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Новини за членове на БДФ 
 

Какво се случва със старите дрехи 

www.capital.bg | Мара Георгиева | 10.05.2019 | 12:21 
Текстилните отпадъци в страната са над 100 хил. тона годишно. Това е между 3.8 и 4% от 
общия битов отпадък. През 2018 г. само в София са изхвърлени над 12 хил. тона дрехи, като 
половината от тях могат да бъдат използвани отново, казва Севдалин Спасов, председател на 
Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба и собственик на "М 
холдинг". Вероятно е да познавате най-известната марка на холдинга - магазините "Мания", 
в които през април бе поставено началото на кампания "Дрехите не са боклук". В обектите на 
веригата в столицата, които са 14, са обособени специални места за събиране на ненужни 
дрехи, обувки и текстил, срещу което притежателите им получават допълнителна отстъпка за 
пазаруване във веригата. Със събраните средства "Мания" ще подкрепя финансово жените с 
рак на гърдата в България. Това не е първата инициатива за събиране на дрехи втора ръка. 
Няколко други фирми и организации вече имат опит в тази дейност. А с вдигането на 
доходите, масовото навлизане на големи марки и все по-осъзнатото потребителско мислене 
страната ни от вносител става износител на ненужен текстил с български произход. Какъв е 
пътят и какво всъщност става с дрехите, които вече не носим?  
БЧК и "Хюманита"  
Най-големият проект е на Българския червен кръст (БЧК) и компанията "Хюманита". Първите 
контейнери за събиране на текстил бяха поставени през март 2016 г. в Пловдив. Малко по-
късно същата година бяха разположени и в София, през есента на 2018 г. - в Перник, а от 
началото на 2019 – и във Варна. "Равносметката към днешна дата показва наличие на общо 
92 контейнера с логото на БЧК: 60 в София, 18 - в Пловдив, 12 - във Варна, и 2 - в Перник", 
уточни за "Капитал" Екатерина Борисова-Йовова, експерт "Фондонабиране и маркетинг" в 
хуманитарната организация. Инвестицията в изработването на контейнерите и оперативната 
им поддръжка е на пловдивската "Хюманита". Нейни са и задълженията по извозването на 
събраните количества до специализираната фирмена фабрика за сортиране. "С част от 
дрехите поддържаме кризисен резерв за БЧК за подпомагане на пострадали при бедствия, 
аварии и кризи, който при нужда незабавно може да предостави дрехи за 1000 души. Около 
10% от събраните количества са годни за нарязване и от тях в нашата фабрика се правят 
памучни кърпи, използвани за почистване в различни индустрии. Около 50% са дрехи, които 
стават за повторна употреба и се изнасят за страни от Африка, Централна Америка, Близкия 
изток. Част от количествата се пренасочват към рециклиращи мощности в страната и чужбина 
за производство на изолационна вата, пълнеж за тапицерии, а трикотажните - за прежда и 
др.", обясни за "Капитал" Антон Гичев, директор на отдел "Разделно събиране на текстил" в 
"Хюманита". Бизнес моделът включва отчисляване на финансов ресурс за хуманитарната 
организация. "За всеки дарен килограм текстилни изделия "Хюманита" дарява суми на БЧК. 
Набраните средства постъпват в специален Фонд за подпомагане на пострадали при 
бедствия, аварии и катастрофи. Средно дарените суми на месец са между 9 и 12 хил. лв.", 
коментира Екатерина Борисова-Йовова. Антон Гичев твърди, че проектът е рентабилен и се 
самоиздържа, като основното приходно перо идва от износа на дрехи. Той смята, че 
разполагането на контейнери за ненужни дрехи и текстил в България става доста късно - 
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години след като това е практика в Западна Европа. Следващите градове, в които ще бъдат 
поставени контейнери на БЧК и "Хюманита", са Бургас и Стара Загора, като постепенно 
мрежата ще обхване цялата страна.  
Zara  
От този месец към инициативата на БЧК се присъедини и "Зара България" чрез тристранно 
споразумение с хуманитарната организация и пловдивската фирма. В мрежата от магазини 
Zara в цялата страна всеки желаещ ще може да остави ненужни дрехи, които "Зара България" 
ще предоставя на "Хюманита". "Контейнерите ще бъдат поставени до два месеца най-късно. 
Ако проектът е успешен, ще има контейнери и в другите магазини на групата Inditex в 
страната", обобщи Антон Гичев. В групата са марки като Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti и 
др. H&M H&M имат своя глобална инициатива за събиране на стари дрехи и ненужен текстил. 
Тя е от 2013 г. и е достъпна във всички магазини на веригата в България. Срещу всяка 
предадена торба клиентите получават ваучер за 15% отстъпка в H&M, която се отнася за един 
артикул по избор при обща сума на покупките над 40 лева. На специален корпоративен сайт 
всеки месец се актуализира информацията за събраните от старта на инициативата до 
момента количества дрехи във всички държави, в които веригата присъства. Според него в 
България са събрани близо 2.1 млн. кг дрехи, което се равнява на 41 560 евро. Глобален 
партньор в инициативата е фирма i:Co, специализирана в събиране, повторно използване и 
рециклиране на употребявани дрехи и обувки. "Събираните количества се изпращат 
регулярно към i:Cо, която отговаря за сортирането. Дрехите се обработват ръчно в над 300 
категории в зависимост от тяхното състояние и се разпределят за повторно носене, за 
повторна употреба или за рециклиране", каза Анна Великова, мениджър "Комуникации" в 
"H&M България". Събраната сума пък се дарява за избрана организация на местно ниво.  
В България средствата отиват в подкрепа на действащите кампании на UNICEF. Например 
само за изминалата 2018 г. събраните количества от всички 21 магазина на H&M в страната са 
516 588 кг, уточни Анна Великова. Текстилните изделия, които не могат да бъдат повторно 
използвани, получават шанс като нови текстилни нишки или се използват за производство на 
изолиращи материали в автомобилната индустрия. Металните елементи от копчетата и 
циповете също се рециклират. "Дори прахът от процеса на рециклиране на текстила се 
оползотворява – той се събира и се преработва в съпътстващ продукт за производство на 
картон", обяснява Великова. Една от целите на кампанията на H&M е да расте броят на 
фирмените продукти, произведени от рециклирани материали - полиестер, памук, вълна. 
"Ако останат някакви излишни количества от събраните дрехи, те биват дарявани за 
изследователски проекти в текстилната сфера и рециклирането, както и за социални каузи", 
казва Анна Великова.  
TexСycle  
Контейнери за употребявани дрехи с бранда TexСycle са разположени в Стара Загора, Бургас, 
Поморие, Добрич, Шумен, Аксаково, Белослав и на над 20 места в София. Проектът е на 
варненската фирма "Евротекс", специализирана във вноса, сортирането и търговията на едро 
с дрехи втора употреба. Началото на TexСycle е поставено през август миналата година в Стара 
Загора. Компанията сключва договори с общините, които определят подходящите места за 
поставяне на контейнерите. "Наше задължение е да предоставим контейнерите, да ги 
брандираме, да ги обслужваме. Събраните количества се транспортират до фирмените ни 
площадки във Варна за дезинфекция, сортиране, третиране, за премахване на копчета и 
ципове", обясни за "Капитал" Сирма Желева, ръководител "Устойчиво развитие" в "Евротекс". 
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Фирмата има складове за продажба на едро в България, Гърция, Румъния и дори Чили и 
търгува с годните за втора употреба дрехи. Негодните се балират и предават за рециклиране 
- вълнените в Индия, а памучните - в Гърция. Тези, които не стават за рециклиране, отиват за 
алтернативно гориво. "Контейнерите се пълнят по-бързо от нашите очаквания, досега сме 
събрали 206 тона дрехи", съобщи Сирма Желева. Компанията не плаща на общините наем за 
площите, на които са разположени контейнерите, и не получава финансова подкрепа от тях. 
Ако социалните служби или кризисните центрове към общините се нуждаят от дрехи – 
фирмата им ги предоставя веднага безплатно. "Проектът е пилотен, тепърва ще преценяваме 
дали е финансово изгоден. Производството и брандирането на един контейнер струват 1500 
лева. Към тях се прибавят разходи за комуникация с гражданите - брошури, информационни 
кампании, за транспортиране на събраните количества, за ръчното им сортиране и извозване. 
Освен това плащаме на инсталациите за рециклиране. Трябва да мине време, за да видим 
дали тази дейност може да се самоиздържа. Имаме много запитвания и искания от различни 
населени места да поставим още контейнери, но засега са въздържаме, за да направим 
равносметката. Тази дейност трябва да се извършва съвместно с общините, с МОСВ, а да не е 
само задължение на фирмите", смята Желева.  
"Texaid България"  
Фирма "Texaid България" засега има само един контейнер за събиране на ненужни дрехи, 
който е в Костинброд, където компанията има сортировъчна фабрика. "За месец и половина 
са събрани тон и половина дрехи. Вече имаме подписани договори със Столична община и 
планираме да поставим 30 контейнера в столицата, чието местоположение предстои да бъде 
уточнено. Инвестицията в проекта е приблизително 200 хил. лева на година. Контейнерите са 
брандирани с логото на фирмата, а това е вид реклама за нас. Планираме да назначим 
допълнително шофьори и да закупим още бусове. Няма да сме на печалба от този проект 
засега, не очаквам чудеса, но целта е важна. Всички имат полза от това дрехите да не пълнят 
сметищата, а да заживеят втори живот", коментира за "Капитал" Янка Гунева, изпълнителен 
директор. Българското дружество е клон на фирма Texaid – Швейцария, която се занимава със 
събиране, сортиране, рециклиране на дрехи и има фабрики и в Германия, Швейцария, 
Австрия, Унгария, Мароко. Групата събира 80 000 тона на година, има 6000 контейнера за 
събиране на дрехи и текстил в Европа, но сега за първи път прави това и в България. 
Продайте в Remix  
Онлайн търговецът на дрехи втора употреба "Ремикс" (Remixshop.com) дава възможност на 
клиентите си да продадат дрехи и аксесоари, които не са им нужни, но са запазени. Услугата 
в България стартира в края на 2017 г. На сайта на компанията са описани подробно 
изискванията за дрехите, които се изкупуват - да са чисти и без следи от употреба, модни, 
маркови, автентични. Не се приемат например дрехи, шити по поръчка. За да изпрати 
дрехите, клиентът трябва да си поръча онлайн специалeн плик Remix Bag, да постави дрехите 
в него и да извика куриер (отново чрез акаунта си). Транспортът и в двете посоки е за сметка 
на фирмата. "Ремикс" одобрява за продажба само дрехите без следи от употреба, а 
останалите неодобрени може да бъдат рециклирани или върнати на клиента (ако е заявил 
"Премиум услуга"). Клиентът получава процент от продажната цена на продуктите, а 
компанията се грижи както за обработката, дезинфекцията, така и за маркетирането и 
продажбата на артикулите. "Услугата е перфектна за заети хора. За разлика от сайтовете за 
обяви, където доста от продуктите никога не се продават, при тази услуга всички дрехи могат 
да бъдат закупени от "Ремикс". В процеса по обработката на дрехите участват над 400 души 
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от екипа", обясни за "Капитал" Геновева Петрова, изпълнителен директор на Remixshop.com. 
Услугата е активна на всички девет пазара в ЕС, на които онлайн търговецът оперира. "От 
есента на 2017 г. само от България са получени над 700 хил. продукта. Общо над 16 хил. души 
в страната вече са се възползвали от услугата", уточни още Геновева Петрова. 

Деца от осем държави на етнофестивала в Минерални бани 

www.prinbulgaria.com | PR Sales | 13.05.2019 | 14:56 
От 31 май до 1 юни в летния театър на община Минерални бани ще се проведе 19-тият 
международен етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“. Тази година се 
очакват участници от Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, от Турция, а извън Балканите 
– от Грузия, Молдова и Индия. Организатори са КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р 
Желязко Христов“. Фестивалът е посветен на Международния ден на детето 1 юни. 
Участниците са на възраст от 5 до 18 години – певци, инструменталисти и танцьори. Всяка 
година по време на фестивалните дни посрещаме около 2 000 участници, придружители и 
гости, разказа за предаването „Рано в неделя“ Рени Джагалова, секретар на 
Благотворителния фонд. Основен фокус на фестивала е представянето на културите на 
различни етноси и националности, уточни Джагалова. „Което от една страна разкрива 
красотата на света именно в неговото многообразие, а от друга страна учи децата на уважение 
към различните духовни и културни ценности.“ За фестивала пристигат групи и индивидуални 
изпълнители, които вече са отличавани на различни конкурси. Паралелно с концертната 
програма като съпътстващи дейности се организира представяне на традиционни занаяти. 
Тази година се предвижда и открит урок за историята на региона. „Предполагам, че им е 
много интересно както на нашите деца в България да се запознаят с индийската култура, така 
и на индийските деца да видят какво пък ние предлагаме, какви са нашите традиции и 
обичаи.“ Децата не само се учат на толерантност към различното, а и започват да харесват 
различната култура, смята Рени Джагалова. 

Започна третото издание на социалната инициатива "Ти и Lidl за по-добър живот" 

www.offnews.bg | 13.05.2019 | 18:00 
Започна третото издание на най-голямата социално отговорна инициатива "Ти и Lidl за по-
добър живот".  Инициативата ще се проведе между 13 май и 10 юни.  В този период Лидл 
България ще дарява по 3 стотинки на всеки касов бон за подкрепа на обществено значими 
проекти. Партньори на инициативата са Фондация "Работилница за граждански инициативи" 
и Български дарителски форум.  Граждански организации от цялата страна могат да 
кандидатстват за финансиране до 30 юни в следните области: образование, околна среда, 
култура и историческо наследство. Максималният размер на финансирането е 10 000 лева. 
Пълната информация за подаване на кандидатурите можете да видите на 
www.lidl.bg/ti.  Стартът на инициативата беше даден чрез раздаване на специален 
пътеводител на реализираните до момента 51 проекта.  "Благодарение на нашите клиенти за 
две години доказахме колко успешна може да бъде формула "заедно правим добро - ти 
пазаруваш, ние даряваме по 3 стотинки". С над 390 000 лева дарен фонд до момента 
финансирахме 51 проекта в 27 населени места в страната. В специален пътеводител, който 
създадохме, обобщихме всички проекти от двете издания на инициативата, като сред тях има 
дигитализиране на музеи, изграждане на пространства за спорт и активен начин на живот, 
развиване на умения за предприемачество и комуникация, изграждане на разбиране и 
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толерантност към уязвими групи от обществото и много друго", сподели Милена Драгийска, 
главен изпълнителен директор на Лидл България. 

Теодор ще преплува 30 езера в подкрепа на фондацията на Нана за жени с рак на гърдата 

в. Утро, Русе | 15.05.2019 | 00:01 
Поредна благотворителна акция ще направи 24-годишният русенец Теодор Цветков, който от 
няколко години е съпричастен към редица каузи. Младият добротворец си е поставил нова 
цел и тя е да преплува 30 български езера, като този път момчето ще подпомогне фондацията 
на Нана Гладуиш "Една от 8". Тя предоставя социална и емоционална подкрепа на жени с рак 
на гърлата и техните близки. В изпълнението на поредното предизвикателство пълна 
подкрепа на Теодор отново ще окаже брат му Валентин. 
През лятото Теодор за втори път преплува благотворително езерото Липник само с една ръка, 
а в края на декември измина 50 километра в басейна на Спортното училище с вързани крака. 
Младият русенец съдейства и на плувеца и треньор Илиян Русев, който помага на деца с 
увреждания, като ги учи да плуват. Именно в подкрепа на фондация "Александър Русев" беше 
и последната му инициатива. 
15.05.2019 
Стр. 3 

Нана: Дадоха ми болкоуспокояващо за смъртно болна жена три дни преди... 

www.bgnow.eu | 15.05.2019 | 12:40 
За пациента не е важно колко получава и колко някой дава, важно е дали ще му решиш 
проблема. Това Коментира в студиото на „Здравей, България” по Нова телевизия Нана 
Гладуиш, водеща на предаването „Съдебен спор” и основател на фондация „Една от осем” за 
помощ и подкрепа на жени с рак на гърдата. „Понякога за онкологичните пациенти цената на 
техния живот е цената на един скенер, защото в България масово се лекуват пациенти без да 
се прави качествена образна диагностика”, добави тя. „Макар, че съм здравно осигурена, 
имам и допълнително здравно осигуряване, аз си плащах сама всички изследвания. Аз отивам 
в една болница да се оперирам и тази болница има частична патология, и в момента, в който 
ме изписват те и казват, че трябва да продължа да се лекувам на друго място и да си платя. 
Така става непрекъснато”, обясни тя. „Миналата седмица съм дала пари на жена на ядрено-
магнитен резонанс, защото тя няма пари и никой не й дава”, разказа тя и попита: „Най-
тъжното е, че след една седмица тя почина. Трябваше ли държавата да чака и да я приеме 
три дни преди тя да почине, за да й даде болкоуспокояващо?”. Непрекъснато се искат пари 
от пациентите под формата за дарения. “Когато на мен ми откриха тези метастази, в България 
искаха да ми отрежат гърдата. Даже, за да бъда по-точна, искаха да ми я накълцат сантиметър 
по сантиметър, за да разберат къде точно е тази бучка. Аз бях готова да го направя”, сподели 
Нана. “След това отидох на лечение в чужбина и се излекувах, без да ми режат гърдата”, 
сподели още тя. „Майчин дом” поискаха дарение от 2000 лева, за да се извърши операция. 
Аз не знам какви пари има и как се разпределят, но в крайна сметка ние си плащаме. В 
отделението ни все още се използва масичка за реанимация на бебета на 50 години, разказа 
д-р Красимира Иванова, началник на отделението по неонатология в Първа АГ болница 
“Света София”. Тя започва работа в отделението преди три години. От тогава досега, тя не е 
станала свидетел на закупуването на нова апаратура и ново оборудване. „Това, което най-
много ме тревожи е състоянието на газовата система в отделението, цялата газова инсталация 
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е по стените. Това е изключително рисковано и не е правилно по новите стандарти”, съобщи 
тя. „Единствено и само благодарение на безкрайно добрия екип от професионалисти в 
отделението, ние успяваме да се справим и то доста добре”, подчерта д-р Иванова. Източник: 
trg  

Две двойки от Хасково финансира кампанията "За едно дете повече" 

www.dariknews.bg | 15.05.2019 | 13:18 
6 891 лева, събрани с благотворителни инициативи на хасковската областна администрация, 
ще бъдат разделени между две двойки, кандидатствали за финансиране по критериите на 
Фондация „Искам бебе“ за ин витро. Това съобщиха на пресконференция днес областният 
управител Станислав Дечев и председателят на фондацията Мария Янева. Тя информира, че 
са кандидатствали 7 двойки от област Хасково. В процеса на събиране на документи обаче, 
една от дамите е забременяла и в момента семейството очаква бебе. Тази година средства за 
инвитро процедури получават: Милена Христова Димитрова - Емил Руменов Бабов от 
Свиленград, пациенти на МЦ "Св. Иван Рилски"- гр.Тутракан и Хатидже Рамадан Мехмед - 
Николай Антонов Николов от Хасково, Пациенти на "Селена" – Пловдив. В кампанията „За 
повече деца в България“, благодарение на хилядите дарители от Хасково и областта бяха 
набрани 5 890,70 лв. Малко по-късно към каузата се присъединиха и талантливите млади хора 
от Photoschool, с чиято помощ към сметката бяха рибавени още 1001 лева.   Областният 
управител Станислав Дечев благодари на всички дарители, на учениците и децата от област 
Хасково, както и на медиите за подкрепата за каузата „За повече деца в България“. 
Представителят на Photoschool за Хасково Иван Златев също пожела сбъдване на най-
съкровената мечта на тези двойки и обяви, че организацията им и в други градове ще се 
включи в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми чрез фондация „Искам бебе“ . 

