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Новини за членове на БДФ 
 

А1 започва безплатни обучения по компютърна грамотност за възрастни 

До края на годината над 100 души ще преминат през програмата 
www.bgonair.bg | 11.10.2019 | 12:08 
В началото на октомври А1 стартира серия безплатни обучения по компютърна грамотност за 
възрастни хора. До края на 2019 година 100 мъже и жени над 55 години в пет населени места ще 
преминат през програмата "Интернет за всички: 55 плюс". Инициативата се провежда в партньорство 
с Асоциация "Съвременни читалища". Всеки курсист ще премине през обучение от 20 учебни часа. То 
е съобразено с уменията на поколението, което се сблъсква с новите технологии в по-напреднала 
възраст и има нужда от допълнителна подкрепа. 
Бизнес клиентите на А1 могат да се възползват от новата услуга на компанията - А1 видео секюрити. 
Тя предлага видеонаблюдение чрез АЙ ПИ камери с функции като разпознаване на лица и 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.bgonair.bg/a/5-science/177206-a1-zapochva-bezplatni-obucheniya-po-kompyutarna-gramotnost-za-vazrastni
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регистрационни номера на автомобили. Записите се съхраняват на отдалечен сървър в 
професионален център за данни на А1, което ги защитава от кражба и манипулация. Клиентите могат 
да наблюдават записите от тях по всяко време на денонощието чрез десктоп и мобилно приложение.  
Ето го и въпросът в месечната игра на А1. Отговорете правилно с коментар във Facebook и в края на 
октомври може да спечелите смартфон А1 Алфа. Този път въпросът е: "През колко учебни часа ще 
премине всеки курсист в програмата "Интернет за всички: 55 +"? 

Стартира образователното турне "Знам.бе“ 

www.blagoevgrad.utre.bg | 11.10.2019 | 12:25 
На 13 октомври стартира образователното турне „Знам.бе“, което ще посети 30 училища в 30 от 
градовете на България. Турнето ще продължи два месеца, а представителите на организацията ще 
изминат 5000 километра с кемпер. Знам.бе вярват, че образованието трябва да е достъпно за всички 
в България и всичко, което правят те е с цел да повиши общата грамотност на населението. Тяхната 
мисия е да предоставят актуални за времето подходи и инструменти за учене, съобразени с 
интересите на младите хора. За да бъдат максимално полезни на всяко дете в България от Знам.бе 
създават анкета, която ще покаже потенциалния път на развитие на всяко дете. В основата си анкетата 
стъпва на пет-факторния психологически модел (Big-5) за личностни черти и взима предвид рамката 
на Европейската комисия (ЕК) за ключовите компетентности на бъдещето. По тази начин анкетата 
насочва децата към 18-те отрасли в индустрията, които са заложени на глобално ниво от обединените 
нации (ООН). Зад Знам.бе стоят Ангел Георгиев, който има над 12 години опит в неформално и 
формално образование, Виктор Балабанов – организационен психолог с над 10 години опит с 
обучения и Иван Йонков – с над 8 години опит в разрешаване на технически проблеми. Партньори на 
образователното турне са Vivacom, Musala Soft, Codexio, I Can Be, Фондация „Благотворител“ и ERP 
Academy. Сайт на Знам.бе: https://znam.be/ Официална Фейсбук страница: 
https://www.facebook.com/znam.be График на образователно турне „Знам.бе“ към днешна дата: 14 
октомври:    Видин 15 октомври: Монтана 16 октомври:    Враца 17 октомври:    Перник 18 
октомври:    Кюстендил 21 октомври:    Смолян 22 октомври:    Асеновград 23 
октомври:    Димитровград 24 октомври:    Хасково 25 октомври:    Кърджали 04 ноември: Бургас 05 
ноември: Сливен 06 ноември: Ямбол 07 ноември: Стара Загора 08 ноември: Пазарджик 11 ноември: 
Габрово 12 ноември: Казанлък 13 ноември: Пловдив 14 ноември: София 15 ноември: Благоевград 25 
ноември: Добрич 26 ноември: Варна 27 ноември: Шумен 28 ноември: Търговище 29 ноември: Разград 
02 декември: Силистра 03 декември:    Русе 04 декември:    В. Търново 05 декември:    Плевен 06 
декември:    Ловеч 

Сградата на Безистена в Ямбол ще бъде осветена в розов цвят 

www.focus-news.net | 07.10.2019 | 15:26 
През световния месец за борба с рака на гърдата, на 8 октомври, сградата не ямболския Безистен ще 
бъде оцветена в розова светлина. По този начин Ямбол ще участва в националната благотворителна 
кампания за борба с рака на гърдата "Национален розов ден" от проекта Pink Light. Това съобщиха от 
пресцентъра на Община Ямбол. 
Кампанията е част от мисията на Avon срещу рака на гърдата, която е най-мащабната благотворителна 
инициатива в България, с утвърдено име и последователни усилия в подкрепа на жените в борбата с 
рака на гърдата. Кампанията има за цел още веднъж да напомни за огромната важност от ранна 
превенция и редовни профилактични прегледи за жените, като по този начин цели да достигне най-
много българки в цялата страна. 
Заедно с красиви и известни сгради в София, Пловдив, Русе, Шумен, Ловеч и други градове в страната 
на 8 октомври вторник в 20 часа ще светне в розов цвят и уникалната сграда на Безистена, символ на 
града, като израз на подкрепата на община Ямбол в Националния розов ден.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://blagoevgrad.utre.bg/2019/10/11/543107-startira_obrazovatelnoto_turne_znambe
http://focus-news.net/news/2019/10/07/2705939/sgradata-na-bezistena-v-yambol-shte-bade-osvetena-v-rozov-tsvyat.html
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Община Ямбол не за първи път се включва подобни благородни благотворителни инициативи. На 17 
ноември 2015 Безистенът бе осветен във виолетова светлина, с което Ямбол заяви съпричастност към 
кампанията на Фондация "Нашите недоносени деца" срещу преждевременното раждане и в подкрепа 
на засегнатите семейства. 

Grazia, Жена на годината 2019 

сп. GRAZIA | 05.10.2019 | 00:01 
Категория ОБЩЕСТВО 
Те вярват силно в себе си и в целите, които са си поставили, и Мечтая сърцата на повече хора за каузата 
на промяната... 
- КРАСИМИРА ВЕЛИЧКОВА 
"Всеки човек може да бъде добър гражданин и да допринася за това да живеем no-смислено и по-
добре тук и сега" - споделя Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум, 
мрежата на големите дарители у нас. Сред постиженията на форума и неговите партньори са 
създаването и поддържането на DMS - Единен дарителски номер, публикуването на "Енциклопедия 
Дарителството 1878-1952", фотографският конкурс "Благотворителността през обектива" и наградите 
"Най-голям корпоративен дарител". 
- ДЖЕЙН МУИТА 
Преди да оглави офиса на УНИЦЕФ в България, д-р Джейн Муита е била заместник-представител на 
организацията в Зимбабве, Малави и Руанда. Д-р Муита е бакалавър по медицина и хирургия и 
магистър по педиатрия от университета в Найроби. "Работата ми за УНИЦЕф ме е научила, че макар 
светът да е един, условията, в които деиата растат, са различни. Въпреки това, при подходящите 
условия, те могат да постигнат неща, които надхвърлят въображението ни." 
- ИЛИЯНА СТОИЛОВА 
Представяме ви една млада дама с неспирен ентусиазъм за промяна и приключения. Илияна е 
основател на социалната инициатива за чисто Черно море - WIND2WIN. Двамата с партньора й Йоан 
Колев през миналата година изминаха 300 км по вода с уиндсърф, за да насочат вниманието върху 
безразборното изхвърляне на пластмасови отпадъци. Наскоро излезе и филм към 
предизвикателството "Море на вятъра", в който тя е един от главните герои, които ни разказват за 
проблема със замърсяването в нашите води. 
- СИЛВЕНА ХРИСТОВА 
Тя е горда майка на две деца - Кристиян и Микаела, и председател на фондация "Живот със синдром 
на Даун". Благотворителната дейност на Силвена Христова е мотивирана от нейната история. Когато 
малката Микаела идва на бял свят, тя получава диагноза синдром на Даун, Цялото семейство на 
Силвена насочва енергия в посока промяна на обществените предразсъдъци. "Всеки има право на 
достоен 
 
Общи новини 
 

„Усмихни се, Карин дом“ събра 30 000 лв за специални деца 

www.jenatadnes.com | 04.10.2019 | 16:33 
5-тото издание на благотворителния Семеен фестивал  „Усмихни се, Карин дом“ успя да събере 29100 
лв. за нуждите на специални деца. Това стана възможно благодарение на финансовата и материална 
подкрепа на всички партньори на фестивала и средствата, събрани по време на събитието от: 
даренията от вход, таксата за участие в базарите и щандовете, приходите от детската зона, томболата, 
закупени продукти и др. Събраната сума ще позволи на Карин дом да продължи да провежда терапия 
и развива новосъздадения “Център за семейно-медиирана интервенция”. Центърът обхваща три 
групи с повече от 25 деца с комуникативни и двигателни затруднения, като методът на работа включва 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.jenatadnes.com/malkiyat-prints/usmihni-se-karin-dom-sabra-30-000-lv-za-spetsialni-detsa/
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и родителите – те са най-важните партньори и най-добрите терапевти, които продължават да прилагат 
наученото от нашите специалисти всеки ден. Защото за децата най-важно е ежедневната работа и 
подкрепящата семейна среда. Тази година гостите на фестивала се забавляваха и танцуваха под 
ритъма на българския фолклор. Гости бяха танцови школи и ансамбли, малки и големи талантливи 
изпълнители, дебют на сцената на фестивала направи и танцовата формация на екипа на Карин дом. 
Децата не само се забавляваха в многобройните детски ателиета, но и се запознаха с позабравени 
български занаяти, насладиха се на занаятчийски базар на талантливи дизайнери, поглезиха сетивата 
си с изпитани ястия и напитки. На двете сцени на фестивала бяха – Мириян Костадинов –MIRY и 
ангелогласната Нели Петкова, група “Корну чети”, стенд-ъп комедианта Николаос Цитиридис, Огнено 
и Светлинно шоу Палячи, гайдабокс с Killa bee и Илия Янакиев, насладихме се на театрални етюди и 
детски изпълнения, конна езда, стрелба с лък и стена за катерене, скаутски приключения, щафетни 
игри, томбола с награди, батути за най-неуморимите и много др. 

