката болница 
в. Вяра, Благоевград | 29.08.2019  
Футболът не е просто игра. Той е стремеж към благородство, създаващ колективи, учещ на 
дисциплина, индикатор за добро и обединяващ хиляди сърца и души в едно. В ритъма на тази 
велика игра, МГЕРБ - Перник решиха да отбележат Международния ден на младежта с 
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благотворителен турнир по футбол в помощ на детското отделение на МБАЛ "Рахила Ангелова"-гр. 
Перник. 
Турнирът ще се проведе на 31.08.2019 г. (събота), стадион "Звезда", кв. "Димова махала", начален 
час 09.45 часа. Право на участие в Турнира имат всички лица навършили 18 години. Отборите могат 
да бъдат смесени - мъже / жени. Всеки отбор се състои от минимум 6+1 и максимум 10 състезатели. 
Всеки отбор трябва да внесе задължителна такса за участие на стойност 30 лв. В рамките на 
събитието ще се проведе благотворителен търг, като със събраните средства ще бъде закупена 
апаратура за детското отделение на лечебното заведение. 

Нямаме нужда НПО да посредничи между нас и децата ни, категорични родители 

www.dnesplus.bg | 29.08.2019 | 12:10 
Граждани, родители и юристи се обявиха против разрушителни политики по отношение българските 
традиции в семейството. Неправителствените организации създават политики за семейството и ги 
лобират в парламента, без да са наясно с нуждите на семействата. Не се зачитат и неприкосновените 
права на родителите. 
Това обвинение отправи на пресконференция в БТА адвокат Виктор Костов. По негови наблюдения 
семейството се третира като форма на обгрижване от държавата и богато финансиране от страна на 
НПО-та, които целят да се доближат с държавата. 
Един от основните проблеми, според него, е липсата на диалогичност между обществото и 
институциите. 
Нямаме нужда от НПО като посредници между нас и децата ни, категорични бяха 
правозащитниците. Според тях е абсолютно недопустимо да се подават анонимни сигнали до 
Агенцията за закрила на детето, вследствие на което деца да се отнемат неправомерно от 
семействата им. 
Благотворителни организации се възползват от общественото си влияние и връзките с властта, 
когато възникне критика от страна на граждански движения и вместо да защитават човешки права, 
активно потискат гражданските движения. Правата на човека са само тези, които тях ги интересуват, 
каза Костов по адрес на Български Хелзинкски комитет. 
"Националната стратегия на детето на практика противопоставя детето на неговото семейство. Може 
би има добри моменти, но те са много малко в сравнение с цялостната философия на тези 
документи", смята Костов. 
Той изтъкна, че има сериозно външно финансиране заради българските ангажименти към 
международни организации и това е причината за радикалното вмешателство в българското 
семейство. 
Кирил Веселински е бил задържан от полицията заради създадена брошура с критика към 
Държавната агенция за закрила на детето. 
В едно свободно общество трябва да има свобода на изразяване, а в един момент поради факта, че 
е създал графично брошура бива задържан, възмути се неговият защитник Виктор Костов. По думите 
му държавните органи не служат на обществото и недоволството на гражданите не се превръща в 
катализатор на положителни промени.  

Граждани и родители: Нямаме нужда НПО да посредничи между нас и децата ни. На 4 и 7 
септември в страната ще има авто походи в знак на протест срещу намесата на държавата в 
семейството. 

www.trud.bg | 29.08.2019 | 12:55 
Граждани, родители и юристи се обявиха остро срещу разрушителните политики по отношение на 
българските традиции в семейството. Те считат, че неправителствените организации създават 
политики за семейството и лобират за тях в парламента, без дори да са наясно с нуждите на 
българското семейство. Твърдо не се зачитат и правата на родителите. Това обвинение отправи 
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адвокат Виктор Костов на пресконференция в БТА. Според него семейството се третира като една 
форма на обгрижване от държавата и доста сериозно финансиране от страна на НПО-та, искащи да 
се доближат до страната. Основен проблем е липсата на една диалогичност между обществото и 
институциите. Нямаме никаква нужда от НПО като посредник между нас и нашите деца, категорични 
бяха от БРЦК – Разбунена София. Те смятат, че е абсолютно недопустимо да се подават анонимни 
сигнали до Агенцията за закрила на детето и телефон 116 111, вследствие на което неправомерно да 
се отнемат деца от техните родители. Благотворителни организации се възползват максимално от 
общественото си влияние и връзките с властта, когато възникне критика от страна на граждански 
движения и вместо те да защитават човешки права, те активно потискат гражданските движения. 
Правата на човека са само тези, които тях ги интересуват, каза още Костов. “Националната стратегия 
на детето на практика противопоставя детето на неговото семейство. Може би има добри моменти, 
но те са много малко в сравнение с цялостната философия на тези документи“, смята още Костов. 
Той съобщи и че има едно много сериозно външно финансиране заради българските ангажименти 
към международните организации и това е основната причина за едно радикално вмешателство в 
българското семейство. На пресконференцията бе съобщено и за привикани на разпит 6 души 
заради създадена брошура с критики към Държавната агенция за закрила на детето. Единият от 
разпитваните Кирил Веселински разясни, че той е написал текстовете и е бил викан да дава 
обяснение като срещу него се води разследване. Той съобщи, че на разпит е бил извикан и 
графичният дизайнер на въпросните брошури. Веселински попита има ли издадени разрешения за 
СРС срещу 24 души от движението. От БРЦК – Разбунена София предупредиха, че след 1 януари в 
страната ще стане едно безконтролно доносничене от учители, лекари и съседи относно това как се 
отглежда дадено дете от неговото семейство. За това те ще направят серия от протести като първият 
ще бъде с автомобили на 4 септември в столицата, след което на 7 септември той ще бъде 
национален и международен. Ще има и протест пред Норвежкото посолство в София. 
 
 
 
Мониторингът  се изготвя от Агенция MediaZoom по поръчка на БДФ. Материалите в него са авторски 

публикации на съответната медия. Възможно е наличието на правописни, стилистични или 
фактологични грешки в оригинала на източника. БДФ не носи отговорност за тях. 

 
 
 

 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home