Деца от осем държави на етнофестивала в Минерални бани Участници от Сърбия, 
Македония, Босна и Херцеговина, Турция, Грузия, Молдова и Индия ще бъдат заедно на 31 
май и 1 юни 

www.novjivot.info | 15.05.2019 | 13:26 
От 31 май до 1 юни в летния театър на община Минерални бани ще се проведе 19-тият 
международен етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“. Тази година се 
очакват участници от Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, от Турция, а извън Балканите 
– от Грузия, Молдова и Индия. Организатори са КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р 
Желязко Христов“. Фестивалът е посветен на Международния ден на детето 1 юни. 
Участниците са на възраст от 5 до 18 години – певци, инструменталисти и танцьори. Всяка 
година по време на фестивалните дни посрещаме около 2 000 участници, придружители и 
гости, разказа за предаването „Рано в неделя“ Рени Джагалова, секретар на 
Благотворителния фонд. Основен фокус на фестивала е представянето на културите на 
различни етноси и националности, уточни Джагалова. „Което от една страна разкрива 
красотата на света именно в неговото многообразие, а от друга страна учи децата на уважение 
към различните духовни и културни ценности.“ За фестивала пристигат групи и индивидуални 
изпълнители, които вече са отличавани на различни конкурси. Паралелно с концертната 
програма като съпътстващи дейности се организира представяне на традиционни занаяти. 
Тази година се предвижда и открит урок за историята на региона. „Предполагам, че им е 
много интересно както на нашите деца в България да се запознаят с индийската култура, така 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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http://www.novjivot.info/2019/05/15/деца-от-осем-държави-на-етнофестивала/
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и на индийските деца да видят какво пък ние предлагаме, какви са нашите традиции и 
обичаи.“ Децата не само се учат на толерантност към различното, а и започват да харесват 
различната култура, смята Рени Джагалова. 

Двойки от Хасково и Свиленград получават финансиране за ин витро от кампанията „За 
повече деца в България“ 

www.haskovo.net | 15.05.2019 | 13:28 
Две двойки с репродуктивни проблеми от Хасково и Свиленград ще получат средства за ин 
витро процедура от кампанията на Областният управител на Хасково Станислав Дечев и 
фондация „Искам бебе“ „За повече деца в България“. Имената им обяви днес председателят 
на фондацията Мария Янева. Това са Милена Христова Димитрова - Емил Руменов Бабов от 
Свиленград,пациенти на МЦ "Св. Иван Рилски"-Тутракан и Хатидже Рамадан Мехмед - 
Николай Антонов Николов от Хасково, пациенти на "Селена" – Пловдив. Сумата, която ще 
бъде разделена помежду им е 6891 лева. Парите са събрани от Коледните благотворителни 
инициативи на Областната администрация и с помощта на фотографите от Photoschool. За 
финансиране са кандидатствали 7 двойки от Хасковска област. В процеса на събиране на 
документи обаче, чудото се е случило, и една от дамите е забременяла и в момента 
семейството очаква своето бебе. Затова и в крайната бройка за финансиране от кампанията 
са останали шест довйки, съобщи Мария Янева. Haskovo .net 

Отворен е конкурсът за Google.org Impact Challenge 

www.ngobg.info | 16.05.2019 | 11:08 
От днес се приемат предложения за Google.org Impact Challenge. Инициативата ще подкрепи 
проекти, които да посрещнат предизвикателствата, свързани с омразата, екстремизма и 
безопасността на децата, както онлайн, така и офлайн. Финансирани ще бъдат проекти на 
общности, които предлагат нови образователни подходи, иновативни технологични решения 
и др. Конкурсът е отворен за неправителствени организации, социални предприятия, 
академични и изследователски институции. Допустими са кандидати от цяла Европа. 
Предложения се приемат до 28 юни 2019 г. Кандидатстването става чрез попълване на онлайн 
формуляр на английски език. Минималната стойност на финансирането, за което може 
кандидатства една организация е 50 000 евро. Основните критерии, на които трябва да 
отговарят инициативите са: въздействие, иновативност, реалистичност и възможност за 
мултиплициране. Повече подробности, вижте тук. Жури ще определят кои са идеите с най-
голям потенциал. Победителите ще получат от финансиране от Google.org. Победителите ще 
бъдат обявени на специална церемония през декември 2019 г. Google подкрепя български 
неправителствени организации, като предоставя през платформата TechSoup дарение на 
следните програми AdGrants, YouTube for Nonprofits и Google Apps. Фондация „Работилница 
за граждански инициативи“ като единствен партньор на TechSoup за България валидира 
всички кандидатстващи организации за програмите на Google, свързани с продуктите на 
Google. 
 
 
 
 
 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.haskovo.net/news/472155/dvoyki-ot-khaskovo-i-svilengrad-poluchavat-finansirane-za-in-vitro-ot-kampaniyata-za-poveche-detsa-v-blgariya
https://www.ngobg.info/bg/news/117340-отворен-е-конкурсът-за-googleorg-impact-challenge.html
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На фокус: Национална стратегия за детето 2019 - 2030  
 

Граждани от цялата страна протестираха срещу Стратегията за детето 

www.topnovini.bg | 11.05.2019 | 19:56 
Протести срещу Стратегията за детето се проведоха днес в столицата и други градове на 
страната, предаде БНР. Те бяха организирани в социалните мрежи. Там са посочени и 
основните искания, сред които излизане на България от Норвежки финансов механизъм, тъй 
като по него България се задължава да създаде и приеме закони за създаване на детски 
съдилища, което Конституцията на република България забранява. Настоява се са 
разследване на Социалните Служби при случаи на неправомерно извеждане на деца от 
семействата им и въдворяването им в институции или приемна грижа. Изискване на 
наказателна отговорност за недобронамерени действия. Ясно разписани права, задължения 
и процедури при работата на социалните служби;  Преобразуване на ДАЗД в Държавна 
Агенция за Закрила на Семейството, заради антисемейните и антибългарски политики, които 
провежда в сътрудничество с НПО. Настоява се за подпомагане на семейства в нужда, а не 
извеждане на деца и предаването им на приемна грижа. На проявата притеснени родители 
призоваха да бъде пренаписана Стратегията за детето 2019-2030 година. Според тях, има риск 
по фалшиви или неоснователни сигнали да им отнемат децата.   От социалното министерство 
по-рано категорично отрекоха да се подготвя Закон за детето и спряха работата по 
Националната стратегия за детето. "Към настоящия момент проект на подобен нормативен 
акт не съществува и не се подготвя. В тази връзка министерството отхвърля манипулативните 
внушения, че на социалните работници се дават нови правомощия да "отнемат деца", 
съобщават от ведомството на Бисер Петков.   Според съобщението основният приоритет в 
работата на социалните е децата да се отглеждат от своите майки и бащи. 

Родители на протест срещу Стратегията за детето 2019-2030: Не пипайте децата, да не ви 
пипнем ние! 

www.dobrichonline.com | 11.05.2019 | 21:21 
Стотици родители излязоха на протест против Националната стратегията за детето 2019-2030 
пред сградата на Областна управа в Добрич днес. Тяхното основно недоволство е срещу 
намеренията за насилствено отнемане от страна на държавата на функциите на родителите и 
принудителното извеждане на децата от семействата им.  Припомняме, че общественото 
обсъждане и приемане на Националната стратегия за детето бяха замразени заради 
надигналото се масово недоволство. Опасенията в момента са, че въпреки това, 
предвидените в нея промени се прокарват тихомълком  чрез  допълнения в Закона за закрила 
на детето, Семейния кодекс и Закона за социалните помощи. Сред  исканията на 
протестиращите семейства са пълнотоотхвърляне на Националната стратегия за детето, която 
според тях е в пълен разрез с Конституцията на България. Според тяхтя действа в ущърб на 
децата и отнема всички права на техните родители. Протестиращите настояват заотмяната на 
поправките от 22-ри март в Закона за социално подпомагане, както и в Законите, съпътстващи 
въвеждането на Стратегията, излизане на България от Норвежкия финансов механизъм, който 
по техни думи налага абсурдни условия и е явно вмешателство в българското 
законодателство. Протестиращите искат също да бъде носена наказателна отговорност при 
подаване на фалшив сигнал и при неправомерни действия от страна на социалните 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.topnovini.bg/novini/827053-grajdani-ot-tsyalata-strana-protestiraha-sreshtu-strategiyata-za-deteto
https://www.dobrichonline.com/novini/52633/roditeli-na-protest-sreshchu-strategiyata-za-deteto-2019-2030-ne-pipayte-detsata-da-ne-vi-pipnem-nie
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работници, както и извеждане от анонимност на подаващия сигнал, стопиране на бизнеса с 
приемна грижа и отнемане на децата от бедни семейства.  „Нека парите, които държавата е 
готова да даде на приемно семейство, да бъдат насочени към истинското. Бедността не е 
порок”, завиха майките и бащите.  Те са твърдо против ранното сексуално образование на 
децатаи създаването надетски съд.  Протестиращите искат и закриване на телефон 116 111. 
„Събрали сме се тук против Стратегията за детето, защото в нея има много неизяснени неща, 
които поставят 99% от децата в риск и опасност от отнемане от родителите”, заяви една от 
организаторките Олга Дякова. Тя допълни, че началното сексуално образование, което също 
е включено в Стратегията, не е допустимо и морално. „Едно 4-годишно дете да бъде 
сексуално  обучавано - това е в контраст с конституцията на България и със семейните ни 
ценности”, каза тя. Според Майя Сапожникова тази стратегия изземва функциите на 
родителите за сметка на чиновниците. „Това е тотален контрол над хора, които могат да бъдат 
инакомислещи за попълване на съществуващи в момента приемни семейства, защото има 
около 400 такива, които нямат приети деца за отглеждане”, заяви тя.  Сапожникова добави, 
че е против и това, което е заложено в стратегията за сексуалното образование на децата. 
„Моето дете и целият му клас бяха заведени да гледат уж филмче затова как растат 
семенцата. Впоследствие, ние това не го знаехме, детето се връща с плач и казва „Ние 
гледахме за това как стават бебетата и никога подобни неща няма да правя!”, трябваше ми 
време, за да мога да я успокоя”, разказа разтревожената майка.  „Примерно извеждат едно 
дете от майката, която не може да се грижи за него, дават го в приемно семейство, на което 
се плаща. Не може ли с тези пари, които се дават на тази приемна майка, да се помогне на 
биологичната майка да си го гледа сама?”, попита Камелия Тодорова. „Това, че аз съм 
самотен родител не поставя моите деца в риск. Смятам, че те са в много по-малък риск и почти 
нищожен от много деца, които живеят с двама родители, но самият факт, че ги отглеждам 
сама е достатъчен за държавата да ми ги вземе, всичко ни взеха”, каза Михаила Стефанова. 
„Ако ние днес позволим да посегнат на децата ни много жалко, изобщо, че ни има нас. 
Вярвам, че този път ще бъдем единни и няма да дадем да докоснат с пръст децата ни”, заяви 
тя.  Ако няма отзив от управляващите протестите срещу Стратегията за детето 2019- 2030 ще 
продължат. Очаква се следващият протест да бъде около 22 май.  Коментирай Сподели 

Това са едни огромни суми пари, които се наливат от Норвегия в България единствено с цел 
влияние и да прокарат политиките 

www.fakti.bg | 11.05.2019 | 21:23 
В много градове се проведе Национален протест срещу проекта за Национална стратегия за 
детето. В София протестът е пред Министерския съвет, а след това продължи пред 
парламента. Те бяха организирани в социалните мрежи. Там са посочени и основните 
искания, сред които излизане на България от Норвежки финансов механизъм, тъй като по него 
България се задължава да създаде и приеме закони за създаване на детски съдилища, което 
Конституцията на република България забранява. Настоява се са разследване на Социалните 
Служби при случаи на неправомерно извеждане на деца от семействата им и въдворяването 
им в институции или приемна грижа. Изискване на наказателна отговорност за 
недобронамерени действия. Ясно разписани права, задължения и процедури при работата 
на социалните служби; Преобразуване на ДАЗД в Държавна Агенция за Закрила на 
Семейството, заради антисемейните и антибългарски политики, които провежда в 
сътрудничество с НПО. Настоява се за подпомагане на семейства в нужда, а не извеждане на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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деца и предаването им на приемна грижа. На проявата притеснени родители призоваха да 
бъде пренаписана Стратегията за детето 2019-2030 година. Гроздана Янтрова, една от 
организаторите в Пазарджик, поясни, че протестът е провокиран от законодателните 
промени, които в момента се правят, въпреки че Стратегията е спряна: "Въпреки че г-н Бойко 
Борисов, министър-председателят, обяви, че Стратегията е спряна, оказва се, че работата по 
Стратегията всъщност продължава и правят промени в основни закони. Всъщност правилата, 
които Стратегията въвежда, която в момента е спряна, всички неща минават през законите, 
всички законови поправки се правят, все едно че тая Стратегия е приета, основно Закона за 
закрила на детето, Семейния кодекс и Закона за социалните помощи. С една дума, се работи. 
Това са едни огромни суми пари, които се наливат от Норвегия в България единствено с цел 
влияние и да прокарат политиките, които в момента в Норвегия работят, политиките по 
отношение на семейството, на децата и всичкото това зад една лицемерна фраза - най-
добрият интерес на детето. Просто положението е много неприятно и много притеснително. 
Това ни накара да излизаме по улиците" . Министърът на труда и социалната политика Бисер 
Петков нарече "фалшиви новини" твърденията, че този документ предвижда отнемане на 
деца от родителите им. Той определя днешния протест като неоснователен, припомня БНР. 
"Този проект беше на обществено обсъждане и след като се оцениха обществените реакции 
срещу него, на практика той нито е започнал междуведомствено съгласуване за разглеждане 
в Министерски съвет, т.е., работата по него е спряна и това искам категорично пред вас да го 
потвърдя - протестът няма основание, няма Национална стратегия за детето за 2019-2030 
година и няма нормативен документ или проект, който да цели отнемане на деца от техните 
биологични родители". Родителите, които ще протестират в Бургас, освен отхвърлянето на 
Националната стратегия за детето, искат и отмяна на последните изменения в Закона за 
закрила на детето. Те не одобряват въведените проверки по анонимни сигнали и методите 
на работа, които дават прекомерна власт на държавните служители за отделянето на децата 
от семействата им България 

Стратегията за детето не предвижда отнемане на деца, успокоява ДАЗД 

www.topnovini.bg | 12.05.2019 | 16:46 
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова отхвърли 
опасенията на родителите, че в проекта за Национална стратегия за детето има заложени 
текстове, в които се предвижда отнемане на деца, съобщи БНР. Лилова призова обществото 
за спокойствие. По нейни думи разпространената информация в социалните мрежи е 
фалшива новина. Страхът, който организаторите на такива спекулативни твърдения, които се 
внушиха на хората през социалните мрежи, наистина е неоснователен, заяви тя. 
Председателят на ДАЗД увери, че не се подготвя документ, който да цели отнемането на деца 
от родителите. Нещо повече, според нея такъв нямало да има никога у нас.   Уверявам ви, не 
е имало и такова намерение във всички, които разписваха този документ, посочи Лилова. 
Припомняме, вчера в цялата страна се проведоха протести срещу Стратегията за детето. Те 
бяха организирани в социалните мрежи. Протестиращите излязоха с искането за разследване 
на Социалните служби при случаи на неправомерно извеждане на деца от семействата им и 
въдворяването им в институции или приемна грижа. По-рано от социалното министерство 
категорично отрекоха да се подготвя Закон за детето и спряха работата по Националната 
стратегия за детето. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.topnovini.bg/novini/827082-strategiyata-za-deteto-ne-predvijda-otnemane-na-detsa-uspokoyava-dazd
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Родители протестираха срещу Стратегията за детето 

www.duma.bg | 12.05.2019 | 20:43 
Организирани чрез социалните мрежи протести срещу Стратегията за детето се проведоха в 
столицата и други градове в събота. Онлайн са посочени и основните искания на 
недоволстващите като излизане на България от Норвежкия финансов механизъм, тъй като по 
него България се задължавала да създаде и приеме закони за създаване на детски съдилища, 
което  Конституцията забранява. Настоява се за разследване на социалните служби при 
случаи на неправомерно извеждане на деца от семействата и въдворяването им в институции 
или приемна грижа. Има изискване за наказателна отговорност при недобронамерени 
действия. Родителите настояват Държавната агенция за закрила на детето да се преобразува 
в Държавна агенция за закрила на семейството. Протестиращите настояваха и за подпомагане 
на семейства в нужда, а не извеждане на деца и предаването им на приемна грижа. ДУМА 
припомня, че в края на април по разпореждане на Бойко Борисов работата по проекта на 
Националната стратегия за детето (2019-2030 г.) бе спряна поради негативни реакции на част 
от обществото. На 9 май МТСП възрази срещу новини в социалните мрежи, че се подготвя 
Закон за детето. Проект на подобен нормативен акт не съществува и не се подготвя, бяха 
категорични от министерството. Ден по-късно социалният министър Бисер Петков заяви, че 
"не съществува нормативен документ и не се подготвя проект, който да цели отнемане на 
децата от техните биологични родители. Истината е, че много деца се изоставят от техните 
родители буквално на улицата и държавата е длъжна да се погрижи за тях, като предприема 
временни мерки за закрила". През 2018 г. социалните работници са предотвратили 
изоставянето на 1700 деца и те са останали в своите семейства. 