Искат забрана НПО-та да спонсорират магистрати 

в. Телеграф | 05.10.2019 | 00:01 
Депутати внасят поправки в Закона за съдебната власт, с които ще се забрани финансирането на 
професионалните организации на магистратите от чужди държави и чужди организации. 
Предложението е предизвикано от два случая - този с предсрочното условно освобождаване на 
убиеца Джок Полфрийман 6,5 години по- рано от затвора, както и с пускането на втори килър - 
Борислав Динков, и идва от "Обединени патриоти". Поводът е, че БХК повлия с позиция върху 
съдебното решение за предсрочното освобождаване на убиеца на Андрей Монов, а освен това вече 
беше връчвал награди на част от съдебния състав. Същото НП0 неведнъж е организирало и семинари 
за магистрати. "Съдебният състав, ръководен от Калин Калпакчиев, не само пусна Джок Полфрийман 
по-рано от затвора, вече има и втори такъв случай. И отново видими са следите на БХК, на активисти, 
които системно се финансират зад граница. Затова от "Обединени патриоти" внасяме промяна, която 
смятаме, че ще повиши независимост на българския съд", настоя Искрен Веселинов. 
Според поправките професионалните организации на магистратите ще се финансират само и 
единствено от членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове, както и средства и 
фондове от програми на Европейския съюз, норвежкия съдебен механизъм. Предлага се забрана на 
финансирането от чужди държави и други организации, извън тези, които са посочени. 
Според вносителите така ще се гарантира независимостта на магистратите и няма да се постановяват 
такива съдебни актове в угода на определена организация или чужда държава. 

SOHO и Ador Barador се обединяват за трети път в кампанията "SoDOGGY: шалче за чувалче" 
в подкрепа на спасените животни на Animal Rescue Sofia в приют "Фермата" 

www.mypr.bg | 04.10.2019 | 23:06 
В 20ия следобед на октомври SOHO и Ador Barador се обединяват за трети път в кампанията "SoDOGGY: 
шалче за чувалче vol. 3", след като с първите две срещи успяха да осигурят прехраната на 300 кучета и 
котки в продължение на един месец. 
Концепцията на събитието е любителите на четириногите хора с все тях самите да могат да се срещнат 
сред уюта на зелената къща на SOHO и съчетаят полезно с приятно. На по чаша чай и приятен разговор 
ще могат да закупят кучешки и/или човешки шалчета и аксесоари на Ador Barador на цена от 34 лв. 
или точно за колкото Animal Rescue Sofia имат договорка за закупуване на чувалче с храна от 17 кг. 
Желаещите да подкрепят каузата не е необходимо да носят храна за четирикраките ни приятели или 
да даряват точно тази сума. На място ще бъде разположена касичка, като срещу всяко направено 
дарение ще бъде получен сертификат от ARS и топла напитка от домакините от SOHO. Всички събрани 
средства след събитието ще бъдат използвани за нуждите на спасените животни в приют "Фермата". 
Междувременно негови представители ще разказват за дейността си сред непринудената обстановка 
на градината и двукраки и повечекраки гости. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.mypr.bg/news/others/SOHO-i-Ador-Barador-se-obedinyavat-za-treti-pat-v-kampaniyata-SoDOGGY-shalche-za-chuvalche-v-podkrepa-na-spasenite-zhivotni-na-Animal-Rescue-Sofia-v-priyut-Fermata-25169/
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ОРГАНИЗАТОРИ: 
SOHO: Коуъркинг пространство с уютна атмосфера, богата програма от културни събития и общност от 
сходно мислещи професионалисти от креативния сектор. Разположено в триетажна зелена къща с 
градина в идеалния център на София, главната му мисия е да насърчава креативността и обмена 
между обитателите си. Сред работните места и зали за събития са вплетени художествена галерия, 
школа за балет, появяват се тематични базари, поставят се театрални постановки, изпълняват се 
майсторски добри концерти или се подпомагат социално значими каузи като тази. 
Animal Rescue Sofia: Създадено през 2009-а за хуманно и професионално решаване на проблема с 
бездомните животни. Оттогава са изминали огромен път, с участието на безброй прекрасни човеци и 
заедно са помогнали на много бездомни животни. Всяко от кучетата в приюта е техен приятел - с име 
и история. Грижат се постоянно за 200 животни: спасяват, лекуват, търсят домове, осигуряват нужната 
помощ, за да може всяко от измъчените им бездомничета да се превърне в здрав и спокоен домашен 
любимец. 
Ador Barador: Бранд, вдъхновен от специалната връзка между кучетата и хората и посветен на каузата 
да помага на бездомни животни, които все още са в търсене на своя човек. Изработват шалчета и 
аксесоари и еднакви комбинации от такива за кучета и техните хора и даряват 25% от стойността на 
всеки продукт за животни в нужда. Продуктите им участват и в благотворителни събития, в които 
цялата стойност от продажбата им се използва за нуждите на организации за бездомни животни. А 
най-голямото им вдъхновение - Адор - е един разноок, щур опашатко, който са осиновили преди 6 
години. 
живот. Когато това се отнема на хората, ставам непримирима и търсеща справедливост." 
*** 

Всички 15 картини бяха продадени на благотворителен търг в подкрепа на малки художници 

www.actualno.com | 05.10.2019 | 12:06 
На 03.10.19 г. в хотел "Маринела" бе проведен благотворителен търг в подкрепа на малките 
художници от ателие "Прегърни ме". Бяха представени (и продадени до една) 15 картини - портрети 
на Фрида Кало, рисувани от децата по време на лятна ваканция, спонсорирана и осигурена за втора 
поредна година от бизнес дамата Маринела Арабаджиева. Търгът се превърна в истински празник за 
децата и техните приятели, дошли да подкрепят каузата на ателие "Прегърни ме". 
Сред гостите бяха Мартина Вачкова, Люба Ризова, Ева Веселинова, Рашко Младенов, Роза Радичкова, 
Илиана Алипиева, Ирен Петрунова, а търгът беше воден от Игор Марковски. 15 картини са включени 
в календар с 15 месеца (октомври, ноември и декември 2019 г. и 12 месеца - до края на 2020 г.) и е 
истински шедьовър на детския талант. И цената си я бива - 20 лева за 15 портрета Фрида! 
Ателие "Прегърни ме" е създадено, за да даде шанс на изоставените ни деца, за да им покажем 
живота, който им е отказан. То е уютно и красиво място, което те посещават с радост. Там са техните 
приятели - художници, артисти, писатели и журналисти, с които заедно рисуват, четат книги, 
илюстрират приказки, играят на театър, гледат филми и разговарят, майсторят парцалени кукли и 
копринени ангели. В ателие "Прегърни ме" децата се учат да могат. Учат се да вярват. Учат се да имат 
бъдеще. 

Зрелищно шоу в Смолян събира пари за пострадал в катастрофа 

www.marica.bg | 05.10.2019 | 15:53 
Над 100 автомобила участваха в зрелищно автомобилно шоу в центъра на Смолян. Организаторите на 
Smolyan Race обявиха с него дарителска кампания. Средствата от таксите за състезанието, както и тези 
събирани на място в дарителска кутия от зрителите са за лечението на 24-годишният смолянчанин 
Алкан Челеби. На 7 май 2015 г. животът му се преобръща след тежка автомобилна катастрофа. 
Последиците от инцидента са обездвижване на краката. Доктори в Турция дават шанс на Алкан да 
проходи отново, но за поредицата от операции, които трябва да претърпи са необходими 50 000 лв. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.actualno.com/society/vsichki-15-kartini-bjaha-prodadeni-na-blagotvoritelen-tyrg-v-podkrepa-na-malki-hudojnici-news_1381968.html
https://www.marica.bg/zrelishtno-shou-v-smolqn-sybira-pari-za-postradal-v-katastrofa-Article-237418.html
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Тази сума е непосилна за семейството му. За събиране на дарения по време на шоуто бе организирани 
благотворителен базар на авточасти. Организатор на спортното събитие е „Авто мото клуб Смолян“. 
Автомобилното шоу се реализира с подкрепата на Община Смолян и ДА „Безопасност на движението 
по пътищата”, която обособи по време на състезанието Зона за пътна безопасност. Chefs Club Smolyan 
също се включи в шоуто. Водещ на кулинарното шоу бе примата на родопските зевзеци Веселина 
Бабаджанкова. Към готвачите се присъедини днес и шеф Иван Манчев, който ще прави кулинарна 
демонстрация на характерни храни от региона - молекулярна кухня и фаст фууд. За тези, които няма 
да имат възможност да посетят събитието или искат директно да помогнат, могат да направят това по 
банковата сметка за набиране на средства за Алкан с IBAN: BG46 STSA 9300 0021 7516 09 (в лева). 

Волейболния тим на „Асарел“ отстъпи на „А1“ в “Игри за добрини” 

www.pia-news.com | От Мадлена Георгиева - | 05.10.2019 | 22:15 
След много сърцата игра малко не достигна на волейболния тим на „Асарел“, за да се поздрави с 
победатаСлед много сърцата игра малко не достигна на волейболния тим на „Асарел“, за да се 
поздрави с победата в благотворителния турнир “Игри за добрини”. Нашите момчета стигнаха до 
първото място в много трудна група, успяха да се преборят на полуфинала, но отстъпиха с 2:1 гейма 
във финалния двубой, където надделя тимът на “А1”. “Игри за добрини” е кауза, която привлича 
хората с добри сърца! И нашите волейболисти го доказаха. 

СУ „Никола Войводов“ събра над 2500 лв. за дарителска кампания 

www.konkurent.bg | 06.10.2019 | 20:15 
Дарителската кампания „Без цветя за първия учебен ден“, в която СУ „Никола Войводов“-Враца 
активно се включи, прерасна в благотворителна кампания, която продължи до края на първия учебен 
месец, информираха от училището.  В края на месец септември от училището, в което не за първи път 
се включват в благотворителни каузи, успяха да съберат сумата от 2 562 лева. Този път събраните 
средства бяха преведени по дарителската сметка на Александра Александрова Кръстянина от гр. 
Варна, която е родена с рядката диагноза „Фибуларна хемимелия“. 

Започва прием на кандидати за приемни семейства в Добричко 

www.pik.bg | 06.10.2019 | 22:36 
Прием на документи за набиране на кандидати за приемни семейства започва в общините Добрич и 
Добричка, съобщава БНР. Те се подават към областния екип по приемна грижа. С приоритет ще се 
приемат документи на кандидати, които желаят да се грижат за деца с увреждане, деца от 0 до 3 
години и от 3 до 12 години. Проучването и оценката на възможностите на желаещите да предоставят 
социалната услуга „Приемна грижа“ ще продължи до четири месеца. Всички професионални приемни 
семейства се назначават на граждански договор и са финансово обезпечени в периода, в който 
полагат грижи за приемно дете. Ще се приемат и заявления на кандидати, които желаят да се грижат 
за две деца в семейството си. Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация може 
да се обърне към Областния екип по приемна грижа.  Проектът се финансира от Оперативната 
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз. 

13 000 лв. събра Парижкият бал за спектакъл на "Арабеск" 

в. 24 часа | 07.10.2019 | 00:01 
13 000 лв. събра от благотворителните си търг и томбола шестият Парижки бал в София. По традиция 
събитието, организирано от "Юнион клуб" на Христо Куртев, събра представители на европейската 
аристокрация, на бизнеса и дипомацията на незабравима вечер, съчетала френската елегантност, 
красивата хореография и изящните танцови изпълнения. Балът е под патронажа на цар Симеон Втори 
и съпругата му доня Маргарита. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.pia-news.com/83338-2/
http://www.konkurent.bg/article/161461/su-nikola-voivodov-subra-nad-2500-lv-za-daritelska-kampaniia
https://www.pik.bg/започва-прием-на-кандидати-за-приемни-семейства-в-добричко-news874912.html
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Тази година събраните средства са предназначени да подпомогнат осъществяването на нов спектакъл 
на балет "Арабеск", наречен "Ефектът Галатея". 
Уменията си във валса и тангото, изградени под ръководството на хореографката и режисьорка на 
бала Ефемия фард, показаха ученици от столични училища, подбрани заради техните високи 
постижения в различни области. Момчетата бяха облечени в автентични военни униформи от войните 
през миналия век от колекцията на Ерик Кауфман. 
Най-скъпо на търга бяха продадени сребърните рингове за салфетки, предоставени от царското 
семейство и принадлежали на Савойската кралска фамилия. Сериозно наддаване предизвика и 
бутилката шампанско (магнум), подарена от новата френска посланичка у нас Флоранс Робин. 