Русинова: Националната стратегия не предвижда отнемане на деца 

www.bgonair.bg | 13.05.2019 | 09:13 
Седем от десет деца стават жертва на насилие у дома. Това сочи доклад на Синдиката на 
българските учители и МВР. Дали обаче шамарите и наказанията вкъщи са достатъчно 
ефективен метод на възпитание? Този въпрос така и не успя да намери своя категоричен 
отговор. Страни от Западна Европа вече са постигнали консенсус - всякакво насилие може да 
стане повод детето да бъде изведено от семейството. Подобна идея у нас обаче изведе на 
протест в събота родители от над 20 български града. Те настояха предложенията, записани 
в Националната стратегия за детето до 2030 г. да отпаднат. Проектът на този документ вече 
беше блокиран от премиера Борисов. "Никой в държавата няма намерение да отнема децата 
от техните родители. Законът за закрила на детето е приет през 2000 година и голяма част от 
разпоредбите в него дори не са променяни оттогава. Целта ни е просто да подкрепим децата, 
които поради някаква причина са изгубили своите семейства. За миналата година у нас са 
били изоставени малко над 1000 деца", коментира в студиото на "България сутрин" зам.-
министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя увери, че разпространената 
информация е невярна и подчерта, че родителите у нас трябва да бъдат напълно спокойни.  В 
събота в цялата страна отново се проведоха протести срещу Стратегията за детето. Те бяха 
организирани в социалните мрежи. Протестиращите излязоха с искането за разследване на 
социалните служби при случаи на неправомерно извеждане на деца от семействата им и 
въдворяването им в институции или приемна грижа. По-рано от социалното министерство 
категорично отрекоха да се подготвя закон за детето и спряха работата по Националната 
стратегия за детето. Харесайте страницата ни във Facebook ТУК. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.duma.bg/roditeli-protestiraha-sreshtu-strategiyata-za-deteto-n191616
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2019-05-13/strategiyata-za-deteto-ne-predvizhda-otnemane-na-detsa-uspokoi-zam-sotsialniyat-ni-ministarr
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"Новият закон" – нов фронт на родители. Съзряха пропаганда в приказка за III клас 

www.trafficnews.bg | 17.05.2019 | 07:01 
Истерията около Националната стратегия за детето се пренася на нови фронтове. Този път на 
прицел на разтревожените родители е приказката "Новият закон" от Кристине Ньостлингер, 
който е поместен в читанка за 3 клас. Родителите възроптаха - това е опит да се прокара 
идеята и да се приеме документ, с който ще вземат децата им. Припомняме ви, че вчера 
премиерът Борисов категорично заяви, че Стратегия за детето няма и проектът тепърва ще се 
обсъжда на обществено равнище. Опитът да се потуши напрежението, обаче, се оказа 
напразен. Приказката "Новият закон" е поместена в учебник на издателство "Анубис". Главни 
герои в нея са група деца и добър цар, който иска да изготви закон за тяхната защита. Според 
приказния документ не бива вече да бият децата си и им забранява да ги оставят сами, да ги 
ръчкат за щяло и нещяло и да не ги вземат на сериозно. Никой обаче не спазвал закона. Затова 
царят създал  тайна полиция, която да следи за неговото правилно и усърдно прилагане. 
Преоблечени доброволци плъзнали из цялото приказно царство и започнали да слухтят, да 
донасят информация. Така родителите се научили да спазват закона. Приказката завършва по 
подобаващ начин, както би трябвало - всички заживели щастливо. Но пък текстът повдигна 
много въпроси и разбуни духовете на и без това разбуненото ни общество. Родителите 
съзират прокарване на Националната стратегия за детето на още един фронт. Текстът е на 
австрийски автор. В оригинал е взет от германски сайт, в който е записано, че в методическите 
указания за работа с приказката е записана важната роля на учителя, който да обясни на 
децата, че и те имат права и преподавателите са тези, към които могат да се обърнат, ако те 
са нарушени. Коментарите са еднозначни: "Текстът е пълна гавра! Нито езикът на който е 
написан, нито съдържанието могат да обогатят с нещо детето. Жалко е какви гнусни и плоски 
думи се използват, а за словореда и правописа дори не е необходимо да се споменава. 
Толкова ли нямаше с какво да обогатят любопитния детски ум, та с тази помия отрано го 
пълнят!!! Отвратена съм!!!!!" "Читанка за трети клас. Това е дъното! Крайно време е да има 
допитване до родителите на кое издателство да бъдат учебниците, след като Законът допуска 
такъв избор! Погледнете за какъв изказ става дума, за какво опростачване .... При толкова 
богато народно творчество, при толкова прекрасни автори и произведения, децата ни да 
изучават такъв боклук, е недопустимо! Изцяло тенденциозен текст, видимо от километри..., 
толкова долнопробно за четене! А въпросите към текста ги е мислил някой още по-голям 
умник...." "Пълен потрес! Кое извратено съзнание е позволило това да се отпечата?!" 
 
 
 
 
Общи новини  
 
 

"Капачки за бъдеще" дарява кувьоз на първомайската болница 

www.haskovo.net | 10.05.2019 | 11:23 
Следващият кувьоз, който дарява „Капачки за бъдеще“ е за родилното отделение на МБАЛ – 
Първомай. Само преди четири месеца, за Деня на родилната помощ, отделението се сдоби с 
апаратура от много висок клас. Днес за работещите там идва още една добра новина – втори 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://trafficnews.bg/bulgaria-obshtestvo/noviiat-zakonnov-front-roditeli-sazriaha-propaganda-142218/
http://www.haskovo.net/news/471880/Kapachki-za-badesthe-daryava-kuvoz-na-parvomayskata-bolnica
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кувьоз. Справката показва, че около 15% от новородените имат нужда да бъдат поставени в 
кувьоз. При приблизително 220 раждания на година в Първомай - над 30 деца са нуждаещи 
се от такава техника. Това не са само недоносени бебета, но и такива, които са с тегло под 
нормата и по други медицински или социални причини. В Кампанията неотдавна се включиха 
учениците и учителите от ПГСС „Васил Левски“. Събирането на капачки има за цел да бъдат 
рециклирани и със събраните пари да се закупят кувьози или друга медицинска техника, 
които се даряват на общински болници. Eдновременно с това се намалява количеството 
боклук, което се генерира в България. Само с първите си три инициативи благотворителната 
кауза „Капачки за бъдеще“ на българската природа са спестени 69 тона пластмасови 
отпадъци.  Теодора Кирякова 

Кампания в полза на децата 

www.presstv.bg | 10.05.2019 | 11:56 
Във връзка с реализирането на иновативен проект „Да развием потенциала на всяко дете”, 
Терапевтичен център „Светулка“ започна благотворителна кампания, чиято цел е набиране 
на необходими над 19 хил. лева за изграждане на специално обособено помещение в помощ 
на деца с проблеми в развитието. Сензореният кът ще включва различни форми на сетивно 
стимулиране, за опознаване на заобикалящия свят в сензорна среда, развиващи мисленето 
на детето и неговата сензорна чувствителност, с оглед преодоляване на възможни 
затруднения. Стартирането на проекта вече откри добри хора, които дариха средства в 
размер на 3 000 лв. За цялостното му реализиране обаче са необходими още финанси в 
размер на 19 140 лв. или материали за реализирането му. Началото на кампанията по 
набирането на средства бе дадена на 7 май от ресторант „Made in Lucky“, с подкрепата на МГ 
„Вис виталис“, в присъствието на приятели, съмишленици и бъдещи спомоществователи. 
Повече за целите на кампанията и проекта разказва логопедът Светлана Берова. 

С тениска на бала! Ето как абитуриентите на Механото в Бургас събраха над 2 хил. лева за 
сираци 

www.flagman.bg | Автор: Светлозария КИДЕРОВА, снимки: Авторът | 10.05.2019 | 13:06 
Правим го заради нашите връстници, защото всеки един от тях има потенциал, който трябва 
да бъде развит, каза Мартин от 12 "з" клас Бъдещите абитуриенти на Професионална 
гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас (Механото) събраха над 2 хил. 
лева за свои връстници, останали без родителска грижа, но със стремеж да продължат 
висшето си образование. 104 дванайсетокласници облякоха черни тениски, с декорация на 
жълто сърце на тях, за да покажат, че не са безразлични към човешката съдба на свои 
съученици, лишени от семейства и финансови възможности. Те се включиха в инициативата 
„С тениска на бала”, а през днешния ден прекрачиха прага на гимназията с тениските и гордо 
позираха за снимка пред сградата на гимназията. „Ние смятаме, че това е една изключителна 
важна инициатива. Искаме да покажем на своите съученици и на всички хора, че е важно да 
се държим като едно общество, да не се делим и заедно да го развиваме. И всеки има своята 
роля в това общество. Ако оставим един малък проблем и го игнорираме, то той ще се 
разрасне с времето до по-голяма беда. Ние смятаме, че всеки един от нас има потенциал и 
талант и ако са му предоставени съответните възможност. Затова ние заделихме една 
скромна финансова сума, защото други хора се нуждаят повече от нея. Така ние ще можем да 
подобрим живота на много наши съученици, приятели и хора като цяло”, каза пред репортер 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.presstv.bg/новини/от-региона/05/10/кампания-в-полза-на-децата/
https://www.flagman.bg/article/187137


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”  

17 

 

на Флагман.бг 12-класникът от специалност „Компютърни мрежи” Мартин. Трябва да държим 
като общество и да си помогаме, каза Мартин от 12 "з" клас на  Професионална гимназия по 
механоелектротехника и електроника в Бургас Той сподели още, че се надява кампанията да 
достигне до повече бъдещи абитуриенти, които да успеят да погледнат по реалистично на 
благотворителността и да разберат как с такъв малък жест, всъщност помощта им е безкрайно 
значима. Цената на тениската, с която всеки ученик е допринесъл за малка усмивка на лицето 
на свои връстник да сбъдне мечтата си да продължи образованието, е едва 20 лева, но, 
„когато всеки един от нас го направи, сумата става доста по-голяма и съответно е помощ за 
повече деца”, допълни още Мартин от Механото. 12 "з" клас, специално "Компютърни 
мрежи", с класен ръкодит г-жа Янина Славова #steniskanabala е благотворителна инициатива, 
която се осъществява със съдействието на БЧК. От 2014 г. досега с дарените общо 422 432 са 
осигурени стипендии на 191 абитуриенти без родители, които продължиха обучението си 
след 12-и клас във висше учебно заведение. Повече информация за програмата вижте на 
сайта www.steniskanabala.bg    Дарението на Випуск 2019 от ПГМЕЕ-Бургас по кампанията 
#steniskanabala е на стойност 2080 лева.  

Търновският клуб „Зонта Интернешънъл“ дари техника на Родилното отделение в МОБАЛ 
"Д-р Стефан Черкезов" 

www.regnews.net | 10.05.2019 | 13:26 
Кардиотокограф с фетален монитор дари на Родилното отделение към МОБАЛ „Д-р Стефан 
Черкезов“ във Велико Търново местният клуб на „Зонта Интернешънъл“. С новата техника 
дамите от най-влиятелната неправителствена организация в защита правата на жените 
осигуряват по-голямо спокойствие и за родилките, и за екипа на отделението. 
Кардиотокографът е напълно окомплектован, включително с два трансдюсера, което 
позволява следенето и на двуплодова бременност. С апарата се проследяват сърдечната 
дейност на плода и маточните контракции. Днес кардиотокографът бе връчен на шефа на 
отделението доц. д-р Светлозар Стойков. Освен апарата, дамите от великотърновскиу клуб на 
„Зонта Интернешънъл“ дариха на отделението картина на Петранка Новосад. Благодарни сме 
на „Зонта Интернешънъл“, че откликнаха на молбата ни за помощ. С новия токограф ще бъдем 
по-спокойни в работата си, а родилките – в един от най-важните моменти в живота си, 
сподели старшата акушерка Албена Василева. Благодарността си за сътрудничеството със 
„Зонта Интернешънъл“ – Велико Търново изказа и доц. Стойков. Днешното дарение не е 
първото, направено от дамите за Родилното отделение в старата столица. Във времето назад 
те осигуриха друг токограф, родилно легло за залата за раждане, гинекологични столове. 
Опитваме се според възможностите си да запълваме малки празноти, обясни президентът на 
великотърновския клуб на „Зонта Интернешънъл“ Красимира Коцева. Тя припомни, че на 14 
юни ще се проведе благотворителният бал на „Зонта Интернешънъл“ „Бяло лято“. Събитието 
минава под мотото „Дари любов и доброта“, като според резултата, който се постига на него, 
дамите преценяват накъде да насочат подкрепата си. Най-често те застават зад каузи в 
областта на образованието и здравеопазването. Очаква се за тазгодишното „Бяло лято“ във 
Велико Търново да пристигнат представителки на неправителствената организация от цялата 
страна. Биляна МИЛЧЕВА 

Ловеч с голямо дарение от Ерфурт 

www.kmeta.bg | 10.05.2019 | 16:26 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.regnews.net/bg/tarnovskiyat-klub-zonta-interneshanal-dari-tehnika-na-rodilnoto-otdelenie-v-mobal-d-r-stefan-cherkezov/
https://www.kmeta.bg/lovech-s-golyamo-darenie-ot-erfurt


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”  

18 

 

Гостуващият в Ловеч главен кмет на Ерфурт Андреас Баузевайн в присъствието на кмета на 
Община Ловеч Корнелия Маринова връчи днес голямо дарение, предназначено за различни 
институции. Дарението е три леки автомобили - два броя  VW Golf и една  Skoda Fabia,  един 
автомобил за оказване на бърза помощ, 23 броя компютри и парична сума.  Кметът Андреас 
Баузевайн  каза, че Ловеч е най-любимият град сред партньорските и припомни, че през 2021 
г. ще отбележим 50 години от първия договор. Той каза още: „Колите са осигурени от 
Спестовната каса в Средна Тюрингия, присъстващия тук Михаел Хаун от банката за трети път 
дарява коли на Ловеч, което означава, че ще продължи да го прави. Автомобилите са на 
възраст между седем и девет години и дълго време ще могат да се карат. Компютрите също 
са работещи и са дарение от Франк Белкнер от Ерфуртския образователен център“. Кметът 
Корнелия Маринова  получи ключове на кола, която ще обслужва Ловешкия зоопарк. Тя 
благодари на гостите за дарителския жест и припомни, че всяко дарение има две страни – 
материална и духовна. После тя допълни: „Материалната страна  е важна и ясна и тя идва на 
време и на точното място. Духовната страна е едно посланието за приятелска подкрепа, за 
общи цели и политики. И ние като общината се стремим да помагаме на по-малки селища и 
нуждаещите се. В България казват - кажи ми кои са ти приятелите, за да ти кажа кой си ти. Вие 
сте на първо място сред нашите приятели“. На  Районна служба „Пожарна безопасност и 
защита на населението“  беше предоставен автомобил за оказване на бърза помощ. 
Ключовете пое главен  инспектор Явор Абаджиев. Докарани бяха и 23 работещи компютри, 
които отиват за училищата „Тодор Кирков“ и  „Панайот Пипков“.  Другите две коли са за 
Дневен център за деца и младежи с увреждания  и за Център да специализирана 
образователна подкрепа „Васил Левски". Кметът Андреас Баузевайн  обясни още, че 1500 
евро са събрани от инициативата „Дари последния цент“. Служителите получават заплатите 
си на кръгла сума, а центовете се даряват. Тази сума получи бизнесменът Пламен Митев, 
който се ангажира на създаде „ресторант-училище“, който ще обучава, а храната ще дарява 
на нуждаещи се. 

TimeHeroes търсят героите на доброволчеството за 2019 г. 

www.dnevnik.bg | 10.05.2019 | 18:55 
На 6 юни за трета поредна година ще бъдат връчени годишните награди ГЕРОИТЕ на най-
голямата платформа за доброволчество TimeHeroes. До тази неделя всеки може да номинира 
доброволци, неправителствени организации, неформални групи, компании, младежки 
организации, журналисти и институции. Условието е те по някакъв начин да са подобрили 
доброволческата среда в България, съобщават от платформата. Правилата позволяват на 
всеки желаещ да номинира дори самия себе си. Чрез наградите платформата традиционно 
изказва благодарност на всички, които допринасят за развитието на доброволчеството в 
България. От 7 години платформата TimeHeroes.org свързва каузи, нуждаещи се от подкрепа, 
с хора, които са готови да вложат за тяхното осъществяване времето и уменията си. Според 
статистиката на платформата за това време над 55 хил. доброволци са подкрепили 1801 каузи 
на над 719 организации от цяла България. В седмицата преди церемонията ще се състои 
"Седмица на доброволчеството". В нея са включени 4 инициативи. В "Героите намират време" 
всички желаещи могат да се възползват от специално създадения календар за мисии, в които 
могат да се включат веднага. В "Малките герои" на най-младите и техните родители ще бъде 
показана културата на доброволчеството. "Героите говорят" е събитие, насочено към 
ценителите на интересни истории. На събитието те ще могат да чуят вдъхновяващите истории 
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на доброволци, организации и компании в България. А "Героите в офиса" напомня за 
сътрудничеството между доброволчеството и корпоративния сектор. То ще събере на едно 
място социално отговорни компании, които ще споделят добри практики в сферата на 
доброволчеството и корпоративния бизнес. Номинациите се приемат на сайта на TimeHeroes. 