Европейски рокери ще осигурят 5 тира с медицинска техника за община Велико Търново 

в. Борба, Велико Търново | 07.10.2019 | 00:01 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РОКЕРИ "ЕВРО БАЙКЪРС", БАЗИРАНА В 
ГЕРМАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ Д-Р ХЕРМАН МЮНЦЕЛ, имаха работна среща с изпълняващата 
длъжността кмет на община Велико Търново Снежана Данева-Иванова. Тя се осъществи по 
инициатива и с активното партньорството на Петър Стефанов и Българско чопър общество. 
Любители на мотоциклетите от Германия и Европа, обединени в асоциация, създадена през 2003 
година, посетиха старата столица с благородната кауза да подпомогнат с дарения болници, социални 
институции и услуги. 
Водени от хуманни съображения, те са решили да обединят страстта си към мотоциклетите и 
пътешествията с мисията да помагат на хора и институции, които изпитват необходимост от подкрепа. 
Членовете на асоциацията поддържат контакти с над 1200 европейски болници и разполагат с 
възможност да предоставят болнична техника, оборудване и обзавеждане. По време на срещата 
Снежана Данева-Иванова запозна гостите с конкретните необходимости от медицинска техника и 
оборудване в здравните заведения в старата столица. 
Представителите на асоциацията поеха ангажимент през май 2020 година във Велико Търново да 
пристигнат 5 тира с медицинска техника и оборудване. Дарителите заявиха волята и намерението си 
да заплатят и транспортните разходи до България на осигурените от тях дарения. Идеята на 
дарителите е тези техни жестове да станат постоянни и да подпомогнат във времето колкото може 
повече институции и хора. След срещата гостите посетиха Центъра за психично здраве и Дневния 
център във Велико Търново. Гостите имаха възможност да посетят и някои от емблематичните 
забележителности на старата столица. 

ЕВРОПEЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО 2019 

Нова Добруджанска трибуна, Добрич | 07.10.2019 | 00:01 
Регионална библиотека "Дора Габе" се включва в европейската седмица на програмирането /Code 
Week/ 2019. От 5 до 20 октомври под мотото "Вдъхнете живот на вашите идеи" библиотеките от 
страната ще организират различни събития с цел: да се насърчи творческата изява чрез програмиране; 
да се дадат повече възможности на всеки; да свържат хората с интерес към програмирането от цяла 
Европа; да се повиши интереса към технологиите, техническите науки и математиката. 
Европейската седмица на програмирането е движение на равнище граждани, ръководено от 
доброволци, които популяризират програмирането в своите страни в качеството си на посланици на 
Седмицата на програмирането. 
Европейската комисия подкрепя Европейската седмица на програмирането и други инициативи за 
подобряване на уменията в областта на цифровите технологии в Европа. Подобряването на тези 
умения е част от Програмата за придобиване на нови умения в Европа и Плана за действие на ЕС в 
областта на обучението по цифрови технологии. 
Активен посланик на кампанията от самото начало е евродепутатът Ева Майдел, която се включва във 
всички събитията, организирани от Публични библиотеки 2030 в Европейския парламент. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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По проект "Генерация Код" на Фондация "Глобални библиотеки-България", по грант SBU80018GR0042 
от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмирането, през годината Регионална 
библиотека "Дора Габе" получи дарение от 10 робота Финч, както и 6 броя програмируема 
интерактивна играчка Пчела робот (Blue-Boot, BeeBot) и цветни подложки от винил за работа с тях. 
С роботите Финч библиотеката организира занимания за деца от град Добрич и им показа, че 
програмирането може да е интересно, забавно и полезно. Освен с роботите Финч през седмицата на 
програмирането библиотеката ще зарадва малчуганите от 4 до 7 години сами да програмират 
действията на пчеличкитероботи. 
Предвидени са следните занимания: 
Забавно занимание с Пчела робот (Blue-Boot, Bee-Bot), с деца от подготвителна група на ДГ П9 
"Пчеличка" 
Дата: 16 октомври, 10.00 ч. 
Място: Работа с деца 
Забавно занимание с роботите финч, с ученици от 4 кл. ЧОУ "Мария Монтесори" Дата: 18 октомври, 
13.40 ч. 
Място: Обучителен център 
Библиотеката е отворена за сътрудничество с детски градини и училища след предварителна заявка. 
Телефон за контакт: 058 / 602574, сектор Работа с деца 

Нови музикални инструменти зарадваха училището за незрящи 

в. Народно дело, Варна | 07.10.2019 | 00:01 
Децата в Специално училище за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" във Варна 
бяха много развълнувани в края на миналия месец, когато заедно с шеф Анатоли Колев и част от екипа 
му свириха на новите музикални инструменти в кабинета за музикална терапия. 
Инструментите са на стойност 2494 лева - средствата, които бяха събрани на благотворителното 
събитие "Най-масовото правене на пица "Маргарита" на открито", което се състоя пред ресторант 
"Стария Чинар" на Морска гара и беше организирано от шеф Анатоли Колев. 
Училището е закупило различни видове детски перкусии, маракаси, дайрета, тарамбуки, звънчета, 
ксилофон, клавеси, рототоми, шейкър, кабаса, конга и традиционен български тъпан с LED осветление. 
Голяма част от старите, счупени инструменти, не са били сменяни 7-8 години, сподели един от 
учителите по музика. През терапия в музикалния кабинет минават всичките около 150 ученици с 
множествени увреждания от 1-ви до 12-и клас. "Ние се радваме, че инициативата ни помогна именно 
на тях", сподели шеф Колев. 
Директорът на училището Жулиета Петкова връчи Сертификат за дарението и благодари отново на 
всички, които се включиха в събитието. Тя остана вярна на любимите на учениците предизвикателства 
и предизвика гостите да участват в музикалната терапия, и да свирят на инструменти. Беше забавно, 
пречистващо и истинско, каза шеф Колев. Той получи подарък - ръчно правен ритмичен инструмент, 
който ще е първи в колекцията му, както и отгледани от учениците подправки в саксия. 
Припомняме, че събитието "Най-масовото правене на пица "Маргарита" на открито" - част втора, се 
проведе първата събота на септември на Морска гара. В него се включиха около 200 деца и възрастни, 
които правиха пица Маргарита с истинско италианско брашно, доматен сос и моцарела, както и 
хамбургери, под ръководството на майстори-пицари и кулинарни експерти. Събрани бяха 2494 лева. 
Първото издание на "Най-масовото правене на пица "Маргарита" на открито" 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. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Приютът на отец Иван има нужда от храна и пари преди зимата 

Приютът на отец Иван търси съдействие от хората преди началото на зимата. Необходими са храна и 
пари, коментира отец Иван в сутрешния блок на БНТ. Общо 240 души живеят на двата адреса в Нови 
Хан и Якимово. 
www.bnt.bg | 07.10.2019 | 09:08 
Пред БНТ отец Иван коментира, че в по-тежко състояние е приютът в село Якимово. 
UNI CREDIT BULBANK, клон Елин Пелин 
IBAN: BG72UNCR 96601000411600, 
BIC: UNCRBGSF 
Сметка в евро: 
IBAN: BG13UNCR70001522104630 
BIC: UNCRBGSF 
Дом за сираци "Св. Николай" при манастир "Св. Троица" 
ул. "Търнава" № 21 А 
с. Нови Хан п.к 2110, община Елин Пелин 
Дарения се приемат и на адрес Якимово, ул. "Ал. Стамболийски" 4, ПК 3640 

Бездомни животни вече са в ръцете на зоодоброволци 

www.sakarnews.info | 07.10.2019 | 10:43 
Сдружение, което ще се грижи за болни и бездомни животни, бе учредено в Харманли. Това стана в 
началото на септември, когато „В помощ на бездомните животни в Харманли“ започна официално 
дейността си. Неговите инициатори Дима Георгиева, Славина Василева и Михаела Ангелова ,са 
обединени от каузата „Всеки живот е ценен, всяка душа носи надежда“ и „ Осинови – не купувай“. Те 
се грижат за животните от няколко години, но сега към тях се присъединиха и други доброволци. За 
първите стъпки в това начинание Дима Георгиева сподели: „Започнахме плахо преди няколко години, 
разчитахме единствено на себе си. Въпреки ежедневните проблеми, съумявахме да намерим време 
да спасим по няколко животни“. Първият по сериозен случай, с който зоодоброволците се справиха, 
бе кучето Джейки. То бе лекувано няколко месеца с техни средства, след което осиновено. С голямо 
вълнение госпожица Ангелова разказа за историята кучето Теди: „Един ден, пътувайки за вкъщи, 
щяхме да смачкаме една черно-бяла малка топччица, която лежеше тежко болна на пътя. Аз и моят 
приятел, спряхме, за да видим какво е това, тъй като от колата не се виждаше ясно дали е куче, или 
коте. Когато се приближихме, едно малко кученце побягна и ние тръгнахме след него. След дълга 
гоненица успяхме да го хванем. То се страхуваше, защото е било пребивано и ме ухапа. Веднага го 
закарахме на ветеринар и установиха, че има кърлежова краста и е пълно с глисти. Коремчето му беше 
подуто и го болеше много. Плачеше и бягаше от страх. Едното му ушенце беше разрязано на две и 
кървеше. В клиниката му поставиха нужните лекарства и ни дадоха лечебен шампоан, с който 
трябваше да го изкъпем три пъти, за да умъртвим бълхите и да започне да никне нова козинка. 
Обезпаразитихме го и го ваксинирахме. Чипирахме го и му извадихме паспорт. След 40 дни на 
кученцето му порасна нова козина. Изкара всички паразити, които живееха в него и му изяждаха 
вътрешностите. Кръстихме я Теди, а породата ѝ е „любов“. Тя е много любвеобилна и спокойна. 
Показахме й, че може да вярва в хората, въпреки че са я наранили толкова много. Тя ще бъде 
осиновена от едно прекрасно семейство в Гърция, което очакваме да я вземат към края на месец 
октомври.“ Всяко спасено животно е лекувано и гледано с финанси на доброволците. Инициаторите 
имат нужда от място, което да заградят, за да стопанисват приютените животни до тяхното 
осиновяване. Мечтите на благодетелите са много по-големи. Те имат идея за малка постройка със 
зелена поляна, на която да ходят любители на животните, които нямат възможност да ги приютят в 
апартаменти. В идеите е заложено всеки, които обича животните, да им помага доброволно, като 
занесе храна или просто се погрижи за тях. „В помощ на бездомните животни в Харманли“ има 
банкова сметка в която желаещите да помогнат могат да го направят БГ лева: IBAN: 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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BG58RZBB91551011135273 Банка: Райфайзен банк Титуляри: Михаела Ангелова, Славина Василева, 
Силвия Георгиева, Ирена Делева. 

Възпитаници на Американския университет набират $5 млн. 

www.economy.bg | 07.10.2019 | 11:23 
Общността на възпитаниците на Американския университет в България (АУБ) поема ангажимент в 
следващите 5 до 10 години да набере общо $5 млн. Финансовите средства ще бъдат изразходвани за 
обучението на бъдещите поколения студенти на висшето училище, съобщиха от образователната 
институция. Идеята на алумни общността за дарителската кампания е да изразят благодарността си 
към АУБ – изиграл важна роля в изграждането им като личности и професионалисти: „Искахме да 
изразим нашата дълбока и искрена признателност към нашия университет и осъзнахме, че най-
добрият начин да го направим е да дадем шанс на повече млади хора да преживеят магията 
„Американски университет в България“. Ние сме категорични, че онова, което АУБ дава на студентите, 
не се изчерпва само с високото качество на образованието, а и с незабравимите преживявания с 
приятели, които наистина остават такива за цял живот. АУБ окрилява своите студенти, за да 
реализират целите си и да правят света около тях по-добър. Искаме повече хора да бъдат вдъхновени 
от АУБ, който значи толкова много за нас.“ Така обясни каузата Йордан Карабинов, президент на AUBG 
Alumni Association.   Завършилите АУБ са поели ангажимента до 2028 година да съберат общо $5млн., 
които ще бъдат дарени за образователните нужди на студентите на висшето учебно заведение. През 
първата година от мащабната и продължителна дарителска акция алумни общността на АУБ иска да 
осигури 300 хил. долара, като заявените дарения до момента са на стойност над $280 000. Всеки 
дарител ще има възможността да прецени дали неговите средства да бъдат насочени за стипендии, 
студентски клубове, научни изследвания или други дейности. 

Карин дом проектира иновативен център с приобщаваща среда за деца и семейства 

www.varnautre.bg | 07.10.2019 | 13:25 
23 години след своето създаване Карин дом се свързва с иновациите, с внасянето на международен 
опит и експертиза, с работещия модел за предоставяне на качествени услуги за деца със специални 
нужди и техните семейства. Карин дом подкрепя годишно над 300 деца и семейства и обучава над 
1200 специалиста от страната и региона. Организацията предава своя опит и чрез обучения, възпитава 
в социална ангажираност и толерантност. Към момента дейността на Карин дом се реализира в 
семейната вила (построена през 1908г.) на фамилия Станчови, предоставена за ползване за 
създаването на първия по рода си център за деца със специални нужди още през 1996г. За съжаление 
сградата все по-трудно отговаря на потребността на организацията да развива обучителните дейности, 
както и да въвежда нови подходи и услуги за по-пълноценното развитие на децата със специални 
нужди и тяхното приобщаване. Във връзка с това, в началото на 2019г. Общинският съвет на Община 
Варна одобри предоставянето на терен, на който да може да се изгради нова сграда за нуждите на 
дейността на организацията. Парцелът е с площ 2450 м2, разположен в разширената централна част 
на Варна в непосредствена близост до идеалния център на града – между улиците “Дойран” и “Кирил 
Шиваров”. Финансирането на тази нова сграда, която да съчетава обучителен център и център за 
услуги за социално включване и независим живот на деца със специални нужди и техните семейства, 
се предоставя на Карин дом от датските Фондации ВЕЛУКС. За да избере най-вдъхновения и 
иновативен облик за новата сграда, Карин дом ще организира международен конкурс за архитектурен 
проект, който се очаква да стартира в средата на месец ноември. Той ще се реализира с подкрепата 
на Камарата на архитектите в България, а за жури са поканени утвърдени професионалисти от страната 
и чужбина. В конкурса могат да участват български и чуждестранни лица или техни обединения с 
архитектурна проектантска правоспособност в съответната държава на регистрация. Повече 
информация за конкурса за проектиране на новата сграда на Карин дом следете на сайта на 
организацията: www. karindom.org. С цел проучване на общественото мнение и набиране на идеи и 
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предложения във връзка с изграждането на новия Карин дом са проведени фокус-групи с родители, 
представители на институциите и на бизнеса. Резултатите показват, че очакванията са организацията 
да продължи дейността си, като я надгради с ранно диагностициране и оценка на развитието, 
организиране на спортни занимания и обучаване на треньори как да работят с деца със специални 
нужди, да има терапевтичен басейн, както и занималня за деца. Представителите на институциите 
поставиха акцент върху значението на обученията за педагози и родители, както и разширяване на 
съществуващите услуги. От страна на бизнеса също има подкрепа за засилване на обученията, както и 
за пространство за игротека и събития за деца, родители и доброволци. За Фондациите VELUX 
Фондациите VELUX се състоят от двете благотворителни фондации VILLUM FONDEN и VELUX FONDEN. 
Сред техните грантове са научни, екологични, социални и културни цели в Дания и в международен 
план. През 2018 г. двете фондации дадоха съвместни безвъзмездни средства в размер на 
приблизително 168 милиона евро. Двете фондации са създадени от дипломирания инженер Villum 
Kann Rasmussen – основател на VELUX и други компании от VKR Group, чиято мисия е да внесат дневна 
светлина, чист въздух и по-добра среда в ежедневния живот на хората. 

Юристи от Випуск 2000 се събраха 19 г. след своето завършване, за да връчат дарение 

www.dnesbg.com | 07.10.2019 | 14:43 
Среща на възпитаниците от випуск 2000 г. на специалност „Право“ на Юридическия факултет, които се 
събраха за първи път 19 години след завършването си, се състоя в Корпус 5 на Великотърновския 
университет. Инициативата за срещата на вече реализиралите се като адвокати, съдии, прокурори, 
юрисконсулти, следователи, нотариуси и частни съдебни изпълнители е на адвокат Албена 
Димитрова, а поводът е дарение, което възпитаниците от випуск 2000 г. искат да направят на 
Юридическия факултет. „Събираме се днес след толкова години, за да благодарим на нашата алма 
матер, на нашите декани, професори, асистенти, преподаватели и инспекторки за знанията, успехите 
и професионалната си реализация, както и за това, че са запалили в нас огъня на юристи, които работят 
със сърце и разум в името на доброто и справедливостта. Искаме да направим дарение, чрез което да 
дадем пример и да положим основите на нова и хубава традиция. Ние винаги ще останем свързани с 
Великотърновския университет и занапред поемаме ангажимент да участваме по един или друг начин 
в живота на любимия ни факултет. Пожелавам Ви да сте строги, но справедливи. Нека с добротата на 
правото да милвате своите студенти. Бъдете здрави!“, каза адвокат Албена Димитрова. От името на 
академичното ръководство и лично от ректора проф. д-р Христо Бонджолов приветствие към 
възпитаниците отправи доц. д-р Янка Тянкова, заместник-ректор по административно-правни 
дейности на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. „Добре дошли отново във Великотърновския университет! 
За мен е голяма чест и удоволствие да Ви посрещна днес, толкова години след като сте завършили. 
Искам да благодаря лично на всеки един от вас за инициативата, която се надявам, че ще се превърне 
в добра традиция. Великотърновската Алма матер има нужда от своите завършили студенти, които да 
помагат в трудните моменти. Уверявам Ви, че и днес в нашия университет следват много талантливи 
деца от цяла България. Искам да припомня, че Великотърновският университет е първият 
извънстоличен университет, който пази и продължава традициите на Търновската книжовна школа, а 
Велико Търново е историческата и духовна столица на България. Студентите, завършващи 
специалност „Право“ са добре подготвени млади хора, които лесно намират реализация на пазара на 
труда. Пожелавам Ви да сте здрави, все така успешни, както и да се съберем отново след 20 години.“, 
каза в приветствието си доц. Янка Тянкова. С дарението, което беше направено ще бъдат закупени 
тоги за факултета. След края на срещата всички посетиха емблематичната за Юридическия факултет 
зала 700, където бяха приветствани от третокурсници от специалност „Право“.  
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Ваня Шалапатова, Фондация "За нашите деца": "Вечер на добродетелите" е своеобразен 
процес, в който създаваш и посяваш зрънцето и то наистина расте, за 10 години бяха 
подкрепени 2 400 деца 

www.focus-news.net | 07.10.2019 | 21:05 
"Вечер на добродетелите" е своеобразен процес, в който създаваш и посяваш зрънцето и то наистина 
расте, за 10 години бяха подкрепени 2 400 деца, в които ние набрахме 870 000 лева. Това каза 
изпълнителният директор на Фондация "За нашите деца" Ваня Шалапатова във видеообръщение при 
откриването на десетото юбилейно издание на "Вечер на добродетелите", организирано от 
Фондацията, предаде репортер на Агенция "Фокус". Шалапатова направи кратка ретроспекция на 
предишните десет години, в които събитието се е провеждало. "В началото имахме не повече от 50 
гости в залата, и да, без значение социалния статус на тези хора, това бяха хора със страст и с 
абсолютна нетърпимост в неправдата в живота на децата и на техните семейства. Те вярваха, че най-
ценният капитал на нашето общество - това са децата. Десет години по-късно ние виждаме този 
процес и тази промяна, вече събираме 400 сърца, които туптят с ритъма на нашето сърце и точно това 
ни дава много заряд, хъс и енергия да бъдем по-добри в това да даваме адекватното решение на 
проблема на всяко едно дете и семейство вечер след вечер, година след година", добави още тя. От 
думите й стана ясно, че до момента резултатите на фондацията са категорични. "  
Шалапатова посочи, че главната мисия се изразява не само в човешки бунт срещу неправдата, а също 
е и покана за подкрепа на децата и близки на техните семейства. "Ние с нашата дейност адресираме 
едно голяма криза в обществото ни и това е съвременна и модерна човешка политика, която да 
поставя детето в своя център", допълни още тя.  