Ученици от Математическата събраха 1100 лв. за деца с увреден слух и зрение 

в. Марица, Пловдив | 11.05.2019 | 00:05 
С Пролетен благотворителен концерт ученици от Математическата гимназия събраха 1100 
лева за деца, които са с увреден слух или зрение. Инициативата е на 6. б клас с подкрепата на 
класния ръководител Невена Илчевска и родителите. Концертът в Първо студио на Радио 
Пловдив е част от националната благотворителна кампания "С добро по Великден", която 
събира средства за специализирани помагала за деца, лишени от зрение и слух. Инициатор 
на кампанията е ННЕК Юнеско. 
В пловдивската проява се включиха над 50 талантливи деца, сред които ученици от ансамбъл 
"Тракийска младост" при СУ "Л. Кара-велов", изпълнители от АРТ ВОЙС ЦЕНТЪР танцьори от 
клуб по ак-робатичен рокендрол "Катерини", детски танцов състав "Етнори-тъм", спортен 
клуб "Алекс", деца от НУМТИ "Добрин Петков". 
Освен да подкрепят децата с увреден слух, организаторите искат и да възпитават учениците 
в толерантност, отзивчивост и доброта. 
10.05.2019 г. 
Стр. 5 

Възможности за кандидатстване и подбор на приемни родители 

www.radiomilena.com | 10.05.2019 | 22:11 
Видове приемна грижа и възможности за кандидатстване и подбор на приемни родители: 
Какво е приемна грижа? Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен 
дом, защото техните родители не са в състояние да полагат грижи за тях. Видове приемна 
грижа 1.Доброволна приемна грижа: При доброволната приемна грижа се сключва договор с 
утвърденото приемно семейство, преминало базово обучение. За децата се предоставят 
финансови средства в процеса на отглеждане. Отпуска се и еднократна помощ (при 
необходимост). 2.Професионална приемна грижа: При професионалната приемна грижа се 
сключва договор между единия родител от приемното семейство и доставчика на социалната 
услуга „приемна грижа”. Професионалното приемно семейство трябва да е преминало 
базово обучение и допълнителна квалификация, необходима за възпитание и отглеждане на 
деца. Професионалният приеман родител получава месечно възнаграждение и месечни 
парични средства, както и еднократна помощ (при необходимост) за нуждите на настаненото 
дете. Видове доставчици на социалната услуга „приемна грижа” Доставчик на социалната 
услуга “приемна грижа” може да бъде дирекция “Социално подпомагане”, общината или 
лицензиран доставчик на социална услуга за деца съгласно чл. 43б от Закона за закрила на 
детето. Кои деца имат нужда от настаняване в приемно семейство? Деца, при които е 
прекъсната връзката с биологичните родители. Това са деца на починали родители; на 
неизвестни родители; -Родители, чиито родителски права са отнети или ограничени; -Деца, 
настанени в институции; -Деца на тежко и нелечимо болни родители. Деца, чиито родители, 
близки, настойници или попечители с или без основателна причина трайно не полагат грижа 
за нуждите им. Деца до 3 годишна възраст. Деца с физически и ментални увреждания.Деца, 
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при които не е възможно осиновяване. Деца-жертва на насилие. Деца-жертва на трафик. 
Деца, при които са изчерпани всички други възможности за закрила в семейна среда Видове 
настаняване в приемни семейства: краткосрочно; дългосрочно; спешно; заместваща приемна 
грижа. Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето, целта 
на неговото настаняване и плана за действие на детето, изработен от дирекция “Социално 
подпомагане”. Краткосрочно настаняване се предприема за срок до една година с цел 
подкрепа на биологичното семейство и връщане на детето в него. Това означава, че детето 
може да бъде настанено в приемното семейство за няколко седмици или месеци. 
Дългосрочно настаняване се предприема за срок над една година за деца: – чиито родители 
са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са 
ограничени; – чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за тях; – 
чиито родители се намират в трайна невъзможност да ги отглеждат; – чието връщане в 
биологичното семейство в срока по ал. 3 е невъзможно; – чието осиновяване е невъзможно. 
Спешно настаняване с цел запазване на живота и здравето се предприема за деца: – 
изпаднали в бедствена ситуация; – за които е предприета мярка “полицейска закрила” след 
изтичането й; – които са жертви на насилие и трафик; – до 3-годишна възраст, включително 
новородени. Заместваща приемна грижа е услуга за дете, настанено извън семейството, която 
се предприема планирано и/или при извънредни обстоятелства. Целта е подкрепа на 
приемното семейство, или семейството на роднини или близки, за осигуряване на отдих. 
Насочена е също за деца, с дългосрочен престой в специализирана институция, за 
интегриране в общността. От Центъра за обществена подкрепа информират, че ще 
направят  всичко, което е по силите им, за да получите една истинска представа какво 
означава да бъдеш приемен родител. Ще се срещнат с вас и ще ви информират подробно 
какво представлява приемната грижа. Ще предоставят списък на необходимите за 
кандидатстване документи. Ще осигурят качествено обучение. Ще бъдат на разположение с 
отговорите си всеки път, когато имате въпроси. Специалистите от Център за обществена 
подкрепа са добри професионалисти и можете да бъдете сигурни, че ще бъдат на Ваше 
разположение в усилията Ви да бъдете приемен родител. Как можете да станете приемен 
родител? Вие, като приемен родител може да работите или да сте в пенсия, да сте женени 
или не, с или без ваши собствени деца, да живеете на село или в града, във ваше собствено 
жилище или под наем. Това, което е необходимо, е да имате достатъчно място вкъщи за 
детето и достатъчно време, за да му осигурите вниманието, от което се нуждае. Процедура за 
кандидатстване за приемен родител Кандидатите подават заявление до Дирекция „Социално 
подпомагане”, Общината или лицензиран доставчик на социалната услуга ”приемна грижа”;– 
информация за лицензирани доставчици на социалната услуга “примена грижа” може да 
получите от съответната Дирекция ‘’Социално подпомагане’’. Оценяване на кандидатите за 
приемно семейство – оценяването трае 4 месеца. През този период, социален работник от 
Отдел ‘Закрила на детето’ при Дирекция ‘’Социално подпомагане’’, провежда срещи с 
кандидатите за приемно семейство; посещения в дома на кандидатите за оценяване на 
жилищните условия и безопасността на дома; осъществяват се среща  с поне двама души, 
които могат да дадат писмена препоръка за кандидатите; участие на кандидатите в базово 
обучение; Процесът на оценяване завършва със социален доклад от лицензирания доставчик 
провел обучението на приемното семейство и социален доклад от социалния работник, 
работещ и оценяващ кандидатите за приемно семейство. Докладът и възраженията (ако има 
такива) се представят пред Комисията по приемна грижа, която взема решение за одобряване 
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или отказ на кандидатите за приемно семейство. Кандидатите за приемно семейство могат 
да се откажат писмено на всеки  етап  от  оценяването  чрез  заявление  до 
директора  на  Дирекция  „Социално подпомагане”. За контакти: Дирекция “Социално 
подпомагане” – Поморие, ул. Солна № 15, Тел. 0596/25240, e-mail: dsp-
pomorie@asp.government.bg Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално 
подпомагане” – Поморие Тел.: 059622398, e-mail: ozd-pomorie@mail.bg ‘Център за 
обществена подкрепа’ гр. Поморие. ул.”Марица” №7, тел.: 0596/32435, e-mail: 
cop_pm@abv.bg 

Метално сърце за събиране на капачки затуптя в Панагюрище 

www.pia-news.com | От Мадлена Георгиева - | 10.05.2019 | 22:20 
Метално сърце за събиране на капачки за рециклиране е поставено в Панагюрище, до Т-
маркет. То е направено по инициатива и със средства от фирма „Строймат груп“ ЕООД 
Благотворителната инициатива е в подкрепа на кампанията „Капачки за бъдеще“. Събраните 
пластмасови капачки ще бъдат рециклирани от организаторите, а средствата от тях – дарени 
за закупуване на кувьоз. Според официалните данни, едно на всеки 10 деца се ражда 
недоносено. 

Пловдивчани получават книги срещу пластмасови отпадъци 

www.trafficnews.bg | 11.05.2019 | 13:31 
С по няколко килограма пластмасови отпадъци се включиха първите пловдивчани в акцията 
„Книги за смет” на Главната.  Те се редяха на малка опашка, защото поради големия интерес 
организаторите отвориха и втори пункт, в който срещу 1 кг пластмасови боклуци всеки може 
да си избере любима книга – една в хартиен вариант или две електронни.  „Вкъщи събираме 
всичко разделно. За съжаление, сме се превърнали в прекалени консуматори, тровим 
природата и по този начин тровим и децата си”, разказа Любов Чараджийска, която предаде 
около пет килограма капачки.  Тя се включи в акцията сама, но сподели, че един от най-
запалените поддръжници на разделното събиране е дъщеря й. Цялото семейство не за първи 
път предава пластмасови отпадъци, но преди това го е правило в благотворителна 
кампания.  Капачки, пластмасови 10-литрови бутилки от минерална вода, три детски 
конструктора и дори корито предадоха срещу книги пловдивчани още в ранни зори.  Тази 
година срещу смет участниците в кампанията могат да изберат десетски книжни заглавия, 
повечето от които детски. „Малкият принц”, „Палечка”, „Дивите лебеди”, „Любими детски 
стихчета за България” бяха сред най-предпочитаните.  Акцията продължи до 13:00 ч. на пл. 
„Стефан Стамболов”, както и на паркинга на „Кауфланд” в район „Тракия”.  Ако имате 
пластмасови отпадъци и обичате да четете, имате шанс да се сдобиете с хубава книга, канят 
организаторите, които с гордост подчертават, че от началото на кампанията през 2013 година 
досега са рециклирани 55 тона пластмасови отпадъци. 

Скаути и природозащитници почистиха 7 реки и Шабленското езеро 

www.offnews.bg | 11.05.2019 | 18:41 
Природозащитници и скаути събраха близо 400 чувала с отпадъци в 10 водоема на 
тероторията на България. Съвмесната инициатива събра над 350 деца и младежи. Тя е част от 
усилията на природозащитната организация WWF да се грижи за реките и да ангажира 
младите хора с тяхното опазване. Наред с климатичните промени и свръхпотреблението, 
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основният риск пред речните екосистеми е замърсяването. Затова дванадесет скаутски клуба 
от цяла България, съвместно с природозащитници и доброволци, почистиха участъци от 
крайбрежията на реките Искър, Дунав, Камчия, Черна, Батова, Миковска, Тученишка, както и 
на Шабленското езеро. А за почистването река Русенски Лом се включи и местният клуб по 
кану-каяк. С общи усилия скаути и природозащитници успяха да напълнят цели 400 чувала с 
отпадъци. По време на акцията участниците събираха най-вече изхвърлени пластмасови чаши 
и бутилки, кенчета от газирани напитки, фасове, найлонови пликове, текстилни отпадъци и 
парчета стереопор. А на брега на р. Искър до Долни Пасарел екипите се натъкнаха на четири 
гуми от камион и дори на лек автомобил, разглобен на части. „Сред най-често срещаните 
отпадъци бяха мокрите кърпички. Може би хората не знаят, че те всъщност не се разграждат. 
Нека да не ги изхвърляме в природата", призова ръководителят на WWF България Веселина 
Кавръкова, която оглави акцията на р. Искър. „Почистването на околната среда е ангажимент 
на всеки един от нас. Оптимистичното е, че все повече хора започват да го осъзнават. И това 
се вижда от факта, че повечето от отпадъците, които извадихме, са били изхвърлени преди 
години", добавя тя. На територията на България има 325 реки, които са прекомерно 
използвани и в тях има все по-малко живот. Изхвърлянето на пластмасови отпадъци и 
петролни продукти, както и изпускането на индустриални води, съдържащи значителни 
количества органични или неорганични вещества, увреждат речните екосистеми и водят до 
постепенното загиване на биоразнообразието. Последващ негативен ефект настъпва, когато 
чрез вливането си в морето реките пренасят в него и своите замърсени води. По този начин 
отпадъците се разпространяват и унищожават местообитания и екосистеми по целия свят. За 
съжаление, днес у нас не е останала нито една жива река. На практика това означава, че 
всички страдат, поотделно или с притоците си, от замърсяване, от пресъхване, от прегради, 
от копаене за инертни материали или от канализиране. На тях са изградени 270 водно-
електрически централи, които променят коритата, скоростта и течението им, и така блокират 
възможността за миграция на десетки видове риби и безгръбначни, обобщават 
природозащитниците. 

За 3 г. ученици ушиха тоалетите за бала на 27 абитуриенти 

www.24chasa.bg | 12.05.2019 | 09:55 
Тоалетите за бала на 27 абитуриенти са ушили благотворително през последните 3 г. ученици 
от столичната гимназия по облекло. Последното благотворително ревю на младите 
дизайнери се е провело преди няколко дни. С него те събират средства за деца в 
неравностойно положение, съобщи Нова тв. Инициативата стартирала преди 3 г., като 
учениците се обърнали за съдействие към отдела по закрила на детето, който да предостави 
данни за нуждаещите се абитуриенти, разказаха Никол и София - две от момичетата, които 
шият тоалетите. Помагали сме на деца от различни институции в София и около столицата, 
каза учителят им Александър Гергинов. 

Над 932 км пробягаха силистренци за 2331 лева за нови книги в Библиотеката 

www.paralel44.com | 13.05.2019 | 11:55 
За трета поредна година в Дунавския парк, с подкрепата на Регионалната библиотека 
„Партений Павлович“, се проведе благотворителен маратон „Чрез спорт към знание“. Всяка 
завършена обиколка от 400 м в парка се финансира с 1 лев от партньорите на инициативата. 
Със събраните средства ще бъдат купени нови книги за читателите на библиотеката. Тази 
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година в маратона се включиха 214 души, които направиха 2331 обиколки по 400 метра, с 
които „заработиха“ 2331 лева. С най-много обиколки – 72, или пробягани почти 29 км бе 17-
годишният Кристиян Георгиев. Негови подгласници с „навъртени“ по около 28 км станаха 
Димитър Пецов и Венцислав Великов с разлика от една и две обиколки. Най-възрастният 
участник в маратона бе 77-годишният Димитър Железов, който получи награда от 
библиотеката. 

В Бургас се проведе благотворителен турнир в подкрепа на деца на загинали полицаи 

www.sportal.bg | 13.05.2019 | 12:23 
Отборът на ОДМВР-Враца спечели благотворителния турнир по футбол в Бургас, който се 
провежда в полза на децата на загинали служители от МВР-Област Бургас за купата на СФК 
Свети Никола (Бургас). Това беше 10-тото издание на традиционния международен 
благотворителен турнир, който този път събра отбори от 8 държави, а още две полицейски 
управления изпратиха свои делегации. Участваха отбори от Словения, Хърватия, от сръбските 
градове Пирот, Крушевац и Парачин, от Крайова (Румъния), Биелина и Баня Лука (Босна и 
Херцеговина), Скопие (Северна Македония). На финала врачани се наложиха с 5:0 над тима 
на полицейската асоциация на Хърватия. За 3-ото място отборът на полицията в Крайова 
(Румъния) се справи с тима на Биелина (Босна и Херцеговина) с 3:0. "Всички 21 участващи 
отбори в турнира са служители на вътрешните министерства на страните си и дойдоха до 
Бургас за своя сметка, за което им благодаря! Огромно признание за нашата кауза е, че тези 
хора намериха време и отделиха финанси от бюджета си, за да подпомогнат хлапетата! 
Благодаря и на нашите гости които наградиха участниците в съревнованието, а именно 
заместник областния управител Севдалина Турманова, Директора на ОДМВР Бургас Старши 
комисар Калоян Калоянов, комисар Неделчо Рачев, Началник ГПУ Летище Комисар Антон 
Андонов, Началник ГПУ Бургас комисар Георги Цветков, Управителя на общински спортен 
комплекс "Славейков" Велина Арнаудова и легендите не само на бургаския, но и на 
българския футбол Златко Янков, Радостин Кишишев и Алекси Желязков”, заяви 
председателят на СФК Павлин Ковачев след края на турнира и изказа благодарности за 
помощта на Община Бургас, Общинско предприятие Спортни имоти Бургас, ОС на БФС Бургас, 
Хотел “Авеню”, “Изворна вода Бачково” и на фирмата за изработка на спортни облекал 
“Красико спорт”. 

Добрият пример! Поставиха уникална арт инсталация за събиране на пластмасови отпадъци 
на плажа в Крайморие 

www.flagman.bg | Автор: Иван КОЛЕВ | 13.05.2019 | 12:36 
Събраните средства в края на сезона ще бъдат дарени за благотворителна кауза 
Изключително интересна арт инсталация – истинско произведение на изкуството, бе 
монтирана днес на плажа в Крайморие. В нея ще се събират всички пластмасови отпадъци, а 
събраните средства в края на сезона, ще бъдат дарени за благотворителна кауза. Идеята е на 
наемателя Николай Димитров, който по този начин посочва не само добрия пример на 
колегите си, но и дава сигнал към обществото, че е нужно да пази природата и плажовете. 
Рибката днес бе кръстена от бургаски журналисти с атрактивното име Пластик. „Хората трябва 
да имат самосъзнанието да пазят плажовете чисти, ние с колегите хвърляме огромни усилия, 
за да се случва това, но това понякога не е достатъчно“, каза Николай Димитров. Вижте повече 
в нашето видео    
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Международният благотворителен турнир по футбол в полза на деца на починали 
служители от МВР събра 6300 лв. 

www.flagman.bg | 13.05.2019 | 13:38 
Шампион на десетото издание е ОДМВР-Враца, надделял над отбора на Международна 
полицейска асоциация в Хърватска Завърши десетото издание на традиционния 
международен благотворителен турнир по футбол на малки врати в полза на деца на 
починали служители от МВР – Област Бургас, за купата на СФК „Свети Никола“- Бургас. „Не 
намирам думи, с които да опиша вълнението си от това, че в турнира успяха да се включат 
девет отбора и още две делегации от седем страни“, коментира Павлин Ковачев, председател 
на управителния съвет на СФК Свети Никола - Бургас. Шампион на турнира е ОДМВР, Враца, 
надделял над отбора на Международна полицейска асоциация в Хърватска. Трети е отбора 
на Крайова, Румъния, а на четвърто място са представителите на Международна полицейска 
асоциация, Бийелина - Босна и Херцеговина. „Отборите, които пристигнаха в нашия град, за 
да се включат в благородната кауза, са от МВР - град Видин, ОДМВР - град Враца, UO IPA 
Štejerska – Slovenia, IPA Pirot – Serbia, Nezavisni Sindikat Policije Paracin – Serbia, Police Craiova – 
Rоmania, IPA RK Bijeljina - Bosnia And Herzegovina, IPA Skopje - North Macedonia, IPA RK Banja 
Luka - Bosnia And Herzegovina IPA Kruševac – Serbia и IPA HRVATSKA“, съобщи Павлин Ковачев. 
„Всички състезатели в турнира са служители на вътрешните министерства на страните си и 
участват за своя сметка. За което им благодаря. Те намериха време и отделиха финанси от 
бюджета си, за да се включат в инициативата. Така че да зарадваме поне малко децата. Към 
момента са събрани над 6300 лева“, каза още Павлин Ковачев. Той благодари на гостите на 
турнира, които връчиха тържествено наградите в съревнованието - заместник областният 
управител Севдалина Турманова, директорът на ОДМВР Бургас старши комисар Калоян 
Калоянов, комисар Неделчо Рачев - началник ГПУ - Летище Бургас, комисар Антон Андонов - 
началник на ГПУ Бургас, комисар Георги Цветков, управителят на общински спортен комплекс 
„Славейков“ Велина Арнаудова и легендите на българския футбол Златко Янков, Радостин 
Кишишев и Алекси Желязков. Организаторите не пропуснаха да приветстват и 
спомоществователите и традиционни партньори на СФК „Свети Никола“ - Бургас, помогнали 
за реализирането на спортното мероприятие - Община Бургас, Общинско предприятие 
Спортни имоти Бургас, ОС на БФС Бургас, хотел „Авеню“, „Изворна вода Бачково“ и фирмата 
за изработка на спортни облекла „Красико спорт“. 