Откриват новото детско отделение в МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" през ноември, местният 
бизнес подкрепя инвестицията 

в. 100 вести, Габрово | 08.10.2019 | 00:01 
Хората от община Севлиево и региона ще получават още по-качествени медицински грижи и услуги 
след приключването на ремонтните дейности в други две отделения на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов". 
В болницата в града сега се изгражда ново детско отделение, което се очаква да бъде завършено в 
края на ноември. 
Обновяват се болнични стаи, които ще са с едно, две или три легла и собствени санитарни възли, ще 
бъде направена занималня за най-малките, а условията за преглед и лечение значително ще се 
подобрят, уверяват от лечебното заведение. За пациентите и лекарите се изграждат нови 
манипулационни и кабинети с модерно оборудване. Строителните дейности се извършват с 
материали, отговарящи на изискванията за съвременни лечебни заведения. 
Основните дарители на здравното заведение са "Идеал Стандарт - Видима", "Хамбергер" и АББ. 
Освен ремонта на детското отделение, наскоро бе завършено и обновяването на вътрешното 
отделение на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов". Комфортните стаи, новото оборудване и модерните легла 
са само част от нещата, които пациентите и лекарите вече могат да използват. Изцяло ремонтирани са 
лекарският кабинет, сестринската стая, кабинетите на дежурните лекари и на сестрите. Напълно 
реновирани са ехокардиографският кабинет, манипулационната и останалите технически помещения. 
Извън строителните дейности, които текат в момента, представителите на бизнеса са помогнали 
много за обновяването на материално-техническата база на болницата, като водещи са "Идеал 
Стандарт - Видима". 
Община Севлиево и МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" през последните години полагат сериозни усилия за 
цялостното обновяване на болницата. В последните три години с подкрепата и на местния бизнес бе 
извършен основен ремонт на Хирургичното отделение, като и тук болничните стаи вече са с едно, две 
или три легла и със собствени санитарни възли. Изцяло обновени бяха превързочните стаи, 
манипулационната, лекарските кабинети, кабинетите за прегледи и консултации. Наскоро бяха 
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подменени болничните легла в Инфекциозното и Неврологично отделение на болницата. В момента 
върви и ремонт на санитарните помещения на инфекциозното отделение. Изцяло се подменя 
дограмата в Отделението за активно и интензивно лечение (ОАИЛ), както и в Операционния блок със 
съпътстващите ги допълнителни ремонтни работи. Това ще спомогне за подобряване на комфорта и 
лечението на пациентите в предстоящите студени месеци. През последните три години бе подменена 
изцяло дограмата на болничното заведение. С помощта на бизнеса бяха закупени и функционални 
болнични легла за Хирургично, Вътрешно и Педиатрично отделение. Болничната аптека бе 
ремонтирана през последните години като сега е по-просторна и приветлива. Освен дограмата, в 
последните три години в МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" бе изграден и алтернативен източник за 
отопление и топла вода на сградата. Това, в съчетание с мерките за енергийна ефективност, спомага 
за намаляване на топлинните загуби и на сметките за отопление. От няколко месеца в сградата на 
болницата започна да работи и "Медицински център - 1". Комбинацията от услуги, които предлагат 
двете лечебни заведения, под един покрив, се доказа като добра за хората, нуждаещи се от здравни 
услуги. С обединението на едно място на всички дейности са се увеличили и пациентите на двете 
лечебни заведения. Все повече хора от други населени места, започват да използват услугите на МБАЛ 
"Д-р Стойчо Христов" и "Медицински център - 1". 

Вечер на добродетелите 2019 в подкрепа на пълноценното развитие събра 181 940 лв. 

www.novinite.bg | 08.10.2019 | 11:20 
181 940 лв. набра най-голямото благотворително събитие на фондация „За нашите деца“ Вечер на 
добродетелите 2019. С набраните средства, в двата комплекса за ранно детско развитие в София и 
Пловдив, ние ще подкрепим поне 800 деца в ранна възраст и техните семейства.   Над 400 гости 
подкрепиха нашата кауза и присъстваха на Вечер на добродетелите 2019. Сред тях бяха зам.-
министърът на образованието и науката Деница Сачева, председателят на ДАЗД Елеонора Лилова, 
програмният директор „Закрила на детето“ в УНИЦЕФ Даниела Колева, както и редица представители 
на дипломатически мисии в България. „Ние вече събираме 400 сърца, които туптят заедно с ритъма 
на нашето сърце и точно това ни дава много заряд, много хъс, много енергия да бъдем по-добри в 
това да даваме адекватното решение на проблема на всяко едно дете, на всяко едно семейство“, 
заяви изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова. Емоционалното 
й обръщение може да видите тук. Патрон на събитието беше вицепрезидентът на Република България 
Илияна Йотова. Заради уговорен преди месеци ангажимент в чужбина, тя не присъства на събитието 
и отправи своето послание чрез видеообръщение. „Наша обща цел като държава, като общество, 
трябва да бъде да накараме българските деца да вярват, да имат надежда и да имат много, много 
смели мечти“, каза още тя. Г-жа Йотова се обърна с много топли думи към фондация „За Нашите 
Деца“: „С любов и голяма всеотдайност, Вие връщате слънцето в очите на децата и правите така, че 
всяко дете да има своите мама и татко“. Поздравителен адрес до фондация „За Нашите Деца“ и 
гостите на Вечер на добродетелите изпрати еврокомисарят с ресор „Иновации и младеж“ Мария 
Габриел. В него тя изрази подкрепата си дейността на фондацията. Целият текст може да прочетете 
тук. Водещи на събитието бяха едни от най-обичаните български артисти: Йоана Буковска, Дария 
Симеонова, Бойко Кръстанов, Стоян Алексиев, както и звездната двойка Дони и Нети. Те представиха 
три истински истории на деца и техните семейства, подкрепени от фондация „За Нашите Деца“, които 
разчувстваха всички присъстващи. Героите на самите истории също бяха в залата, което направи 
вечерта наистина незабравима. В името на пълноценното развитие и щастливото детство на децата 
между 0 и 7 години, гостите наддаваха на благотворителен търг за уникални предмети и вълнуващи 
преживявания, предоставени безвъзмездно от партньори на фондацията, подкрепящи нашата кауза. 
Сред тях бяха ценни шал и картина, изработени по древна техника от българка, живееща в Одрин, 
дарени от вицепрезидента Илияна Йотова, три тандемни скока с парашут, вечеря с 5-степенно меню, 
предоставено от шеф Анри Донно, скулптурата „Архангел Михаил“ на Ангел Каравланов, уникална 
творба на талантливата художничка Събина Данева, дарение от Министерството на труда и 
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социалната политика, както и картината „Преди да падне здрач“ на Исус Радев, който е възпитаник на 
дома за деца, лишени от родителски грижи „Мария Терезия“ в Стара Загора. В арт програмата на 
събитието участваха популярни български артисти. Тя беше открита с две великолепни изпълнения на 
детския хор на БНР. Прекрасната Мариана Попова пък изпя „Две хубави очи“, с което остави гостите 
на благотворителното събитие без дъх. Не по-малко впечатляващи бяха и изпълненията на балет 
Арабеск, пианистът Людмил Ангелов и младите таланти Димитър и Христо. „Ние трябва да сме заедно 
и трябва да продължим до момента, в който има и едно дете в риск. Нашата мисия заедно ще 
продължи“, се обърна към гостите Иванка Шалапатова. 

Библиотеката в Кюстендил е получила като дарение роботчета "Пчела" 

www.focus-radio.net | 08.10.2019 | 14:10 
Кюстендил. Библиотеката в Кюстендил е получила като дарение роботчета "Пчела". Това съобщи за 
Радио "Фокус" - Кюстендил София Пейчева, директор на Регионална библиотека "Емануил 
Попдимитров" - Кюстендил. По думите й дарението е по проект "Генерация Код" на фондация 
"Глобални библиотеки-България". Самите роботчета представляват програмируеми, интерактивни 
играчки с опростен интерфейс. Приложими са за обучение в начално програмиране за деца и са 
съобразени с особеностите на ранната детска възраст. "Играчката е удачна за използване като 
отправна точка за преподаване и упражняване на контрол над обекти, алгоритмични дейности, 
пространствена ориентация и други", каза София Пейчева. По думите й заедно с роботчетата "Финч" 
новите програмируеми "Пчелички" разширяват възможностите за обучение в библиотеката за 
създаване на дигитални умения на най-малките. В рамките на Европейската седмица на 
програмирането в библиотеката се провеждат образователни занимания с деца от детските градини 
и начален етап на обучение. 

По повод Европейския ден за борба с трафика на хора в Добрич организират "Поход за 
Свобода 2019" 

www.focus-radio.net | 08.10.2019 | 14:15 
По повод Европейския ден за борба с трафика на хора в Добрич организират "Поход за Свобода 2019", 
съобщава екипът на Общинския младежки център "Захари Стоянов", предаде кореспондентът на 
Радио "Фокус" - Варна. Инициативата е на Фондация "А21", подкрепена от доброволци и партньори 
от цял свят. Организира се за шеста поредна година в България под формата на градски поход в името 
на свободата, тази на жертвите на трафик на хора. "Правим този символичен манифест, за да покажем, 
че проблемът със съвременното робство продължава да е актуален и днес. Ние сме против 
отнемането на човешката свобода и вярваме, че заедно можем да сложим край на робството веднъж 
завинаги", посочват организаторите. Инициативата в добруджанския град е подкрепена от БМЧК - 
Добрич. Събитието ще се състои на 19 октомври от 11,00 часа. Началото на похода е от "Стара къща" 
(подлеза на градската градина), финалът - пицария "Гардения". Всички, които се регистрират на място 
в 10,30 часа, ще получат специални материали на кампанията. Фондация "А21" е глобална 
неправителствена организация, чиято основна мисия е да се бори срещу трафика на хора, с цел 
трудова и сексуална експлоатация. 13 от всеки 100 000 българки днес попадат в някаква схема на 
робство, сочат анализи. Затова идеята е повече хора в България да чуят за проблема и да се екипират 
със знание за превенция и предотвратяване на робството. 

Kaufland България и WIND2WIN продължават турнето на филма "Море на вятъра“ и през 
октомври 

www.plovdiv24.bg | 08.10.2019 | 14:26 
Документалният филм "Море на вятъра“ с генерален партньор Kaufland България ще бъде показан до 
края на октомври в Пловдив, София, Велико Търново, Русе, Трявна и Шумен като част от националното 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://focus-radio.net/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d1%8e%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%ba/
http://focus-radio.net/%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b0-%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b0/
https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Kaufland-Bulgariya-i-WIND2WIN-produlzhavat-turneto-na-filma-More-na-vyatur-904083
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турне на лентата за пластмасовото замърсяване в Черно море. Жителите и гостите на Пловдив ще 
могат да видят лентата в Wunderbær - Hills Beer Bar & Shop днес от 20 часа. Това е втората прожекция 
на филма в града след неговата премиера на 27 септември в LUCKY Дом на киното. "Море на вятъра“ 
разказва за уиндсърф предизвикателството с кауза за чисто Черно море WIND2WIN на сърфистите 
Илияна Стоилова и Йоан Колев от сърф училище “Акаша". С подкрепата на Kaufland България през 
септември миналата година те прекосиха скоростно с уиндсърфове източната ни граница с Черно 
море, изминавайки 300 км по вода, заедно с двама морски биолози, за да изследват състоянието на 
крайбрежните морски води и да привлекат общественото внимание към замърсяването на морето с 
пластмаса. Компанията застана рамо до рамо със сърфистите като техен съмишленик в борбата срещу 
пластмасовото замърсяване, каквато политика Kaufland България последователно води. Заедно с 
Илияна и Йоан компанията предложи и няколко лесни стъпки, чрез които всеки може да допринесе 
за ограничаване на пластмасата при пазаруване. Редом със сърфистите доброволци от Kaufland 
България се включиха в инициативата "Да изчистим България“ и чистиха плаж Камчия за каузата 
"Черно море, свободно от пластмаса". До края на октомври "Море на вятъра“ ще бъде показан 
премиерно в Трявна на 10 октомври (галерия "Гъбенски“), във Велико Търново на 11 октомври в 
читалище "Искра“, в Шумен на 12 октомври в "Младежка сфера“, както и на 30 октомври в Русе в 
залата на Националното училище по изкуства "Проф. Веселин Стоянов“. В 30 минути "Море на вятъра“ 
проследява стъпка по стъпка рекордното постижение на двамата уиндсърфисти, като поставя фокус 
върху социалната значимост на инициативата. Филмът е продуциран от Remove Remove Productions и 
Beardfrost Productions. Неговата премиера се състоя в началото на август в Бургас като част от 
четвъртото издание на престижния Burgas International Film Fest. Последваха прожекции в Созопол, 
Царево, Синеморец, Поморие, Приморско, Крапец, на къмпинг "Градина“, по време на фестивала на 
безмоторното летене "Въздухария“ в Сопот, в Wake Park Варна, в Дом на киното в София, в Пловдив - 
LUCKY Дом на киното, и като част от селекцията на фестивала за документално кино Sofia Biting Docs в 
столицата. Kaufland България подкрепи инициативата WIND2WIN с кауза "Черно море, свободно от 
пластмаса“ в рамките на своята политика за борба срещу замърсяването с пластмаса. Още от 2013 г. 
компанията не използва твърди пластмасови микрочастици при създаването и производството на 
собствените си козметични, санитарни и хигиенни марки продукти. Kaufland се е ангажирала до 2025-
а да намали пластмасата с най-малко 20%, а пластмасовите опаковки на собствените марки продукти 
да са 100% рециклируеми. Плановете са до края на 2019 г. компанията целенасочено да изключи от 
асортимента си определени артикули от пластмаса и да ги замени с техни устойчиви алтернативи.  