БНР стартира 8-месечната кампания „Избери живота“ 

www.sbj-bg.eu | 13.05.2019 | 13:58 
Световната шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева (на снимката) и актьорът Орлин 
Павлов станаха лица на националната кампания на БНР „Избери живота“ срещу употребата и 
разпространението на наркотици. Кампанията ще продължи 8 месеца, като партньори на 
общественото радио в борбата срещу зависимостите на рисковите групи младежи са 
Министерство на здравеопазването. Другити партньори в кампанията на БНР са 
Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Държавна 
агенция за закрила на детето, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. 
Кампанията стартира с 2-часова дискусия в ефира на „Хоризонт“. Зад нея застана още 
Владимир Ампов – Графа, който дари и сигналното парче на кампанията. Артистите ще 
участват на живо и на Радио парк фест на 14,15, и 16 юни, като тази година парк фестът ще е 
под мотото „Избери живота“. През целия 8-месечен период темата на кампанията ще 
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присъства в ефира на много от предаванията на БНР – „Хоризонт да обед“, „12+3“, „Преди 
всички“, с повторения в „Нощен Хоризонт“, в „Нашият ден“ на програма „Христо Ботев“.    

Започва дарителска кампания за българина, паднал от мост в Пекин 

www.dariknews.bg | 13.05.2019 | 14:48 
Приятели на българина Николай Маринов, който преди два месеца пострада тежко при 
падане от мост в Пекин, започват дарителска кампания за осигуряване на цялостната му 
рехабилитация. Младият мъж, който прекара около месец в китайска болница и претърпя две 
животоспасяващи операции, към момента се възстановява в болница в Стара Загора, след 
като беше транспортиран у нас със съдействието на държавата. Тъй като семейството на 
Николай е в тежко финансово положение, а дарените досега средства ще стигнат за 2 или 3 
месеца рехабилитация, един от приятелите му Веселин Найденов подготвя нова дарителска 
кампания. Българинът, който пострада тежко при падане от мост в Пекин, се прибира у дома 
Множество счупвания на краката и ребрата, вътрешни кръвоизливи, две животоспасяващи 
операции и поне половин година възстановяване - такава е ситуацията на 32-годишния 
Николай Маринов от плевенското село Беглеж, който заради преумора падна от мост в Пекин, 
докато се връщаше от работа. Николай живее в китайската столица от няколко години, учи и 
преподава български и английски език на деца. След инцидента през март и едномесечния 
му престой в китайска болница, той беше транспортиран до София със самолет, и настанен в 
Пирогов. След това Николай беше преместен в държавната болница в Плевен, а от началото 
на май е в болница в Стара Загора. Там му се провежда активна рехабилитация, но здравната 
каса заплаща само една седмица от нея, разказа неговият приятел Веселин 
Найденов.   Българинът, паднал от мост в Пекин: За случилото се, притесненията и какво 
следва "След изтичане на тази една седмица - той започва да заплаща по 120 лева за всеки 
ден, в който е в болницата. Като допълнителен разход се явява и 50 лева на дена за майка му, 
която е постоянен придружител", разказва Васил. Българин е тежко пострадал след падане от 
мост в Пекин Платената рехабилитация на Николай Маринов се провежда от тази събота. Тя 
трябва да продължи минимум 5 месеца според предписанията на лекарите. Събраните от 
досегашната дарителска кампания средства в размер на около 15 хиляди лева ще покрият 
възстановяването му през следващите 3 месеца, затова приятелите му започват нова 
кампания. Подготвя се фейсбук страница с информация за мъжа и начините, по които хората 
могат да помогнат. Един от тях ще бъде чрез дарителската платформа Хелп карма. На името 
на Николай Маринов вече е открита дарителска сметка. Информация за дарителската сметка: 
ОБЩИНСКА БАНКА, Филиал Плевен Клиент: Николай Цецов Маринов БУЛСТАТ/ЕГН: 
8705014007 BIC: SOMBBGSF IBAN: BG91 SOMB 9130 1066 9120 01 

Регионалният исторически музей връчва грамоти на 12 дарители, почетният знак е за 
дългогодишен журналист от Смолян 

www.haskovo.net | 13.05.2019 | 15:50 
В Деня на Музеите 17 май Историческият музей „Стою Шишков“ в Смолян традиционно ще 
връчи почетните грамоти на дарителите на музея, които тази година са дванадесет, а по-
голямата част от даренията са от Смолянска област, както и от други области на страната. РИМ 
„Стою Шишков“ – Смолян ще връчи почетен знак „Дарител на 2019 година“ на дългогодишния 
журналист от Смолян Славка Радичева. Отличието е за направеното от нея дарение на ценна 
историческа колекция от над 20 автентични предмети, документи и оригинални снимки на 
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Петър Радичев - участник в Първата световна война и 437 авторски фотографии, негативи, 
стъклени плаки и документи на фотографа Димитър Петров Радичев. За принос в обогатяване 
на музейните фондове на РИМ „Стою Шишков“ дарителски грамоти ще бъдат връчени и на д-
р Стефан Герджиков, д-р Ирена Тодорова, Гавраил и Мария Сивкови, Димитър Радичев, 
Екатерина Шишкова, Емилия Алдумирова, Галина Ганова, Захарина Куцева, Сийка Букова, 
Дора Згурова и Йорданка Цветкова. От РИМ благодарят на всички дарители и приканват , 
които искат да се съхранят за поколенията историческите свидетелства, да споделят и дарят, 
и да обогатяват фондовете на РИМ „Стою Шишков“ - Смолян. Имената на всички дарители ще 
бъдат публикувани на сайта на музея. СмолянБГвести 

Скаути от Елена почистиха Христовския водопад 

www.regnews.net | 13.05.2019 | 15:53 
Обвиненият в каналджийство на афганистанци остава в ареста13.05.2019 038Подготвят 
тазгодишния Празник на горнооряховския суджук (програма)13.05.2019 0268ВМРО: 
Изказването на турския посланик е недопустима провокация13.05.2019 034 
Организацията  на българските скаути, съвместно с WWF-България организираха в събота, 11 
май, национална кампания под надслов „Ден на реките“. Повече от 500 доброволци и 
членове на ОБС почистиха водоемите в 9 български града - София, Варна, Шумен, Плевен, 
Елена, Свищов, Смолян, Русе и Шабла.  Скаутски клуб ,,Острец"-гр.Елена, представители на 
WWF-България и доброволци се включиха в кампанията, като разчистваха край Христовския 
водопад в Еленския балкан. С ентусиазъм и желание газиха реката и изваждаха клоните от 
водоема. Ушириха пътеките до водопада. Постараха се да направят още по-приветливи за 
посетителите местата за отдих. Боядисаха огнището и поставиха нова обезопасителна ограда. 
,,Природата е наш дом и ние трябва да се грижим за нея. Благодаря на всички, които 
откликнаха на поканата за участие в инициативата. Всяка малка добринка, която направим 
днес, води към по-добро утре" е убедена Даниела Кънчева, клубен водач на еленските скаути. 

 „Иновативен финансов лагер“ помага на ученици да подобрят финансовите си познания 

www.computerworld.bg | 13.05.2019 | 16:20 
Предизвикателството е част от проекта LifeChanger на JA и MetLife за повишаване на 
финансовата грамотност и изграждане на предприемачески компетентности на 400 ученици 
през тази учебна година Предизвикателството „Иновативен финансов лагер“ има за цел да 
запознае участващите ученици с основните понятия в сферата на личните финанси. В него се 
включиха младежи от 16 училища, преминали успешно програмата „Разумни финанси". 
„Иновативният финансов лагер“ е част от проекта LifeChanger на JA, който се реализира с 
финансовата подкрепа на Фондация МетЛайф. „За пета поредна година участваме в този 
проект, с над 120 бизнес доброволци от компанията, които са обучили общо 1250 ученици. За 
мен и колегите ми програмата е много важна с това, че поставяме правилни основи на бизнес 
познанията и финансовата култура на младите българи, а те са бъдещето на страната и 
икономиката ни“ – обърна се към учениците Емил Неделчев, регионален мениджър директни 
продажби, МетЛайф България. Отборите, съставени от по четирима ученици, трябваше да 
разиграят по три застрахователни сценария и да се справят с финансов казус, използвайки 
новопридобитите в програмата „Разумни финанси“ познания. Всеки екип разполагаше с 4 
часа, компютър и интернет. За част от времето учениците получиха подкрепа и от ментори от 
екипа на МетЛайф България, които ги провокираха да генерират най-доброто решение на 
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застрахователните сценарии, включени в казуса. В края на четирите часа отборите 
презентираха идеите на сцена пред жури от мениджмънта на МетЛайф България и Джуниър 
Ачийвмънт България. Най-адекватно и аргументирано решение на финансовото 
предизвикателство даде отборът „С.А.К.“, Снежанка Трендафилова (СУ „Ч. Храбър“, Пловдив), 
Теодор Синорски (108. СУ „Н. Беловеждов“), Кристиян Георгиев (19. СУ „Елин Пелин“), Иво 
Събев (128. СУ, София). Учениците заслужено заеха първото място и получиха и награди – 
книги на финансова тематика. „Доста е различно от това, което учим в училище и съм 
впечатлена, че бизнес доброволците са също млади хора, които отделят от времето си, 
защото искат да ни научат на тези практически знания за личните финанси“, споделя Николета 
Личева от ПГХ ХВТ – Варна. Наградите бяха връчени от Милена Стойчева, изпълнителен 
директор на JA България и Венцислав Арнаудов, HR директор на МетЛайф. Сертификати за 
своето участие получиха и доброволците, ментори на 4-те екипа. „Личните финанси 
присъстват в живота ни всеки ден, затова грамотността в тази сфера е мисия на JA и сме 
щастливи да работим за нея заедно със сериозни партньори като МетЛайф. Изключителна е 
работата на бизнес доброволците от компанията, които истински влизат в ролята и 
ангажимента на учители в този проект и не ме изненадва, че тази година финансовите 
познания на младежите, участващи в програмата, е повишена с близо 70 %“, коментира 
Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт. В началото и в края на 
обучението си по програмата „Разумни финанси” всички 405 ученици от шестте града – София, 
Пловдив, Варна, Бургас, Враца и Пазарджик бяха поканени да попълнят тест с 10 въпроса, 
обхващащи темите от уроците. На база отговорите JA измери въздействието от проекта и то 
показва, че финансовата компетентност на участниците е повишена с 68%. За сравнение, във 
миналогодишното издание на проекта година учениците повишиха финансовата си 
грамотност с 65%. До края на учебната година учениците ще разработят своите финансови 
бизнес идеи в програмата „Учебна компания“ на JA България, с подкрепата на техните 
учители. Завършени и тествани в реална среда, бизнес идеите ще бъдат представени на 
Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“, с който JA ще отбележи 100-та годишнина на 
световната организация на Джуниър Ачийвмънт през юни. Един от екипите ще получи и 
специалната награда на МетЛайф България „LifeChanger“. 

Младежи основаха Фондация срещу сърдечните заболявания 

www.actualno.com | 13.05.2019 | 16:23 
Загубата на един скъп човек мотивира няколко младежи от Варна и Кюстендил да учредят 
заедно фондацията "Legendary Heart Tsvetoslav Raychev Foundation". Тяхната цел е 
да организират благотворителни спортни събития, които да носят усмивки и хубави емоции 
на деца, млади хора и техните семейства. В същото време младежите искат да се даде 
гласност на риска от сърдечни заболявания при млади хора от 19-35 години в България. Те 
създават фондацията след като губят скъп за тях човек- Цветослав, който напуска този свят 
много млад. Те описват приятеля си така: "Цвети, както всички го наричахме - Едно голямо 
сърце, една голяма усмивка. Остър ум и заразително чувство за хумор. Създаването на 
фондацията е нашият начин да материализираме всичко, в което Цвети вярваше.  Цвети бе 
млад, щастлив, много активен и на пръв поглед в прекрасно здраве. Ежедневните му 
натоварващи спортни занимания и липсата на симптоми успешно скриха хроничния 
ендокардит, който доведе до внезапно спиране на сърцето му и отне Цвети от нас." Мисията 
на Фондацията е да се повиши обществената осведоменост за внезапното спиране на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.actualno.com/varna/mladeji-osnovaha-fondacija-sreshtu-syrdechnite-zaboljavanija-news_748492.html


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

28 

 

сърдечна дейност при младите хора в България на възраст между 19-35 години. Младежите 
имат идея да промотират здравословния начин на живот, освободен от сърдечни 
заболявания. Именно затова създателите на Legendary Heart ще организират 
благотворителни спортни събития, които да обединяват деца, млади хора и техните 
семейства. "Надяваме се, че точно чрез тези спортни мероприятия ще промотираме 
превенция на сърдечните заболявания при младите хора и ще ги насърчим за целенасочена 
грижа за своите сърца.", споделят младежите. Всички събрани от Фондацията средства ще 
бъдат използвани за: - подпомагане, стимулиране и финансиране на развитието на млади 
спортисти;  - популяризиране на спортните постижения на млади спортисти; - подпомагане и 
финансиране опазването, ремонта и строежа на спортни съоръжения; -закупуване и монтаж 
на дефибрилатори на обществени места. Може да подкрепите младежите, както и да заявите 
участие в събития и инициативи на страницата на Фондацията: Legendary Heart Tsvetoslav 
Raychev Foundation 

Велико Търново: Дарение за малко над 3 500 лв. направи Градският ученически парламент 
във Велико Търново на Дома за медико-социални грижи за деца в Дебелец 

www.focus-news.net | 13.05.2019 | 20:13 
Велико Търново. Дарение на обща стойност 3 527,97 лв. получи Домът за медико-социални 
грижи за деца в Дебелец. Парите са предоставени от Градски ученически парламент – Велико 
Търново, съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново директорът на дома в Дебелец д-р 
Анелия Георгиева. С парите са купени вертикализатор за децата с потребности, проходилка, 
дидактически шкафове, йоника, детски книжки за оцветяване и декоративна празнична 
украса. Средствата бяха събрани на 14 март, когато Градският ученически парламент, с 
подкрепата на Община Велико Търново, Младежкия дом и Младежкия информационен 
консултантски център във Велико Търново, проведе своя трети Пролетен благотворителен 
бал на територията на община Велико Търново. Каузата му бе в подкрепа на нуждите на Дома 
за медико-социална грижа за деца в Дебелец и Дневния център към него, в който пребивават 
деца от 0 до 7-годишна възраст. „Това за нас е първото дарение от Градски ученически 
парламент, за което изказвам огромна благодарност лично от мое име, от името на персонала 
и на децата, които ще го ползват, а също и родителите, чиито деца са ползватели на услугите, 
които предлагаме“, каза още д-р Георгиева. Предаването на дарението става непосредствено 
преди големия християнски празник Възкресение Христово и в навечерието на 65-
годишнината от разкриването на ДМСГД и 20-годишнината от създаването на Дневния център 
към дома – 20 май 2019 г. В своеобразната церемония участваха председателят на Градския 
ученически парламент Савина Иванова, почетният председател Красин Каракоцев и ученика 
Светлин Даскалов. В дома гостуваха и зам.-кметът на Община Велико Търново Снежана 
Данева, общинският съветник и дебелчанин Георги Недев. Луиза ТРАНЧЕВА 

МЛАДОЖЕНЦИ СПАСЯВАТ НЕДОНОСЕНИ 

в. България днес | 14.05.2019 | 00:01 
Младоженци даряват 1010 лв. на търновската неонатология. Сумата е събрана по време на 
сватбеното им тържество, като вместо цветя двойката пожелава паричната им стойност, за да 
подкрепи отделението на болница "Д-р Стефан Черкезов". 
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Екипът на бебешката реанимация е трогнат от благородният жест и пожелава на младото 
семейство здраве и много деца, които да изпълнят живота им с щастие. Дарените средства 
ще бъдат вложени в нова апаратура за малките пациенти. 
Стр. 10 

"Улицата на готвачите“ дари над 1700 лева за младежи със затруднения 

www.varna24.bg | Автор: Пламена Николова | 14.05.2019 | 09:31 
Сумата от 1755 лева събра благотворително последното издание на "Улицата на готвачите“, 
която този път се проведе в емблематичното Морско казино на Варна само преди седмица. 
Средствата бяха дарени на Сдружение "Няма невъзможни неща“, което подкрепя младежи с 
ментални затруднения.  Сумата ще се използва за закупуване на професионално стационарно 
и мобилно кухненско оборудване за сдружението и клуб "Хвърчило“, сподели Диана Настева, 
основател и ръководител на "Няма невъзможни неща“. Тя уточни, че с това оборудване ще 
работят помощник-готвачите, които са били обучени от професионална фирма и имат 
дипломи. Мобилното кухненско обзавеждане ще им позволи да участват и в различни 
събития на открито и извън центъра на организацията. "За нас интеграцията чрез труд и 
практически умения е най-важната“, сподели Диана. От името на "Улицата на готвачите“, 
Гергана Пенева каза, че "топлата връзка“ и основна причина за избора на благотворителната 
кауза, е именно възможността тези млади хора да участват в различни събития и да използват 
готварските си умения, които да им осигуряват интеграция в обществото, трудови навици и 
заплащане за труда им. Сдружението подпомага с обучителни дейности на около 20 млади 
хора между 15 и 35 години, като развива уменията им в три направления: озеленяване и 
градинарство, кухненски помощници и помощни дейности за бизнеса, а в социалното 
предприятие на "Няма невъзможни неща“ работят 6 души с ТЕЛК. Е, ако още се питате има ли 
невъзможни неща?! – НЯМА! Верни на социалната си политика за подпомагане на различни 
общности и развиване на умения и помощ на нуждаещи се, в следващото си издание "Улицата 
на готвачите“ отново ще подкрепи важна кауза. Очаквайте ни и ще разберете каква! 

Учители, ученици и родителите им от столицата с дарителска акция в белоградчишките села 

www.44paralel.com | 14.05.2019 | 09:51 
През почивни дни в община Белоградчик бе реализирана дарителска акция по инициатива на 
ученици, учители и родители на деца от столичното училище "Професор Иван Апостолов". В 
основата на цялостната организация е учителското семейство Полина и Атанас Димитрови, 
които поддържат редовен контакт с общинската администрация. Високоблагородната акция 
даде възможност на практика социалните помощи, състоящи се от продукти и стоки от първа 
необходимост, да покрият крайно нуждаещите се възрастни, самотни  и болни хора от  селата 
на общината. Изключително мили и трогателни, изпълнени с много вълнение и емоции, 
понякога и сълзи, бяха срещите между възрастните хора и децата. Всъщност, повечето вече 
се познаваха от края на миналата година и проведената акция по време на Коледните 
празници. Тогава младите дарители обещаха отново да организират кампания и през тази 
година в дните след Великден. Всички посетени хора приемаха своите гости като родни деца 
и внуци, даряваха ги с много топлина и прегръдки, благодаряха за помощта и оказаното 
внимание. Непринудено канеха учениците в своите къщи, водеха ги при домашните им 
животни. След вълнуващите срещи помежду си и двете страни си дадоха дума хубавите 
отношения помежду им да продължат. Дарителите получиха и специалните благодарности 
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на Борис Николов – кмет на община Белоградчик, за високо благородното им дело. 
Пресслужба на община Белоградчик 

Стартира „Младежка доброволческа служба” 2019 

www.dnesplus.bg | 14.05.2019 | 11:13 
Община Варна стартира кампания за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години 
за полагане на доброволчески труд в местни неправителствени организации и институции в 
следните сфери: екология, изкуство, култура, опазване на историческото наследство, спорт и 
туризъм, медийно обслужване, социални дейности и др. Регистрираните доброволци ще 
бъдат ангажирани за период от един до два месеца през лятото в неправителствена 
организация, съобразно заявените предварително интереси (от 4 до 6 часа на ден, 5 дни 
седмично). Те ще получават средства за дневни разходи и удостоверение от организацията-
домакин за продължителността и естеството на доброволческия труд. Заявилите желание да 
упражняват доброволчески труд в сферата на културата, опазване на историческото 
наследство, медийното обслужване и други, ще имат възможност в рамките от 2 до 4 седмици 
(по 4 часа на ден) през летните месеци да трупат професионален опит в избрана от тях 
институция (без да получават средства за дневни разходи). Крайният срок за подаване на 
заявления е 30.05.2019 г. Формуляри на доброволци се приемат на адрес: гр. Варна 9002, бул. 
“Цар Освободител” № 27, база “Младежки дом”, ет.2 стая 14 или на e-mail: 
varnanamladite@gmail.com. Организация-домакин може да бъде всяка регистрирана по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Организацията трябва да заяви писмено, 
попълвайки формуляр за кандидатстване, необходимостта от доброволец/-ци/ и да опише 
подробно дейностите, които доброволецът ще извършва по време на стажа си в нейната 
структура, както и информация за това как ще бъде организиран престоя му там. Заявления 
на организации, желаещи да ползват доброволчески труд, се подават в деловодството на 
Община Варна също до 30.05.2019 г. Днес+ 

Доброволци, природозащитници и скаути почистиха плажната ивица и дюните около 
Шабленското езеро 

www.dobrichonline.com | 14.05.2019 | 12:21 
Почистена беше около 2 км. от плажната ивица. Събрани и извозени бяха 95 чувала с 
отпадъци. Акцията е продължение на предишните две почиствания на Дуранкулашкия плаж 
и част от инициативата на WWF и Организацията на българските скаути за почистване на 
водоемите. В почистването се включиха 15 участници – доброволци, природозащитници и 
скаути. Чувалите и ръкавиците бяха осигурени от WWF, а за извозването на отпадъците се 
погрижиха Oбщинско предприятие БКСТРО – гр. Шабла и ЧЗС „Емил Яков“ – с. Езерец. 
Коментирай Сподели 

Шестокласници от Пловдив събраха 1100 лева за връстници, лишени от зрение и слух 

www.plovdiv24.bg | 14.05.2019 | 12:55 
Автор: Екип Plovdiv24.bg Коментари ()11 Шестокласници от Математическа гимназия 
"Академик Кирил Попов" в Пловдив събраха 1100 лева с благотворителен концерт в помощ 
на свои връстници, лишени от зрение и слух. Идеята на децата от 6 "Б" клас е била подкрепена 
от родителите им, както и от 50 талантливи малки изпълнители. Това съобщи класният 
ръководител на 6 "Б" клас и учител по български език и литература в гимназията Невена 
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Ичевска. "Участвахме в национална благотворителна кампания, която се нарича "С добро по 
Великден", която има за цел събиране на средства за специализирани помагала за деца, 
лишени от зрение и слух. Организатор е Националният научен експедиционен клуб ЮНЕСКО", 
разказва Ичевска. Тя припомня, че децата от нейния клас не за първи път се включват в 
благотворителни кампании. Миналата Коледа малчуганите са събрали 1200 лева в рамките 
на инициатива за набиране на средства за рехабилитация на онкоболни деца "Коледари с 
блага вест и здраве" на ННЕК-ЮНЕСКО. "Тогава Децата се отказаха от коледно тържество и 
парите, които бяха предвидили – по 20 лева, ги дариха за кампанията. Останалите средства 
ги събрахме от благотворителния базар. Така дарихме 1200 лева за онкоболни деца. Сега, 
когато отново се разбра, че този клуб има благотворителна инициатива, решихме да не 
правим отново базари с великденски предмети, а да организираме благотворителен 
концерт", обяснява преподавателката. В рамките на тази благотворителна инициатива и с 
помощта на родителите, са били направени тениски и бижута с логото на кампанията, пише 
"Монитор". Малчуганите са си купили тениски, които ще им останат за спомен, а паричките, 
които са се увеличили  с постъпления от концерта, са вече преведени по банковата сметка на 
клуба. В пролетния благотворителен концерт са участвали: ансамбъл "Тракийска младост" 
при СУ "Л. Каравелов", изпълнители от "Арт войс център", танцьори от клуб по акробатичен 
рокендрол "Катерини", детски танцов състав "Етноритъм", спортен клуб "Алекс", деца от 
Музикалното училище. От верига магазини е имало подаръци за всеки от участниците. 

Дарителска кампания набира средства за нова Детска клиника в Пловдив 

www.dnes.dir.bg | 14.05.2019 | 13:46 
Мащабна дарителска кампания събира средства за изграждане на нов педиатричен и 
онкохематологичен комплекс към най-голямата болница у нас - УМБАЛ "Свети Георги". Това 
ще бъде изцяло нов болничен комплекс в непосредствена близост до Втора база на 
болницата на бул. "Пещерско шосе", по-известна като Хирургиите. Комплексът ще включва не 
само Клиниката по педиатрия, но и още две клиники - по онкология и хематология за 
възрастни, съобщи пред DCNEWS началникът на педиатричната клиника проф. д-р Иван 
Иванов. Проф. Иванов е лекар с над 30 години практика. Той е специалист по педиатрия и 
детска неврология, като почти целия му професионален път е преминал в Клиниката по 
педиатри на УМБАЛ "Св. Георги". Началник е на клиниката от четири години. "Този модел за 
детска болница се повдигна като от колегите в София първо, защото се оказа, че най-големият 
град в България няма единно детско заведение. Всъщност то има една специализирана 
болница по детски болести, която нашумя напоследък покрай техния съвсем основателен 
протест за тежко кадрово и финансово състояние. Но покрай техния протест се разбра, че 
всъщност клиниките в тази болница са базирани на различни места, а това не е удобно за 
болното дете", обясни професорът. По думите му пловдивската педиатрична клиника е с 
подобна леглова база на тази в софийската специализирана детска болница, но е част от най-
голямата болница у нас.   "Ние имаме 106 легла и сме с над 5000 хоспитализации годишно, но 
статутът ни е различен. Като работа обаче сме съвсем сходни. Само че при нас всичко е на 
едно място. Имаме отделение по остра респираторна патология с алергология, отделение по 
ревмокардиология, отделение по детска онкохематология, детска неврология, нефрология и 
гастроентерология и ендокринология. Отделно имаме интензивно отделение, което е в 
средата на клиниката и в което всеки може да си види детето в рамките на десет секунди. 
Така че всичко това, което в София си мечтаят да го направят, ние всъщност го имаме и 
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работим с десетилетия и сме убедени, че е най-доброто", подчерта проф. Иванов. И обясни, 
че и ръководството на УМБАЛ в лицето на проф. д-р Карен Джамбазов, и екипът на детската 
клиника искат да си останат към университетското лечебно заведение, но да се преместят в 
Хирургиите. "В момента, ако искаш да направиш скенер или магнитен резонанс на едно дете, 
консултация с медицински специалист по УНГ, по очни болести или пък други консултации в 
Хирургиите, това дете трябва да пътува 2 км с линейка натам и обратно. Ако трябва да 
извикаш консултант или детски хирург или пък инфекционист тук, той трябва да пътува 2 км 
натам и обратно, което е изключително неудобно. Мястото ни всъщност не е тук. Постепенно 
цялата болница трябва да се обедини около онзи хирургичен блок. Затова нашата идея в тази 
дарителска кампания е, да се построят един или два комплекса, които са до хирургическия 
блок и с една топла връзка да са свързани, за да работи болницата като едно цяло", поясни 
началникът на педиатричната клиника. 

257 абитуриенти и учителите им ще облекат тениски, изрисувани от над 50 деца от Центрове 
в Търговищко 

www.focus-radio.net | 14.05.2019 | 13:46 
Доброволците от Български младежки Червен кръст (БМЧК) Търговище и Попово 
организираха благотворителна кампания „Облечи усмивка и брой до дванадесет“. Това 
съобщиха от БЧК- Търговище. Тази година в деня на  изпращането  си  от училище,15 май, 257 
абитуриенти и техните учители ще облекат тениски, изрисувани  от  над 50 деца от Центъра 
за специална образователна подкрепа, Комплекса за здравно-социални услуги, Детско 
отделение на болницата,  деца от приемни семейства, деца и родители от сдружение „Заедно 
за децата на Търговище“. В гр. Попово рисуваха децата от Центъра за настаняване от семеен 
тип. Те вложиха цялото си старание и подаряват своите усмивки на нашите 
абитуриенти.          Български Червен кръст- Търговище изказва благодарност на всички, 
които  подкрепиха каузата. С дарените от средства в размер на 2478,16 лв. доброволците на 
Български младежки Червен кръст- Търговище  ще организират развлекателни дейности за 
малчуганите и ще закупят материали, които са необходими на специалистите за работата им 
с децата. 

Деца събират средства за връстници в МБАЛ-Хасково 

www.chernomore.bg | 14.05.2019 | 13:50 
Добрината е заразна и всеки, който отделя от стотинките си в полза на другите вече знае това. 
Знаят го и децата. Вече дванадесета година тече благотворителната акция „Жълти стотинки” 
– Деца помагат на деца. Всяка година се избира град-столица на акцията. За 2019 година това 
е Хасково и МБАЛ “Хасково”.   Кампанията във Варна Акцията във Варна ще се проведе на 1 
юни до Слънчевия часовник на входа на Морската градина. От 10:00 до 22:00 часа всеки 
желаещ може да предадете събраните стотинки на открития целодневен пункт, да се 
запознае с лицата зад каузата и да научи повече за събраните средства и къде отиват те вече 
12 поредна година.   За всеки участник в кампанията е подготвена официална грамота. Докато 
предавате вашите стотинки, ще имате възможност да вземете участие и в малката 
работилничка и креативни игри с награди. Партньор на кампанията е Медийна група „Черно 
море“.   Акцията „Жълти стотинки” – Деца помагат на деца е вдъхновена от едноименната 
френска кампания на Госпожа Бернадет Ширак – „Pieces jaunes“ и се координира от 
Сдружение „Съзидание 2012”. Информация и новини за пунктовете за предаване на 
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събраните стотинки се публикуват във фейсбук страницата й Жълти Стотинки и на сайта 
stotinkite.com.   Организаторите са изчислили, че ако всеки човек заделя дори само по 30 
стотинки на ден, за 30 дни ще е събрал 9 лева. За година – 108 лв. Ако дори само 500 души 
съберат толкова, за година сумата ще е почти 55 000лв. Колкото е сумата, събрана от акцията 
през 2017.   Нуждите на Детското отделение на МБАЛ-Хасково Отделението за деца в 
Хасковската болница се нуждае от инфузионни помпи, инхалатори, аспиратор, пациентни 
монитори, ЕКГ апарат, стойки за системи, болнични легла за кърмачета, болнични шкафчета, 
постелно бельо за деца и придружители, столове, сгъваеми легла с матрак, готварска печка, 
гардероб двукрил, медицински бюра, шкаф за чисто болнично бельо, пейки и други 
консумативи.   Идеята Надсловът ,,Деца помагат на деца” е същината на акцията – стотинките 
идват именно от децата. Всяко дете участва, като в специална, направена лично от него, 
касичка събира монети, с които да помогне на друго дете и да върне усмивката на лицето му. 
Предавайки стотинките, всяко дете прави добро и връща здравето в живота на друго дете, 
негов приятел, посява семе на милосърдие и чистосърдечност. Стойността на жълтата монета, 
малкият жест, това е, което е истинското – чрез него и детето, и възрастните могат да сътворят 
красота, да видят как добрината се разтваря, действа и прави много деца щастливи. Вече 
традиционно в акцията участват цели детски градини и класове от училища.   Кампанията 
стартира през 2008 г. със събрани 4100 лв. Всяка година събраните средства се увеличават, 
като през миналата година, достигнаха 62 876,09 лв. С тях за Клиниката по неонатология към 
УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” – АД в Стара Загора бяха закупени два съвременни 
интензивни кувьоза и два комплекта тръби за апаратите за изкуствена вентилация, а за 
Клиниката по Детска хирургия - кувьоз, ехограф в окомплектовка с микроконвексен 
трансдюсер, интраоперативен трансдюсер и линеен трансдюсер, дигитален видеопринтер и 
перфузор.   Помощта се събира през цялата година Средства се събират през цялата година. 
Могат да се предават на целогодишните пунктове в градовете, в които има такива, както и по 
време на големите ни акции на 1 юни – Деня на детето и 6 декември – Деня на Свети Николай 
Чудотворец. За повече информация: 0882 066 306 или 0894704795 

Втора среща на добротворците се проведе в Благоевград 

www.blagoevgrad.utre.bg | 14.05.2019 | 19:25 
За втора поредна година в Благоевград се проведе среща на хората, подкрепили 
благотворителните кампании на Православния информационен център към Неврокопската 
света митрополия и Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград. Събитието 
започна с поздрав на деца от I клас при II ОУ „Димитър Благоев“ в Благоевград. Заместник-
кметът по хуманитарните дейности Христина Шопова се обърна към присъстващите, като им 
благодари за тяхната активност и съпричастност в проведените досега кампании. В словото 
си Неврокопският митрополит Серафим разказа на многото деца, изпълнили залата, 
за  Чудото с разслабления във Витезда, който си нямал човек да го спусне във водата, 
раздвижвана от Ангела Господен. След архиерея кратко слово към дошлите отправи д-р 
Теменужка Любенова, председател на ОбСНВ Благоевград. Тя призова към активност на 
„малките хора“, които заедно могат да променят света. В подготвената от екипа на 
Православния център презентация Мирела Кючукова представи обобщено резултата от 
общото дело в подпомагане на семействата на наркозависимите, болни, бедни и самотни 
хора – десетките кампании по събиране на храни, доброволческата кухня за бедни, базари и 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://blagoevgrad.utre.bg/2019/05/14/533443-vtora_sreshta_na_dobrotvortsite_se_provede_v_blagoevgrad


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”  

34 

 

други. За насърчаване на благородната кауза на проявилите активност ученици и граждани 
бяха раздадени повече от 100 грамоти. 

Смолян: Благотворителен бал на спортистите ще се проведе в Чепеларе на 17 май 

www.focus-news.net | 14.05.2019 | 21:01 
Чепеларе. Благотворителен бал на спортистите ще се проведе в Чепеларе на 17 май от 19:30 
часа. Това съобщиха от пресцентъра на Община Чепеларе. Присъстващите ще имат 
възможност да се срещнат с най-изявените местни спортисти, сред които са: Екатерина 
Дафовска, Радослав Янков, Антон Синапов, Димитър Герджиков, Стоян Андреев, както и с 
младите надежди на Чепеларе и техните треньори. Цената на поканата за благотворителния 
бал е 20 лв. (10 лв. – благотворителност, 10 лв. – куверт). Поканите могат да бъдат закупени 
от Туристически информационен център – Чепеларе, от стая № 10 в сградата на Община 
Чепеларе или на място преди събитието. По време на събитието ще има томбола, билетът за 
която е на стойност 5 лв. Ще имате възможността да спечелите някоя от големите и 
атрактивни награди, които са осигурени изцяло от дарители. Събраните парични средства от 
даренията и томболата са за подпомагане на спортните клубове, занимаващи се с активна 
спортна дейност на територията на Община Чепеларе. 