В Индустриален и логистичен парк Бургас ще се проведе най-големият тийм билдинг в 
България 

www.flagman.bg | 08.10.2019 | 14:30 
Business Run е благотворително спортно събитие, чиято кауза тази година е да събере средства за 
изграждане на детска площадка за деца със специални образователни потребности в Център за СОП 
– Бургас В Индустриален и логистичен парк Бургас ще се проведе най-големият тийм билдинг в 
България - Business Run. Спортното събитие ще се състои на 12-ти октомври от 10:00 ч.  В 
събота десетки маратонци ще пробягат голяма част от първокласната пътна настилка на 
Индустриалната зона, една от основните причини събитието да се организира именно тук. 
Изградената инфраструктура е в отлично състояние и в съчетание с панорамата към езерото 
Вая,  превръща мястото в перфектната писта в непосредствена близост с природата. Това състезание 
между отбори на различни фирми не е самоцел. Със събраните такси за участие организаторите ще 
финансират изграждане на детска площадка за деца със специални образователни потребности в 
Център за СОП – Бургас. На Business Run фирмените отборите от по четирима души ще трябва да 
покажат издръжливост и високо ниво на физическа подготовка. Всеки участник ще трябва да пробяга 
4 км преди да предаде щафетата на колега си. Състезанието се провежда от 2013 година първо в 
Бизнес Парк София, след това през 2017 г. в Индустриалната зона на Пловдив, през 2018 г. във Варна, 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.flagman.bg/article/198165
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а тази събота ще се проведе за първи път в Индустриален и логистичен парк Бургас със съдействието 
на Община Бургас. През 2018 г. в трите издания на Business Run участваха над 1600 души от 200 от най-
големите фирми в България. При всеки един от спортните форуми средствата събрани от таксите за 
участие се даряват за различна кауза.    

Скок на ежемесечните дарения за каузи в DMS през 2018 г. 

www.ngobg.info | 08.10.2019 | 17:28 
Броят на кампаниите в националната дарителска платформа се увеличава, но еднократните SMS-и 
намаляват. Все повече хора даряват по 2 или 5 лв. всеки месец чрез телефонните си сметки за каузи в 
дарителската платформа DMS, администрирана от БДФ и фондация BCause. През 2018 г. броят на SMS 
абонаментите е скочил с цели 39%. Основната част от редовните дарители подкрепят каузи на 
организации, които се занимават с грижа за бездомни и болни животни. Обратна е тенденцията при 
еднократните SMS-и на единния дарителски номер 17777.  През 2018 г. са изпратени общо 762 186 
дарителски SMS-и. В сравнение с 2017 г. те са със 130 251 SMS-а по-малко. В същото време броят на 
кампаниите, които събират средства чрез платформата DMS, се увеличава - през 2018 г. те са 219 
спрямо 170 през 2017 г. Онлайн даренията продължават да имат сравнително малък дял от общия 
брой дарения (12%), както и предишната година. Стопява се предпочитанието на дарителите от 2017 
г. да даряват с банкови карти чрез виртуалния ПОС в сайта на DMS спрямо дарителския бутон на 
системата за интернет разплащания epay.bg - съотношението е 60:40 (ПОС/epay). Средната сума от 
онлайн даренията е 45 лв. През 2018 г. общият обем дарения в DMS отново надхвърля 1 милион лева. 
Силно се увеличи броят на НПО, които използват платформата DMS – над 100 организации имат 
кампании там. Даренията, набрани за техни каузи, за пръв път се доближиха до обема дарения, 
събирани от кампаниите за лечение на хора. Броят на кампаниите за лечение остава голям, 
провокиран от неефективната работа на здравните институции и невъзможността болните да получат 
адекватна помощ.  

Благотворителна кинопрожекция за децата на Варна тази събота 

в. Черно море, Варна | 09.10.2019 | 00:01 
Френският игрален филм "Без дом" по мотиви от едноименния роман на Ектор Мало ще бъде излъчен 
благотворително за децата на Варна на 12 октомври от 11 ч. в зала 1 на Фестивалния и конгресен 
център. Прожекцията се осъществява по инициативата "Изкуството днес - за възможностите утре" на 
фондация "Св. св. Константин и Елена". 
Входът за всички зрители е свободен. 
Филмът е за историята на 10-годишния сирак Реми, отвлечен от осиновителката си и поверен на 
сеньор Виталис - мистериозен пътуващ музикант. Реми научава какъв е суровият живот на акробата и 
е принуден да пее, за да печели хляба си. Придружен от вярното си куче Капи и малката маймунка 
Джоли-Кори, дългото пътуване на Реми през Франция, съпроводено с множество срещи и 
приятелства, го води до разкриването на тайната на неговия произход. 
Благотворителната прожекция е в подкрепа на повече от 100 деца от ЦНСТ "Изгрев", ЦНСТ "Другарче" 
и ЦСОП "Св. св. Кирил и Методий" в с. Кривня - институции, които фондация "Св. св. Константин и 
Елена" от години подпомага с инициативи и проекти за подобряване качеството на живот на децата, 
за тяхното образователно и творческо развитие, социализация и интеграция. Децата от домовете ще 
са специални гости на прожекцията. 

“Янтра ДНЕС” и бивша учителка с дарителска кампания за Тео 

www.dnesbg.com | 09.10.2019 | 12:35 
Дарителска кампания за набавяне на учебници за “манастира на физиката” стартират дългогодишният 
учител и експерт по физика Ружа Симеонова и в. “Янтра ДНЕС”. Целта на инициативата е да бъде 
създадена библиотека с книги по математика, физика и химия, която да е от полза за дейността на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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школата на съвременния казанлъшки будител Теодосий Теодосиев – Тео. Всеки, който желае да 
помогне и да предостави литература в съответните области, може да го направи, като донесе 
учебници и книги в редакцията на “Янтра ДНЕС” на ул. “Бачо Киро”3. Ще бъдат приемани всякакви 
издания по темата. Мечтата на родния гений е да създаде модерен дом на физиката, като за целта 
вече е закупил изоставеното училище в махала Бъзовец до гара Кръстец. Както досега, и в него той ще 
продължи да обучава безплатно ученици през ваканциите. Преподавателят възрожденец Теодосий 
Теодосиев ръководи специализирана школа по математика и физика. Като действащ учител, той 
ежегодно подготвя повечето от участниците в националните отбори на България за международни 
състезания и олимпиади. От общо 11 златни медала, печелени досега от български участници на 
световни форуми по физика, 7 са на възпитаници от неговата школа. Техни са и най-високите 
индивидуални резултати и отборни постижения. Като ръководител, Тео има 13 индивидуални 
първенци на националните олимпиади по физика и повече от 50 участници на международни 
олимпиади. Теодосиев е и активен общественик. Избран е за първи председател на Националния клуб 
на учителите новатори. В продължение на много години е бил член на редколегията на списание 
“Физика”, в редакционния съвет на списание “Проблеми на образователната политика”, член на 
Управителния съвет на Съюза на физиците в България, член на Висшия учебен съвет към Министерство 
на просветата и др. Теодосиев е рецензент на множество сборници и учебници и автор на стотици 
статии. Носител е на редица награди и отличия, сред които орден “Св. св. Кирил и Методий” I степен, 
три пъти награди “Св. Неофит Рилски”, награда “Райна Кандева”. Двукратно печели наградата на 
фондация “Св. св. Кирил и Методий”. Награждаван е и от Физическия факултет на СУ “Св. Климент 
Охридски” за най-много приети студенти. Тео е единственият учител в България, отличен с почетен 
диплом от Народното събрание. За дългогодишния си безкористен труд и издигане авторитета на 
България, Теодосиев е удостоен със званието “Почетен гражданин” на родния си град Казанлък.  

Рокери от Добрич събират играчки за децата без родители 

www.dobrichonline.com | 09.10.2019 | 15:33 
Рокери от Добрич подеха благотворителна кампания за събиране на детски играчки за малчуганите, 
лишени от родителски грижи. Желаещите да подпомогнат благородната кауза могат да занесат 
играчки или игри в клубната къща на националния клуб „Кан Аспарух 681”, която се намира на ул. 
„Бойчо Огнянов” 39 в Добрич през следващата седмица.   С дарението мотоциклетистите ще зарадват 
децата, отглеждани в Центровете за настаняване от семеен тип в града. 

Набират се доброволци за обслужване на аптечки за първа помощ в Биосферен парк 
"Червената стена" край Асеновград 

www.focus-radio.net | 09.10.2019 | 18:15 
Набират се доброволци за обслужване на аптечки за първа помощ в Биосферен парк "Червената 
стена" край Асеновград. Това съобщиха за Радио "Фокус" - Пловдив от Сдружение "Устремени", по 
чиято инициатива се осъществява доброволческата дейност. Тази неделя - 13 октомври, ще се 
извърши подмяна на медикаментите в три от аптечките, находящи се в сърцевинната зона на 
Биосферен парк "Червената стена" - в подножието на връх "Попа", при панорамна площадка "Челото" 
и при връх "Червената стена". За целта се търсят четирима доброволци, които да направят проверка 
на място за състоянието на аптечките и презареждане с медикаменти. Екипите ще са два - единият ще 
обслужи аптечките на "Челото" и в подножието на връх "Попа", другия ще обслужи аптечката на връх 
"Червената стена". По време на съботен преход ще бъде поставена аптечка и в подножието на връх 
"Кутра", която ще бъде заредена с медикаменти. 