Не яж боклуци, яж зеленчуци! 

www.jenatadnes.com | 14.05.2019 | 22:25 
Рекорден брой деца – 7000 от цялата страна, ще приготвят здравословна и вкусна храна на 17 
и 18 май. Фондация “За храната” провежда националната кампания “Ден на революцията в 
храненето” за трета поредна година в големи и малки населени места. В нея ще се включат 
над 1000 доброволци – родители и учители от почти 70 населени места, които ще 
организират 220 безплатни детски кулинарни работилнички за 7000 деца. Те ще се проведат 
в детски градини, училища и заведения за хранене. Фондация “За храната” предоставя на 
доброволците – организатори на работилнички, рецепти и презентации, съгласувани с 
лекари-диетолози на Консултативния съвет на фондацията, както и допълнителни 
образователни материали и подаръци за децата. Образователната кампания “Ден на 
революцията в храненето” има за цел да стимулира консумацията на повече плодове и 
зеленчуци за сметка на т.нар junk храни. Кампанията цели да привлече вниманието на 
възрастните и най-вече на децата, за да се замислят с каква храна се храним и какво влияние 
оказва тя на нашето тяло, а и на нашето самочувствие. Тази година мотото е “Не яж боклуци, 
яж зеленчуци” (детски цитат). Редовният прием на „junk” (от англ. език – боклучава) храна, 
включително газирани напитки с кофеин и захар, води до здравословни проблеми в 
дългосрочен план – затлъстяване, запек, диабет тип II и др. метаболитни нарушения и 
хронични заболявания, емоционални нарушения/ депресивни състояния, хиперактивност, 
проблеми със съня и др. Консумацията на този вид храни внася допълнителни и излишни 
килокалории към ежедневния калориен прием в детска възраст. Съдържанието им е богато 
на захар, сол, мазнини, но бедно на нутриенти – протеини, фибри, витамини и минерали. 
Проучвания доказват, че приемът на такава храна повече от 3 пъти седмично се асоциира с 
атопични нарушения, а прием от 4-6 пъти седмично води до проблеми в концентрацията и 
понижени резултати по математика и литература в училище, сравнено с децата, които не ядат 
толкова често такава храна. Антидот на този вид храна е повишеният прием на плодове и 
зеленчуци. Зеленчуците, от своя страна, са източник на много полезни хранителни вещества, 
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фибри, антиоксиданти, витамини (вит. А, вит. С, вит. К, фолиева киселина и др.) и 
микроелементи. Препоръчителният прием на плодове и зеленчуци за децата е между 300-
400 г. дневно в зависимост от възрастта. Те са необходими за правилния растеж и развитие, 
за профилактика от заболявания и укрепване на имунната система. Запишете детето/децата 
си за безплатно участие в  “Революция в храненето”, 17-18 май 2019 г. Не яж “боклуци”, яж 
зеленчуци ТУК Facebook Twitter Google+ 

53 бона за талантливи деца събра бал 

в. България днес | 15.05.2019 | 00:01 
Колосалната сума от 53 000 лв. бе събрана в полза на талантливи деца за броени часове преди 
дни от напористи дами от "Зонта клуб". Балът на жълтата роза ще даде огромната сума за 
благотворителност, която ще отиде в полза на Националното училище по танцови изкуства в 
Котел и музикалните школа в Широка лъка и плеяда от родни звезди. По традиция балът 
събира бизнес и културния елит на нацията, като патрон тази година бе примабалерината 
Красимира Колдамова, а столичният кмет Йорданка Фандъкова се включи с предмет от 
личната си колекция за благотворителното наддаване. За децата помогнаха и звездите Орлин 
Горанов, Кристина Димитрова и Цвети Радойчева, а бизнес дамите едва не се избиха коя да 
даде повече за уникалните предмети в помощ на талантливите малчугани. По традиция Балът 
на жълтата роза събира средства всяка година, но този път сумата е двойно повече от 
обичайното. За сравнение, миналата година събитието събра 36 000 лв., докато този път 
сумата е два пъти повече. 
Стр. 10 

Ученици въртят кухня за бедни 

Чрез мобилно приложение 
в. Телеграф | Адела КОЦЕВА | 15.05.2019 | 00:01 
Ученици изобретиха онлайн приложение за поръчка на храна за бедни. 
Приложението Food Ninja е по идея на гимназисти от Благоевград. Целта е да се дава 
възможност на клиентите да даряват средства и храна за хора в нужда. С мобилната 
апликация момчетата спечелиха второ място за най-добър проект на олимпиадата по 
информационни технологии, съобщиха от МОН. 
Автори на проекта за онлайн поръчка на храна са Георги Иоков и Пламен Галинов от Природо-
математическата гимназия 
"Акад. Сергей Корольов" в Благоевград. Към стандартните поръчки учениците са дали 
възможност клиентите да даряват средства за закупуване на ястия или хранителни продукти 
за социално слаби. Идеята на благотворителността е подобна на т.нар. "висящо кафе" - 
приготвена от ресторантите храна да бъде разпределяна безвъзмездно на социални кухни. 
За да няма измами, благоевградските ученици са добавили изискване всяко заведение за 
хранене да предоставя пълен отчет за приготвената срещу дарение храна, както и възможност 
за отстъпки за редовни клиенти и дарители. 
Стр. 6 

Випуск 2019-та на ПМГ си тръгва от училище с благотворителна кауза 

www.haskovo.net | 15.05.2019 | 13:01 
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Учениците от випуск 2019 година от Природо-математическата гимназия „Акад. Боян 
Петканчин“ в Хасково, за които днес би последният учебен звънец, посветиха празника си на 
благородна кауза. Всички пет паралелки се появиха на изпращането си тази сутрин с 
тематични тениски- с математически формули, с менделеевата таблица, с ликовете на велики 
българи. Така те се включиха в инициативата за събиране на средства в ползата на лечението 
на 5-годишната Лили Филева от Димитровград. Класните ръководители на 12-тите класове в 
паралелките по математика с английски език- Генади Батимов, за когото това е първи випуск, 
който изпраща като класен, информатика с английски език -Диана Славова, информационни 
технологии с английски език -Радка Латева, информационни технологии с английски и немски 
език -Дарина Николова и в паралелката по биология с английски език с класен Анета Пеева, 
изведоха своите ученици в двора на школото. По традиция знаменосците от завършващия 
випуск предадоха знамето на училището на единадесетокласниците. Беше издигнат 
тържествено и трибагреникът. С минута мълчание и поглед към небето всички почетоха 
паметта на съученичките си, загинали при катастрофа Никол и Даяна, които тази година също 
трябваше да завършат 12-ти клас. От името на педагогическия състав в емоционално 
обръщение зрелостниците поздрави директорът на Математическата гимназия Гергана 
Петрова, която също е възпитаничка на училището.„Обръщам се към вас с чувство на тъга, но 
и на гордост. Предстои ви едно ново начало. Пожелавам ви всяка трудност, която срещате по 
пътя на вашето израстване като личности, да ви прави по-силни и по-уверени. Следвайте със 
сърцето си правилния път към вашите решения! Не трябва да спирате да се развивате, защото 
само така можете да осъзнаете до къде можете да стигнете!“ По време на церемонията по 
изпращането на випусниците бяха отличени и най-добрите. Грамота за „Млад режисьор“ за 
активното му участие в училищния живот и извън класната дейност получи Стоян Митев от 12 
„Д“ клас. Отличена с наградата „Младежки лидер“ за участието в национални и 
международни проекти е Галина Гочева, също от 12 „Д“. Думите, с които тя се обърна при 
награждаването към съучениците си и по-малките в училището, бяха вълнуващи. “За мен по-
важно от тази награда, която получавам сега, е наградата да виждам всички вас-голяма част 
от хората, които са ме докоснали по някакъв начин. Нека винаги заедно да се движим напред. 
Да бъдем на първо място човечни, да работим заедно и да оставяме резултатите сами да 
говорят за постиженията!“. Галина Гочева съобщи и хубавата новина, че през тази година 
ученическият съвет е успял да постигне една от мечтите на учениците в математическата 
гимназия и вече е готово училищното радио. За него децата събираха средства чрез различни 
каузи. В областта на природните науки за ученик на випуска беше обявен Иван Петров от 12 
„Д“ клас. Грамота в областта на хуманитарните и обществените науки от училището си получи 
лауреатът от Националната олимпиада по история Антон Атанасов от 12 „Д“ клас. „Наградите 
са хубаво нещо, стига те да са заслужени. Но има нещо по-важно-да бъдем човечни!“, 
отбеляза младият историк и отправи призив към учениците от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас: Правете 
добро! С това ще се отличите в потока от пошлост и простотия! Голямата награда „Ученик на 
випуск 2019 г.“ получи Нури Хасан, също от 12 „Д“ клас, който е носител на много родни и 
международни отличия от състезания по математика. Той получи и наградата „Марко 
Марков“. Призът, който беше учреден преди година, от Здравко Марков на името на неговия 
баща, се дава на изявен ученик и е придружен и с парична награда. „Аз няма да ви забравя, 
но дано съм оставил следа и във вашите сърца“, обърна се и към учителите, и към 
съучениците си Нури Хасан. След връчването на градите последва много емоционално 
сбогуване между преподавателите и техните ученици. Директорът Гергана Петрова би 
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последният учебен звънец за влизане в час за 12-класниците. С отброяване от 1 до 12 
абитуриентите прекрачиха за последно училищния праг на Математическата гимназия, преди 
да напуснат училището си завинаги и да изкачат следващото житейско стъпало. Красимира 
Славова 

"Монтюпе" дари модерен кувьоз на болница "Канев" 

в. Утро, Русе | 16.05.2019 | 00:01 
С модерен кувьоз за интензивни грижи за новородени разполага от вчера отделението по 
неонатология в АГ комплекса на университетска болница "Канев" благодарение на щедро 
дарение на фирма "Монтюпе". 
Новият инкубатор ще замени част от по-старата апаратура в отделението, като по този начин 
лекарите ще могат да осигурят необходимата специална среда за развитие на недоносените 
новородени, съобщиха от здравното заведение. 
Още едно дарение получиха медиците, които денонощно се грижат за своите най-малки, но 
най-борбени пациенти. То е от живееща в чужбина русенка, която по случай 15 май - Световен 
ден на кенгуру грижата, ги зарадва със специализирани продукти на фирмата "Cuski". 
Специална благодарност към дарителите поднесе административният директор на 
болницата инж. Иван Иванов. 
16.05.2019 
Стр. 3 

Кръгът "Капитал" - гей ментори на българското общество 

Фондация "Америка за България" финансира неморални дегенерати, които развращават 
българското общество 
в. Труд | 16.05.2019 | 00:01 
Години наред ръководените от Иво Прокопиев структури претендират да са моралните 
ментори и стожери на българското общество. Нещо повече - според самия Прокопиев (бТВ, 
4.04.2017 г.) неговите хора са стопанският и обществен елит на нацията, те движили прогреса 
и модернизацията в страната. 
Редица медийни публикации, обаче, разкриха че близките му журналисти движат прогреса в 
една особена част от държавата. А именно - гей лобито на Републиката, към което 
принадлежи Христо Гешов, публично свързан и с поръчковия сайт "Бивол". 
Впрочем - не е толкова страшно, че финансираният от "Америка за България" нещо като 
журналист (макар, че според бившия активист на БСП Цветан Фиков - Гешов е обикновен 
измамник, прибиращ пари за дарения, посветени за борбата на болните от хепатит) се 
забавлява с гей чатове в свободното си време. Не са нови фактите, доказващи връзките между 
Прокопиев, неговите партии/медии/ НПО-та и хомосексуалните задкулисни движения. 
Съвсем ясно е, че кръгът "Капитал" и техните хора са официалните представители на гей 
движението в публичния живот у нас. 
И не само заради Христо Гешов. 
Помните ли ДЕОС? 
Техният човек Емил Георгиев днес е на 10-то място в коалицията на Прокопиев 
"Демократична България". Преференциалната кампания на Георгиев се радва на солидна 
финансова и организационна подкрепа от медиите на подсъдимия олигарх, с чието доверие 
очевидно се ползва. 
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В програмата си ДЕОС бяха записали, че искат хомосексуалните граждани да демонстрират 
своята хомосексуалност по улиците. 
Така пише, еднополовите двойки да отстояват своята идентичност на обществени места. И 
доколкото тази идентичност е сексуална, не ни се мисли как точно ще я отстояват на улицата, 
добре поне, че е студено тези дни. Пише, че искат и легализация на гей браковете, както и да 
могат да имат деца. Те деца не могат да имат, това е ясно, става дума за осиновяване. 
Подобни искания не са нови, и в други страни се борят за това, някъде вече е постигнато. 
Въпрос на морал, ценности и обществени нагласи. 
И сега Радан Кънев застава зад тези ценности и морал. Зад искането родители да бъдат хора, 
които не могат да родят, все още науката не е намерила начин мъж да забременее. Зад 
семейство, в което мама е с мустаци. Зад идеята за трети пол, един милион години имаше 
два пола човечеството, днес травеститите се оказаха, че са отделен биологичен вид, а ние си 
мислихме, че са просто мъже с рокли. 
Защо го прави Кънев? 
Да оставим настрана прословутото гей клипче, за присъствието си в което той така и не е 
отрекъл официално. Ето какво пише Радан Кънев през 2008 г. по повод провеждането на гей 
парад в столицата: 
"Грозната реакция срещу гей-парада в София доказа, че той е повече от необходим". 
(25.06.2008 г.) 
Да припомним и друго. 
"Демократична България" подкрепя скандалната Истанбулска конвенция (отхвърлена от 
нашия Конституционен съд) и джендър пропагандата, която е в разрез с традиционните 
български семейни ценности и морал, агресивно защитава правата на ЛГБТ движението. 
Вторият в листата на "Демократична България" Стефан Тафров е открит хомосексуалист. 
Публична тайна в половин София е, че с обратни наклонности вероятно блестят и свързаните 
с формацията - Емил Джасим (нарекъл Апостола "лайно") и Полина Паунова (личният 
душеприказчик на червения олигарх Сашо Дончев). 
От всичко казано дотук стават ясни три неща: 
"Демократична България" и Иво Прокопиев подкрепят третия пол, гей браковете и гей 
парадите. 
Фондация "Америка за България" финансира неморални дегенерати, които развращават 
българското общество. Въпреки, че в сайта на фондацията четем - "фондацията и 
спонсорираните от нея ще избягват проявата на непристойно поведение". 
Моралните ментори и стожери на обществото нямат никакво право оттук насетне да ни четат 
лекции на тема етика, ценности и правила. Редно е да се скрият и замълчат виновно. Нищо, 
че добре знаем за безумната им наглост и мания за величие. 
И в крайна сметка 
Гласуваш за "Демократична България", а получаваш Прокопиев, Гешов, гей клипчета и гей 
паради. А за десерт - Истанбулска конвенция, джендър идеология/пропаганда и трети пол в 
българското училище, а и в обществото като цяло. 
Стр. 1, 14 

Близнаци останаха кръгли сираци, цяло Неделино събира пари 

Майката и бащата на момчетата починали от рак 
в. 24 часа | Валентин ХАДЖИЕВ | 16.05.2019 | 00:01 
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Неделино спешно събира средства за две момченца в 6-и клас, които останаха кръгли сираци 
след смъртта на баща им. 
Борислав и Ивайло Хаджиеви губят майка си преди 10 г. Жената си отива от онкозаболяване. 
Вчера издъхнал и баща им. Човекът преди време паднал от дърво и имал травми, след това 
го довършил рак на белите дробове. 
Призива за спасяване на двете момчета тръгна от социалните мрежи. Ренета Рашева пише: 
"Парите или нашата помощ няма да върнат думите "мама" и "тате" на устните на тези деца, 
но можем да подарим малко разбиране и финансова помощ, за да намалим липсите поне... 
Всеки може да помогне! Почивайте в мир, Катя и Здравко. Неделино ще бди над рожбите ви!" 
Кметът на града Боян Кехайов обяви дарите лека кампания. По негово предложение ОС ще 
гласува 1000 лева еднократна помощ за поемане на погребението и неотложни нужди на 
децата. Предстои обявяване на банкова сметка и поставяне на кутии за дарения. 
Момчетата имат 155 лв. наследствена пенсися от майка си. Сега ще им бъде отпусната 
еднократна парична социална помощ и впоследствие - месечна от 60 лв., обясниха "Закрила 
на детето". 
Със съдбата им се ангажира и депутатът от региона и шеф на ПГ на ГЕРБ д-р Даниела 
Дариткова. 
Стр. 6 

За пета поредна година Сдружение “Бъдеще за децата” в Казанлък ще връчи своите 
годишни награди 

www.focus-news.net | 16.05.2019 | 15:05 
Казанлък. За пета поредна година Сдружение „Бъдеще за децата”, в партньорство с Фондация 
„Сийдър” и с подкрепата на Община Казанлък ще връчи своите награди за общественици, 
граждани, приятели на детето, дарители, фирми и граждански структури, подкрепили децата 
в нужда, каза за Радио „Фокус“ Мария Гинева, директор на Сдружението. Тя поясни, че 
предложенията ще се приемат до 28 май, като право на номинация имат всички организации 
работещи с деца - училища и детски градини, клубове, читалища, детски центрове и отделни 
хора, които да разкажат историята на добрия човек, подал ръка на дете или семейство в 
нужда. Номинациите за наградата за личности и организации могат да бъдат в няколко 
категории: Обществена личност - с цялостен принос за децата на Казанлък; Бизнес с кауза - 
развитие на корпоративни социални програми и проекти за децата на Казанлък; Приятел на 
детето – доброволци, професионалисти - учители, специални педагози, психолози, лекари, 
доброволци, малък и среден бизнес, институции, организации, обществени личности в 
областта на културата и изкуството – хора, направили нещо значимо за нашите деца. 
Предложенията ще бъдат прецизирани от специална комисия, в която ще участват 
представители на сдружение „Бъдеще за децата”, на Фондация „Сийдър” и Община Казанлък, 
доброволец, представител на медиите и едно дете. Всеки член на комисията има право да 
даде своя глас за предпочетена от него кандидатура от категориите – „Обществена личност”, 
„Приятел на детето” и „Бизнес с кауза”. Комисията ще избере и три истории, които ще получат 
годишната награда „Бъдеще за децата 2018”. Славяна ГАЙДАРОВА 

Споделени игри 2019: нова благотворителна инициатива на Витоша 

www.24chasa.bg | 16.05.2019 | 15:35 
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„Споделени игри“: за повече толерантност и ангажираност към проблемите на хората в 
неравностойно положение По инициатива на Дойчин Боянов и със съдействието на 16 
суперспортисти през април 2018 година бе осъществен проектът „Един ден на Витоша“. Той 
бе организиран от СК "Вертикален свят", Фондация „София – Европейска столица на спорта“ 
и Дирекция на Природен парк „Витоша“ в партньорство с Национална спортна академия 
"Васил Левски" и спомоществуватели. Инициативата имаше благотворителна цел – да 
подпомогне кампанията „Витоша – достъпна за всички“ и да набере средства за изграждане 
на алея и спортни площадки в местността Игликина поляна за хора с физически увреждания. 
Ефектът бе продължен с организирането на фокусиралия огромен интерес филм „Един ден на 
Витоша“ в кино „Люмиер“ през юли и дебютното издание на спортния фест „НДК – 360“ през 
септември същата година. В крайна сметка чрез благотворителната кампания бяха събрани 
над 10 000 лв., които бяха инвестирани в строителството на вече завършените спортни сетове 
за хора в неравностойно положение на Игликина поляна. Сега организаторите са амбицирани 
да продължат проекта и планират голям спортен празник на 18 май в местността Игликина 
поляна. Това ще са т. нар. „Споделени игри“, в които хора с физически увреждания ще 
получават напътствия и възможност да се включат в 15 вида спортни и развлекателни 
дейности. Празникът ще премине с участието на много деца от столични училища, видни 
наши спортисти, членове на асоциации и съюзи на хората в риск. Голямата цел е не само 
социалният ефект на самите активности, а заснемането и производството на кратък филм, 
който да бъде предоставен и презентиран във всички училища в София, а по-късно и в 
страната. По този начин у децата и младежите ще се формира още по-толерантно и 
ангажиращо отношение към хората с физически увреждания и техните проблеми в 
съвременното общество. Ето и отделните активности в програмата на Споделени игри 2019: 
Алпийски тролей Футбол Бадминтон Бягане за незрящи с придружител Гимнастически и 
фитнес уреди Дисккечър Ориентиране Подвижни игри: голяма топка и др. Работни ателиета 
Спортно катерене Теглене на въже Тенис на маса Туристически преход Хендбайк Шахмат 
Щафета с жулиен колички В различните дейности ще се включат и деца в приемни семейства. 
По време на празника на Игликина поляна ще бъде позиционирана мобилната фотоизложба 
на „София – европейска столица на спорта“ на тема „85 години Витоша“. Уникални снимки ще 
покажат историята и богатството на планината. 

Дамски клуб направи дарение на отделението по неонатология в Монтана 

www.dariknews.bg | 16.05.2019 | 16:05 
Дамски благотворителен клуб направи дарение на отделението по неонатология.  Дарението 
съдържа пелени, чаршафчета и възглавнички, хавлийки, дрешки и биберони за най-малките 
пациенти на областната болница в Монтана. Бизнесдами, зъболекарки, представителки на 
различни професии и съсловия, или просто жени и майки от Монтана са основали 
неформална гражданска инициатива, която са нарекли „Монтана на токчета“. За своите каузи 
дамите набират средства с дарителски касички, в които обикновени граждани пускат левчета 
и дори стотинки, кой колкото може и иска. Добавят и лични суми. Това дарение е поредната 
инициатива на клуба. „Решихме да помислим за най-малките като се погрижим да осигурим 
консумативи и вещи за ежедневните грижи, които да подпомогнат в работата им отличните 
специалисти и добрата апаратура в най-голямото и предпочитано от родилките отделение по 
неонатология в Северозападна България. Искаме добро бъдеще на нашите деца, което е и 
мотото на нашата кампания“, казаха дамите. Те изразиха благодарност за добрата воля и 
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съпричастие на много обикновени хора от Монтана и региона, които са дали своята малка 
лепта, но от сърце. Дарението на е на стойност 1000 лева. 

Световен ден на Кенгуру-грижата и в болницата в Кърджали Oтбелязва се за трети път в 
България по инициатива на фондация „Нашите недоносени деца“ 

www.novjivot.info | 16.05.2019 | 13:56 
В периода 13-19 май повече от 20 неонатологични отделения в страната отварят вратите си за 
родители и техните недоносени деца, а по повод световния ден Фондацията стартира 
изграждане на нова семейна стая в УМБАЛ „Канев“в град Русе, благодарение на подкрепата 
на своите дарители. Световната здравна организация (СЗО) дефинира кенгуру-грижата като 
грижа за новороденото дете, осъществявана чрез допир кожа-до-кожа с родителя, още от 
най-ранен етап. Практиката има редица научно доказани терапевтични ползи както за бебето, 
особено когато то е преждевременно родено, така и за родителите и влияе положително 
върху живота на семействата в дългосрочен аспект. Това е най-ефективният начин за 
включване на майките и бащите на недоносените деца в грижите за техните бебета. У нас 
всяка година преждевременно се раждат над 6 000 бебета. За много от тях последствията са 
здравословни проблеми от различно естество. В България кенгуру-грижа все още не е масово 
наложена практика и фондация „Нашите недоносени деца“ полага усилия да промени това и 
да приближи грижите за недоносените бебета и болните новородени до европейските 
стандарти и препоръки за добра и качествена грижа. Фондацията информира и обучава 
участниците в осигуряването на грижа за преждевременно родените бебета в прилагането на 
метода у нас. Част от тези усилия е отбелязването на Световния ден на кенгуру-грижата. В 
рамките на кампанията организацията работи за повишаване на разбирането на значението 
на неонатологичната грижа в съответствие със световните стандарти и мястото на родителите 
по време на престоя и лечението на бебетата в интензивните отделения за недоносени 
бебета. В Световния ден на кенгуру-грижата болниците-партньори на кампанията отварят 
своите врати за всички родители, които искат да практикуват метода кожа-до-кожа. Целта е 
майките и бащите да имат възможността да бъдат колкото се може повече със своите 
недоносени бебета, а кенгуру-грижата да е част от рутинните и ежедневни практики – не само 
в един ден от годината. През 2019 г., в периода 13-19 май повече от 20 неонатологични 
отделения в страната отварят вратите си за родители и техните недоносени деца. Сред тях са: 
МБАЛ Пловдив АД; СБАЛАГ “Селена”, гр. Пловдив; МБАЛ „Проф. д-р С. Т. Киркович“ АД, гр. 
Стара Загора; МБАЛ “д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен; МБАЛ Бургас АД; МБАЛ “Д-р Ст. 
Черкезов” АД, гр. Велико Търново; УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД, гр. Плевен; МБАЛ Шумен 
АД; МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана; МБАЛ Добрич АД; МБАЛ “”Проф. Д-р Параскев 
Стоянов” АД, гр. Ловеч; МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово; МБАЛ Пазарджик АД; Втора 
САГБАЛ “Шейново” ЕАД, гр. София; МБАЛ Търговище АД; УМБАЛ “Канев”, гр. Русе; УМБАЛ 
“Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив; Клиника по неонатология СБАЛДБ ЕАД, гр. София; МБАЛ ”Д-
р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали. 

Журналист на "Марица" стана дарител на 2019 г. 

www.marica.bg | 16.05.2019 | 20:53 
Фотоизложбата „Села: памет и живо наследство във фотообектива“ ще представи 12 села от 
Родопите в 38 фотографии на Владимир Медов, Антон Кацаров, Емануела Макакова и други. 
Изложбата е част от програмата на Пловдив 2019 -Европейска столица на културата и се 
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реализира в рамките на проект „Карай, снимай, покажи: села и живо наследство във 
фотообектива“. Той се изпълнява от НЧ „Проф. д-р Асен Златаров 1927“ в смолянското село 
Смилян и се случва в партньорство с Община Смолян, Регионален исторически музей „Стою 
Шишков“-Смолян и Регионален етнографски музей-Пловдив. Изложбата се открива на 17 май. 
В чест на 18 май - Международния ден на музеите, смолянската институция ще връчи 
тържествено почетни грамоти на дарителите на музея. "Общият брой на дарителите за 
периода от май 2018 г. до май 2019 г. е дванайсет. За принос в обогатяване на музейните 
фондове получават дарителски грамоти д-р Стефан Герджиков, д-р Ирена Тодорова, Гавраил 
и Мария Сивкови, Димитър Радичев, Екатерина Шишкова, Емилия Алдумирова, Галина 
Ганова, Захарина Куцева, Сийка Букова, Дора Згурова и Йорданка Цветкова. Музеят ще връчи 
и почетен знак „Дарител на 2019 година“ на Славка Радичева - дългогодишен кореспондент 
на вестник "Марица", за постъпилото от нея дарение на ценна историческа колекция от над 
20 броя автентични предмети, документи и оригинални снимки на Петър Радичев, участник в 
Първата световна война, и 437 авторски фотографии, негативи, стъклени плаки и документи 
на фотографа Димитър Петров Радичев. 

Спортен турнир обнови библиотеката на детско отделение в УМБАЛ Бургас 

www.zdrave.net | 17.05.2019 | 07:31 
Спортен празник в бургаския офис на компанията Bulgarian Online Research обнови 
библиотеката на Второ детско отделение на УМБАЛ Бургас, съобщиха от лечебното 
заведение. Екипът на фирмата, който се състои предимно от млади хора, организира 
събитието с условието всеки участник да "плати вход", като купи нова детска книжка или 
комплект за рисуване. В резултат са събрани няколко кашона книги, помагала, комплекти за 
рисуване, предназначени за деца над 2 години. Дарението вече е предадено на персонала на 
Второ детско отделение и ще бъде използвано от малките пациенти по време на болничния 
им престой. "Пожелавам на тези млади хора да имат идеи за повече такива събития", 
благодари на дарителите д-р Хрипсиме Каспарян, началник на Второ детско отделение. "В 
бургаския офис на фирмата работим около 30 души. Инициативата допадна много на колегите 
и ще продължим в полза и на други отделения на болницата", сподели Райна Чакърова - един 
от организаторите на събитието. 

“Спасителна прегръдка” за недоносените деца или за кенгуру-грижата у нас 

www.varnautre.bg | 17.05.2019 | 07:33 
Кампания “Близо до сърцето. Спасителна прегръдка за недоносените бебета” стартира 
фондация „Нашите недоносени деца“ по повод Световният ден на кенгуру-грижата, който се 
отбелязва за трети път у нас. До 19 май повече от 20 неонатологични отделения в цялата 
страна отварят вратите си за родители и техните недоносени деца. Целта е майките и бащите 
да имат възможността да бъдат колкото се може повече със своите недоносени бебета, а 
кенгуру-грижата да е част от рутинните и ежедневни практики – не само в един ден от 
годината. С цел насърчаване на кенгуру-грижата и по повод световния ден фондацията 
започва изграждането на поредната семейна стая, благодарение на подкрепата на своите 
дарители – този път в отделението по неонатология в УМБАЛ “Канев” в Русе. Световната 
здравна организация (СЗО) дефинира кенгуру-грижата като грижа за новороденото дете, 
осъществявана чрез допир кожа-до-кожа с родителя, още от най-ранен етап. Практиката има 
редица научно доказани терапевтични ползи както за бебето, особено когато то е 
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преждевременно родено, така и за родителите и влияе положително върху живота на 
семействата в дългосрочен аспект. Това е най-ефективният начин за включване на майките и 
бащите на недоносените деца в грижите за техните бебета. Повече от две десетилетия 
медицински проучвания доказват, че кенгуру-грижата е много повече от алтернатива на 
кувьоза. Тя подобрява температурната регулация, сукателните умения и развиване на 
привързаност към майката при всички новородени, независимо от тяхната гестационна 
възраст, тегло и клинично състояние, както и независимо от условията, в които се отглеждат. 
Кенгуру-грижата има благоприятно влияние върху дихателната и сърдечната честота, 
благодарение на нея се намалява възможността от заразяване с вътреболнична инфекция и 
се повишава възможността бебетата да бъдат изписани по-рано от неонатологичните 
отделения. Практикуването на кенгуру-грижата има дългосрочни ползи за цялостното 
развитието на детето, като развитие на мозъка и когнитивните функции, подобряване на 
двигателните умения и невромоториката. В България кенгуру-грижа все още не е масово 
наложена практика и фондация „Нашите недоносени деца“ полага усилия да промени това и 
да приближи грижите за недоносените бебета и болните новородени до европейските 
стандарти и препоръки за добра и качествена грижа. Фондацията информира и обучава 
участниците в осигуряването на грижа за преждевременно родените бебета в прилагането на 
метода у нас. Част от тези усилия е отбелязването на Световния ден на кенгуру-грижата. В 
рамките на кампанията организацията работи за повишаване на разбирането на значението 
на неонатологичната грижа в съответствие със световните стандарти и мястото на родителите 
по време на престоя и лечението на бебетата в интензивните отделения за недоносени 
бебета. В България всяка година се раждат над 6000 недоносени бебета. 30% от тях получават 
тежки увреждания, а над 50% получават различни по-леки дългосрочни проблеми, които с 
адекватна ранна интервенция са преодолими. 

Първите "Споделени игри" ще предложат 15 спорта за хора с увреждания 

www.dnevnik.bg | 17.05.2019 | 07:46 
Витоша ще бъде домакин на първите "Споделени игри", които ще се проведат в събота (18 
май) в местността "Игликина поляна". Благотворителната инициатива цели да предизвика 
повече толерантност и ангажираност към проблемите на хората в неравностойно положение. 
"Споделени игри" е продължение на проекта "Витоша – достъпна за всички", който беше 
подпомогнат от супермаратона "Един ден на Витоша". Кампанията събра над 10 хиляди лева, 
които бяха инвестирани в изграждането на спортни уреди за хора с увреждания в местността 
"Игликина поляна". Първите "Споделени игри" ще предложат 15 вида спортни и 
развлекателни дейности. Празникът ще премине с участието на много деца от столични 
училища, видни български спортисти, членове на асоциации и съюзи на хората в риск. 
Програмата ще включва футбол, бадминтон, бягане за незрящи с придружител, 
гимнастически и фитнес уреди, дисккечър, ориентиране, подвижни игри, работни ателиета, 
спортно катерене, теглене на въже, тенис на маса, туристически преход, хендбайк, шах и 
щафета с жулиен колички. Събитието се организира от "София – Европейска столица на 
спорта", НСА и природен парк "Витоша". По време на инициативата ще бъде заснет кратък 
филм, който впоследствие ще бъде излъчен във всички училища в София. 
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В Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян ще бъде открита фотоизложба и 
ще бъдат наградени дарителите на музея 

www.focus-radio.net | 17.05.2019 | 10:03 
Разнообразни са инициативите от програмата на Регионален исторически музей „Стою 
Шишков” – Смолян по повод 18 май – Международен ден на музеите. Това каза за Радио 
„Фокус“ – Смолян главният уредник на Музея, Златка Петрова. Днес от 11.00 часа  ще бъде 
открита фотоизложбата „Села: памет и живо наследство във фотообектива“. Представени са 
12 села от Родопите в 38 фотографии на Владимир Медов, Антон Кацаров, Емануела 
Макакова, Виктор Кузманов, Миля Димитрова, Георги Георгиев-Гецата, Красимира Георгиева, 
Даниела Табакова, Елена Манджукова и Илия Годев. Изложбата е част от програмата на 
Пловдив 2019 – Европейска столица на културата и се реализира в рамките на проект „Карай, 
снимай, покажи:  села и живо наследство във фотообектива“, изпълняван от НЧ „Проф. д-р 
Асен Златаров 1927“ – с. Смилян в партньорство с Община Смолян, Регионален исторически 
музей „Стою Шишков“ – Смолян и Регионален етнографски музей-Пловдив“, поясни Петрова. 
Тя уточни, че в 11.30 часа традиционно ще се връчат и почетните грамоти на дарителите на 
музея. Общият брой на дарителите за периода от месец май 2018 година до май 2019 е 
дванадесет. По голямата част от даренията са от Смолянска област, но има и от други области, 
поясни Петрова. „За принос в обогатяване на музейните фондове на РИМ „Стою Шишков“ – 
Смолян получават дарителски грамоти: д-р Стефан Герджиков, д-р Ирена Тодорова, Гавраил 
и Мария Сивкови, Димитър Радичев, Екатерина Шишкова, Емилия Алдумирова, Галина 
Ганова, Захарина Куцева , Сийка Букова, Дора Згурова и Йорданка Цветкова“, допълни 
Петрова. РИМ „Стою Шишков“ – Смолян  ще връчи и почетен знак „Дарител на 2019 година“, 
който тази година се присъжда на Славка Радичева, във връзка с постъпило от нея дарение 
на ценна историческа колекция от над 20 броя, съдържаща автентични предмети, документи 
и оригинални снимки на Петър Радичев – участник в Първата световна война и 437 авторски 
фотографии, негативи, стъклени плаки и документи на фотографа Димитър Петров Радичев. 
Петрова уточни, че имената на всички дарители ще бъдат публикувани на сайта на Музея. „На 
всички дарители отново голям поклон и отново да приканим, всички които искат за 
поколенията да се съхранят историческите свидетелства да споделят и дарят, и с това да 
обогатяват фондовете на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян“, призова Златка Петрова. Нели 
ГЕРГЬОВСКА 

7 000 деца ще участват в кампания за здравословно хранене 

www.bgonair.bg | 17.05.2019 | 10:10 
7 000 деца ще приготвят здравословна храна в рамките на кампанията "Ден на революцията 
в храненето". В нея ще се включат над 1000 доброволци, родители и учители от почти 70 
населени места у нас. В "България сутрин" Наталия Александрова от "Фондация за храната" 
разказа, че целта на кампанията е децата да се научат, че могат да се хранят здравословно и 
вкусно, без да трябва да залагат на любимите си дюнери, бургери, чипсове и всякакви други 
бързи храни. "Правим кампанията за трета поредна година. Целта е да привлечем 
вниманието на децата и техните родители и учители към здравословното хранене. Тази 
година мотото е "Не яж боклуци, а зеленчуци". Изготвили сме 10 рецепти за тази кампания. 
Те са със зеленчуци и децата се научават как да ги приготвят и виждат, че могат да хапнат 
нещо вкусно и полезно. Идеята е тази година да покажем рецепти, които са алтернатива на 
любимите на децата - дюнери, сандвичи и друга бърза храна", сподели тя.  Александрова 
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допълни, че най-важният момент във формирането на хранителните навици при децата е, 
когато тръгнат на училище. Причината е, че те вече са сами, могат да избират каквото си 
поискат, а също така и разполагат с джобни пари, с които да си го купят. "В организацията на 
кампанията тази година участват 1000 доброволци - родители и учители. Ние искаме да 
научим децата какво им дава храната и как да избират правилните продукти. Родителите 
дават личен пример на децата. Най-ключовият момент за формирането на хранителни навици 
е, когато децата тръгнат на училище - между 1 и 4 клас. Тогава те имат лафка, джобни пари и 
могат да избират. Невинаги обаче избират правилната храна", каза Александрова пред 
Bulgaria ON AIR.  
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