Св. синод с трета благотворителна изложба в помощ на деца, болни от рак 

www.24chasa.bg | Кирил Борисов | 09.10.2019 | 22:08 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Благотворителната изложба на Светия синод "Деца рисуват за деца" беше открита в Народното 
събрание в сряда. Инициативата се провежда за трета поредна година. Творбите са лауреати от 
Националния конкурс "Възкресение Христово", който се организира всяка година от Културно-
просветния отдел на синода с благословията на патриарх Неофит. Всеки, който купи картина, пуска 
пари в Кутията на доброто. Средствата се даряват за онкоболни деца. 
"Благодаря на Българската православна църква и на всички деца, които са се включили в тази 
инициатива. Нека учим децата да протегнат ръка, да уважават Църквата, защото тя е източник на 
доброта, и винаги да бъдем в помощ на лекарите, които спасяват човешки животи", каза зам.-
председателят на парламента Емил Христов, който откри изложбата в Клуба на народния 
представител. 
"От няколко години хиляди деца от България и чужбина участват в Националния конкурс "Възкресение 
Христово". Организираме тази благотворителна изложба с най-добрите творби и даряваме средствата 
на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в ИСУЛ. Досега сме дарили над 18 хил. лв. 
Може да не е много, но по-важното е, че възпитаваме децата на вярата в Бог, на трудолюбие и ги учим 
на милосърдие. Това е важно, за да бъде България силна", каза Негово Високопреосвещенство 
Ловчанският митрополит Гавриил, който ръководи Културно-просветния отдел на Светия синод. 
"Това е високоморално дело, натоварено с духовна тежест. За нас е много важно, че всяка година все 
повече деца участват в конкурса и техните творби помагат на нашите пациенти", каза ръководителят 
на детската клиника по онкология в ИСУЛ проф. Добрин Константинов. По негов съвет 
представителите на синода купуват със събраните пари техника и лекарства, които после се даряват. 
За малките пациенти се грижат и духовници, като ги посещават в болницата и беседват с тях по темите 
на християнството. 
Набирането на средства е целогодишно по банкова сметка:  
"УниКредит Булбанк" - 
клон София Батенберг. 
Получател: Българска 
Патриаршия Св. Синод 
IBAN:  
BG74 UNCR 7000 1521 4626 53 
Основание за плащане: Кампания "Деца рисуват за деца" 

Капачка по капачка става кувьоз 

Как Мартина и Лазар превърнаха лична инициатива в общонационална кауза 
в. Всичко за семейството | Пепа ЙОРДАНОВА | 10.10.2019 | 00:01 
Вече не е изненадващо да влезете в магазин, училище или учреждение и на входа да ви посрещне 
контейнер за събиране на капачки. Кампанията придоби такава популярност, че са все по-малко 
хората, които все още не са се включили в нея. Затова не беше изнeнада опашката от тирове на площад 
"Александър Батенберг" в последния уикенд на септември, които се препълниха със събраната 
пластмаса. 
Благотворителната кампания "Капачки за бъдеще" е създадена от двама млади хора, които мислят 
различно. Мартина Йорданова и Лазар Радков не са двойка 8 живота, не са приятели от години. 
Срещнала ги случайността, но бързо разбрали, че и двамата са хора, които искат да променят средата 
си, да живеят на по-добро място. Смятаме, че ако един човек е постигнал определено ниво на добри 
финанси, в състояние е да си плати ток, вода, храна и почивка, трябва да се замисли как може да 
премени около себе си, казват Мартина и Лазар пред "Всичко за семейството". 
Той предложил да събират капачки за благотворителност. Тя се заела с организационните решения 
как да стигнат от домовете на хората до фирмите за рециклиране. 

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”  

20 

 

"Така започнахме. Постепенно установихме големи проблеми в малките общински болници, където 
има много стара или повредена апаратура. На други места въобще липсваше. Така решихме да 
даряваме кувьози. Лесен избор беше, децата са бъдещето на нацията ни", обяснява Мартина. 
Досега са дарени 11 стационарни кувьоза. На 22 септември - в Деня на независимостта, две болници 
във Велинград получили транспортен, който да обслужва общината от 50 хил. жители. Има купени още 
4 транспортни и 3 стационарни, които скоро ще стигнат до болниците. 
С последното събитие за събиране на капачките Мартина и Лазар си бяха поставили за цел да осигурят 
пари за всичката останала апаратурата, която е нужна. "Но ние постоянно актуализираме 
информацията си. Преди да заявим, че сме решили този проблем, ще проверим още веднъж. Това е 
техника, непрекъснато нещо се поврежда. После ще обявим дали има необходимост от още кувьози", 
обясняват организаторите. Но със сигурност това няма да е краят на събирането на капачки. Те успяха 
да развият кампанията си в общонационален мащаб, осигуриха й гласност, това доведе до толкова 
сериозни резултати, че не могат да спрат. "В момента Лазар работи усърдно върху събиране на 
информация. Имаме вече данни за 70 болници в страната какво липсва, какво е старо в родилните и 
детските отделения. Започваме с тях. Проблеми в България за разрешаване има достатъчно, така че 
кампанията продължава с пълни сили", категорична е Мартина. 
Направо не е за вярване, че инициативата им няма още две пълни години от първото събитие в София, 
на което събрали тон и половина капачки. От последното са предадени за рециклиране почти 50 тона. 
Няма как да не са горди от постигнатото. Според тях това се дължи на прозрачността на кампанията. 
"Обществото има нужда да вижда, че може да се случва и нещо хубаво, чисто, истинско и благородно. 
Да е с ясно поставени цели, с конкретни резултати. Това е начинът да се обединят много хора в обща 
кауза", обясняват ентусиастите. 
Не малко усилия им били нужни, за да разработят мрежа от пунктове за събиране на капачките. 
Условието им било домакините да могат да ги съхранят и извозят. Да не изпаднат в ситуация, в която 
са напълнили гаражи и мазета, а не могат да ги доставят на сборните пунктове. И да се получи 
обратния ефект. "Искахме тези хора да поемат отговорност. Да им е възможно да пътуват до София 
или до друг град, където имаме партньори-рециклатори. Целта е не да се налага да инвестират 
допълнително пари, а да се използват вече изградени структури", уточнява Мартина. 
Голяма гордост на инициаторите на кампанията е все по-голямата подкрепа от бизнеса. 
Без нея не биха се справили, толкова мащабно е вече всичко. Ако сега в София Асоциацията на 
превозвачите не бе изпратила тирове, трудно биха извозили десетките тонове пластмаса. С всяко 
следващо събитие се умножават доброволците, които помагат кой с лично време, кой с ресурсите на 
бизнеса си. Мартина и Лазар се надяват да стават все повече, защото кампанията изненадва и тях 
самите. 
Благотворителността не е единственият ефект от събирането на капачки. Според проучване на 
организаторите 89% от хората, които се включват в нея, са започнали да рециклират повече, да 
събират разделно боклука си. "В момента, в който приберем капачка в джоба си, ние се замисляме 
какво се случва с бутилката. Кампанията не е само за пари, има многопластов характер. Много хора 
вече ползват по-малко пластмаса в ежедневието си, замислят се въобще върху качеството на живот, 
който имаме. Станали са по-отговорни и към средата си на живот", преценяват двамата. 
Няма как да не е болезнено, когато след толкова усилия и след прекрасните резултати, се промъкват 
u злобни коментари. 
Опитват се да свикнат. Както е на пазара - ако искаш да вървиш напред, трябва нещо да те стимулира. 
Затова гледат на хейтовете като на подсказване накъде биха могли да се развиват. 
Най-често хората питат защо не събират бутилки. Не че не искат, напротив. Но е много трудно да се 
организира. Пунктовете трябва да се изпразват ежедневно, защото ще се задръстят. Да има механика 
за пресоване и балиране. Ако в един обем се побират определено количество капачки, в същия обем 
стойността на бутилките ще е в пъти по-малко. Не е ефективно. Мислим в тази посока, водим 
преговори, надявам се съвсем скоро да имаме решение и на този казус, казва Мартина. 
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За тези, които все още не са започнали да събират капачки, ще е полезно да знаят, че всяка 
пластмасова става. От напитки, олио, оцет, шампоани, пасти за зъби, прахове за пране. Не забравяйте 
и за халките за носене на тубите с вода. Те са си доста обемни и тежат поне няколко грама. 
А грам по грам става на кувьоз. 
*** 
Има такава държава, наша си е 
Лазар и Мартина се срещат случайно през лятото на 2017-а в Южния парк. Той има спортен клуб и 
прави безплатни тренировки там. Тя се разхождала. След това се заговорили, открили се. 
Мартина е мениджър в Национална овцевъдна и козевъдна асоциация и координатор на събора в 
Рожен. Казва, че все с каузи се занимава. През 80-те сме имали над 10 млн. овце в България, сега няма 
и милион. Там съм, където имат нужда от мен, смее се младата жена. 
Умували дълго как и на Рожен да събират капачки. Но не го обявили официално, за да не изпаднат в 
невъзможност да извозят количествата. Не е като да си на центъра на София и да дойдат тировете. На 
гола поляна високо в планината е друго. 
Работният ден на Мартина започва сутрин в 7 и приключва в 11 вечерта. "Трета година пропускам 
рождения ден на брат ми, все имаме събитие от кампанията. Лазар е семеен, жена му и детето му 
също имат нужда от внимание. Дано да продължат да ни търпят и подкрепят близките ни", надява се 
тя. 
Двамата са наясно, че ако държавата изпълняваше функцията си, нямаше да има нужда от тяхната 
кампания да купуват животоспасяваща техника за болниците. Но не могат да седят и да чакат. "Ние 
сме решили, че това е нашият начин да помагаме. Това си е нашата държава, нашите деца, нашето 
бъдеще", категорични са Събирачите на капачки. 

Концерт в Горна Оряховица ще набира средства за хора, борещи се с онкологични 
заболявания 

в. Борба, Велико Търново | 10.10.2019 | 00:01 
Регионалният център на Българската асоциация на онкоболните в Горна Оряховица организира 
концерт в подкрепа на пациенти във втора или трета ремисия и такива, които са на химио- и 
лъчетерапия. Събитието ще премине под наслов "15 години в името на живота" и е част от проявите 
по повод 15 години от основаването на организацията в железничарския град. Другите две 
инициативи, които центърът инициира, са два релакса за визуализация и укрепване на тялото и духа, 
водени от психолога Красимира Бакалова. 
По данни на Комплексния онкологичен център във Велико Търново, в Горна Оряховица пациентите с 
рак са 6527. Съотношението на болните по пол е почти 50 на 50, с лек превес на мъжете. 
"От карцином на млечната жлеза заболяват и мъже. Наш член почина именно от това заболяване. 
Възрастта на хората с рак на гърдата непрекъснато пада. Има дори случай на 14-годишно момиче, 
оперирано заради такава диагноза", сподели Мария Георгиева, председател на центъра в Горна 
Оряховица. Тя допълни, че от началото на 2019 г. до края на август са регистрирани нови 127 нейни 
съграждани с онкологична диагноза. 
Това е една от причините, поради които Регионалният център иска да продължи кампанията си в 
училищата в общината. Членовете на организацията се борят за утвърждаване на система за 
профилактика с цел подобряване на здравната култура на българите, осигуряване на равен достъп на 
раково болните до съвременно лечение с необходимите за него медикаменти. 
В центъра водеща е благотворителната дейност и от стартирането му до момента са били 
подпомогнати десетки пациенти с над 8000 лв. 
Концертът ще се проведе на 7 ноември в Зала 1 на Общината в железничарския град, а двата релакса 
ще са съответно на 8 и 22 октомври от 17:30 часа в офиса на организацията. 
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Модерна зала за механотерапия има вече в Дома за хора с физически увреждания  

www.dariknews.bg | Гергана Пейчева | 10.10.2019 | 14:11 
Реновирана зала по механотерапия бе открита в Дома за хора с физически увреждания в Стара Загора. 
Придобивката, от която ще се възползват обитателите на най-големия подобен дом на Балканския 
полуостров, е благодарение на дарителите от "КонтурГлобал Марица Изток 3", сподели директора на 
дома Надя Трендафилова. Инвестирани са 28 432 лева в ремонтирането и оборудването с най-
съвременна терапевтична апаратура на залата за механотерапия. 

Ученици се включиха в кръводарителската акция на „Асарел-Медет“ 

www.pia-news.com | От Мадлена Георгиева - | 10.10.2019 | 14:38 
Ученици от дуалното обучение се включиха в кръводарителската акция на „Асарел-Медет“Вчера бе 
третият ден от безвъзмездната кръводарителска акция в дружеството, която е част от националната 
кампанията „Капка по капка – живот“. Стартът на кампанията бе даден на 5 октомври, когато кръв 
дариха 22 човека, а във втория ден доброволците бяха 38. Вчера желаещите се увеличиха на 42, а сред 
тях бе и група от ученици, обучаващи се в дуална форма на обучение. Сред престрашилите се в името 
на благородната кауза бяха Илия Начев, Светломир Поплювков, Станислава Чакърова, Петьо Петров, 
Пламен Карабойчев и др. Пример за младите бяха и техните преподаватели Дечка Мангова и Ненчо 
Ненчев, които също бяха сред доброволците, заедно със своите възпитаници. 

Така Започва Промяната 

www.profit.bg | 10.10.2019 | 16:11 
Какво ли ще се случи, ако този път масово се обединим около добра кауза? 27 октомври е денят, 
когато заедно можем да започнем промяната и да спрем да повтаряме "Моят глас няма значение" и 
"Изборите няма да променят нищо". 
Фондация Еконт и Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) обединяват усилия, знания и 
ентусиазъм за създаването на , насочена към хората с вярата, че всеки един допринася за едно по-
силно гражданско общество. 
Кампанията цели да покаже колко много зависи от личното участие на гражданите в местното 
самоуправление и колко малко е нужно всъщност, за да имаме едно по-добро бъдеще. 
В портала "Аз гласувам/ Ти избираш" всеки може да научи, чрез подробна и достъпна информация, 
какви са функциите и правомощията на кмета, какво зависи от общинските съветници, какви са 
правата на гражданите по време на избори и как точно влияе нашият глас. 
Защо са важни местните избори? 
"В демократичните държави ролята на местната власт е от изключително значение. Това е 
управлението, стоящо най-близо до хората и свързано най-пряко и осезаемо с всекидневния ни 
живот," коментират от Институт за развитие на публичната среда. 
"Ние, като граждани, сме "потребители" на услугите на нашата община и затова гражданското участие 
е важно. Това е нашият механизъм да си осигурим отговорно и прозрачно провеждане на местните 
политики." 
Хората зад кампанията 
Ани Герасимова, мениджър знание, организатор на събития в Еконт и доброволец във Фондация 
Еконт. Членува в неправителствени организации, участва в доброволчески дейности и подкрепя 
смислени каузи. 
Съмишленик е на Фондация Еконт от края на 2016 г. Това ѝ дава възможност да се запознае с много 
дейни българи и техните каузи, да работи по интригуващи проекти и да участва в сбъдването на една 
мечта. 
"Срещите с активните хора в обществото са доказателство за мен, че промяната зависи от нас самите. 
Когато разпознаем своята кауза и вярваме искрено в нея, неизбежно по пътя към преследването ѝ, 
ние откриваме съмишленици, с които споделяме сходни ценности. Колкото повече такива хора 
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привличаме, толкова по-силни ставаме, защото се превръщаме в общество. Общество с обща визия и 
споделена отговорност за постигане на мечтата," коментира Ани Герасимова. 
Ива Лазарова и Диана Ефтимова от Институт за развитие на публичната среда. От години работят за 
подобряване на изборния процес в страната и налагането на механизми за отчетно и отговорно към 
гражданите управление. 
"Това, което ни мотивира да се присъединим към "Промяната започва с действие", е възможността да 
достигнем до широк кръг от хора, които да се ангажират в по-голяма степен със случващото се в 
държавата и процеса на избор на управляващите (в случая на местно ниво)," споделя Диана Ефтимова, 
експерт "Проучвания и анализи". 
"Във връзка с изборния процес, екипът ни поддържа портала "Аз Гласувам", който предоставя лесно 
разбираема информация за избирателите и техните права. За всеки вид избори, работим и с мрежа от 
доброволци, включващи се в независимо наблюдение по време на изборния ден (не само в страната, 
но и в различни държави в чужбина). Това ни предоставя своевременна възможност да 
сигнализираме за допускани пропуски и нарушения, а на места дори с присъствието си да показваме 
на избирателите, че могат да гласуват свободно и без натиск," коментира Ива Лазарова, изпълнителен 
директор. 
Така започва промяната - с действие, с изразяване на позиция. А какъв по-добър начин за това от 
упражняването на глас по време на предстоящите местни избори.  

Елхи на таланта на Фондация "Стоян Камбарев" сбъдва коледни мечти! 

Фондацията подкрепя талантливи деца от социално слаби семейства, дарявайки живот на нова 
иглолистна гора с благотворителна кампания в партньорство със Столична община 
www.blitz.bg | 10.10.2019 | 18:13 
Вече 10 години Фондация "Стоян Камбарев" сбъдва мечтите на младите и талантливи творци, като ги 
подкрепя финансово, морално и осъществява конкретни техни творчески проекти. 
Към традиционните, вече култови Награди за полет в изкуството, Благотворителен Бал в Лондон и 
новата Награда за Кино 355, Деси Тенекеджиева и нейният екип отново изненадват с блестяща и 
атрактивна идея Елхи на Таланта - социална, благотворителна и екологична кампания на Фондацията. 
Идеята на проекта е фирми, компании или частни лица да украсят своя жива елха, като направят 
дарение на Фондация "Стоян Камбарев", което ще отиде за подкрепа на младите таланти на 
Фондацията и на даровити деца от десет многодетни семейства. 
Елхите ще бъдат разположени пред НДК в периода от 01.12.2019 - 15.01.2019, около голямата коледна 
елха на Столична Община, традиционно запалвана от Кмета на София на 1-ви декември, преди 
провеждането на ежегодния коледен концерт, на който присъстват много столичани, гости на града и 
официални лица. 
Музикалните таланти на Фондация "Стоян Камбарев" ще бъдат кулминация в концерта и ще го закрият 
с ефектно коледно шоу. 
Веднага след свалянето на украсата, всички дарени елхи ще бъдат засадени и ще сложат началото на 
нова Гора на Таланта. 
С тази кампания Фондацията ще разшири обхвата на своята подкрепа извън рамките на Академия 
"Стоян Камбарев", в която влизат повече от 70 млади творци - всички номинирани и носители на 
Наградата за полет в изкуството. 
Освен че ще финансира 5 едногодишни стипендии за 2020-та година, участия на лауреати на 
Фондацията в мастър класове и фестивали, няколко късометражни филми, коледната кампания Елхи 
на Таланта, ще подкрепи даровити деца от десет многодетни социално слаби семейства. 
В деня на събитието, под всяка една елха, ще бъдат сложени много подаръци за предварително 
избраните семейства, в които поне едно от децата се занимава с изкуство. Многодетните семейства 
ще получат и ваучери за покупки от хранителни вериги, търговски центрове, книжарници и др. от 
партньори на кампанията. 
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От този момент нататък тези талантливи деца ще станат част от голямото семейство на Фондация 
"Стоян Камбарев", която ще следи тяхното развитие и ще ги подкрепя и в бъдеще. 
Актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева се опитва да привлече в коледната кампания и дарители 
от Лондон, където живее: 
"Търсим благодетели, които да станат наши коледни ангели! Представете си, колко би било 
прекрасно, след 10 години да имаме нова Гора на Таланта с 400 - 500 елхи, благодарение на всички 
нас! 
Бих искала да поканя всеки, който иска да направи добро и се припознава в нашата екологична 
благотворителна кампания да се включи, чрез дарение или чрез подаръци или ваучери за 
семействата. 
Правейки дарение, вие ще иматe ваша жива елха, която ще краси столицата, ще подкрепите талант, 
както и ще дадете живот на нова иглолистна Гора на Таланта. 
Щастлива съм да обявя, че първите Елхи на Таланта вече имат своите коледни ангели и да благодаря 
сърдечно на скъпите ни приятели: г-жа Нели Беширова, WILKINSON Sword, ПОК Съгласие, г-жа 
Цветелина Николова - Катаржина Естейт, адв. Биляна Тончева, бизнесмените Звезделин Протопопов - 
Proderma, Атанас Динев - Кари Резиденс и Добромир Христов, както и на адвоката на Фондацията адв. 
Анна Попова! Продуцентската ми компания NOVA Film също ще закупи и украси своя елха. 
От името на Фондация "Стоян Камбарев" специално бих искала да благодаря за партньорството на 
Столична Община и съм убедена, че Елхите на Таланта ще направят пространството около НДК още 
по-магично и красиво по Коледа!" 
Пълна информация за кампанията може да намерите на www.kambarev.org 

Кампания по кръводаряване ще се проведе на 15 октомври в Пазарджик 

www.focus-radio.net | 11.10.2019 | 12:13 
Кампания по кръводаряване ще се проведе на 15 октомври в Пазарджик, съобщиха от БЧК-Пазарджик. 
От 10:00 до 14:00 часа пред "Младежки дом" в гр. Пазарджик ще бъде разположен мобилен екип, 
който ще обслужва доброволците, желаещи да станат кръводарители. От БЧК уточняват, че 
кръводаряването е доброволно предоставяне на определено количество от собствената кръв с цел 
подпомагане и спасяване на човешко здраве и живот. Това е хуманен, безвъзмезден акт на 
милосърдие и човешка солидарност. Всеки доброволец, който има желание и мотивация да стане 
кръводарител, може да го направи на 15 Октомври в Пазарджик. Каква е процедурата за даряване на 
кръв? 
Попълва се въпросник относно вашето здравословно състояние. Следват: 
1. Преглед и личен разговор с лекар. 
2. Предварително изследване на кандидат кръводарителя - вземат се няколко капки кръв от пръста за 
експресно определяне на кръвна група и хемоглобин. Ако хемоглобинът е под 125 г/л за жените и под 
135 г/л за мъжете, кръводаряването не се разрешава. 
3. Кръводаряване - количеството на дарената кръв е между 405 и 450 мл. Сакът, в които тя се събира, 
има специален разтвор с обем 63 мл. Той подържа живота на кръвните клетки и благодарение на него 
кръвта и кръвните съставки запазват лечебните си качества в срок до 36 дни. 
Важно: Ако по време на кръводаряването дарителят се почувства зле, процесът на кръвовземане се 
преустановява. В този случай дарената кръв няма качества да се прелее на пациент, но не се изхвърля. 
Използва се за производство на кръвни продукти с определен лечебен ефект. 
 
 
 
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. 
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