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Новини за членове на БДФ 
 

Русе: Теодор Цветков ще преплува 30 български езера благотворително 

www.posoki.com | 17.05.2019 | 15:33 
Анелия Тонева "Аз съм Теодор Цветков и съм мечтател" -  с това изречение днес известният с 
благотворителните си акции 24-годишен русенец започна представянето на новата си идея: за по-
малко от месец да преплува 30 български езера, като по време на кампанията събере дарения за 
фондацията  на Нана Гладуиш  "Една от 8". Както е известно, тази фондация подпомага жени, заболели 
от рак на гърдата. На всяко езеро ще бъде поставена урна, в която хората ще могат да даряват, Теодор 
разчита и на средства, изпратени по банков път, като всички постъпления ще са за фондацията. 
Благотворителната кампанията ще започне в края на този месец. Теодор ще плува в езера край София, 
Варна, Бургас, Благоевград  и много други, а финалът на маратона му ще е на 22 юни, когато ще се 
завърне в родния  Русе, за да преплува  езерото в Николово. "Все пак съм русенец", усмихна се той. В 
края на инициативата ще бъде издадена енциклопедия за езерата в България, като за подбора ще 
разчитат на помощ от двата национални парка и Министерството на околната среда и водите. 
Средствата от продажбата на енциклопедията ще бъдат дарени отново на фондацията "Една от 8". 
Теодор Цветков разказа за идеята си пред журналисти  в присъствието на скромния си екип - брат му 
Валентин и приятелят Деян Костадинов, които са се заели с организационната част на събитието. 
Оказало се, че от  общо 200 езера, подходящи за плуване  и  за които са подали искане за разрешение, 
могат да бъдат преплувани най- много 30, тъй като повечето от езерата се намират в Национален парк 
Рила и Национален парк Пирин.   Валентин Цветков разказа, че организацията по преплуването е 
започнала още през януари и всички общини, към които са се обърнали, са реагирали отзивчиво, 
съдействие са оказали и от Морска администрация Варна, за да бъдат спрени корабите по време на 
преплуването на Варненското езеро. Преплуванията няма да бъдат лесни, някои от тях са в студена 
вода, но имам неопренова екипировка от  спонсорите, коментира Теодор. Той добави, че   20 км ще е 
най-предизвикателната дестинация за него- толкова е общата площ на Белославското и Варненското 
езеро, които той планира да преплува за около 7 часа. Осигурен е медицински екип в София, в 
преговори са, за да осигурят и за другите райони. Теодор се подготвя сам, но в момента не тренира 
физически, а мисловно, като  представя си как ще преплува всяко едно езеро."Ако не си вярваш на 100 
процента, ще се провалиш". Той обяви, че няма намерение да се отказва дори и при неблагоприятни 
метеорологични условия. Теодор разказа, че  отскоро го  канят по училища, където говори на децата 
по три важни за него теми - доброто в човека, климатичните промени и спорта. Има подкрепата и на 
родителите си. "Направил съм си план за дълги години  напред за фондации и кампании, имаме 
проекти и на световно ниво, сподели русенецът. Теодор Цветков не за първи път провежда кампании 
в помощ на нуждаещи се. Така например в края на 2017 чрез плуване на езерото в Липник подкрепи 
болно момиченце от Банско, за което акцията му събра 3000 лева. Има и две акции за набиране на 
средства за каузата на Фондация "Александър Русев" - за водно рехабилитационен комплекс за деца 
с увреждания. С преплуването на 50 км със завързани крака в басейна в Спортното училище събра над 
7000 лева, преди това преплува с една ръка езерото на Липник. На въпрос защо сега точно езера и 
защо точно фонадцията на Нана Гладуиш, отвърна :"Мечтите и целите ми сами ме намират". 
Желаещите да откликнат на кампанията на Теодор Цветков могат да дарят средства на  фондацията 
"Една от 8" по банковата й сметка. 

Две двойки получава 6891 лв. за инвитро 

www.marica.bg | 17.05.2019 | 21:16 
Милена Христова Димитрова и Емил Руменов Бабов от Свиленград, хасковлиите Хатидже Рамадан 
Мехмед и Николай Антонов Николов са двойките, които ще получат средства за инвитро процедури 
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от благотворителните кампании на областния управител и фондация „Искам бебе”. Мария Янева се 
свърза по телефона с двойките и им съобщи добрата новина. 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“. За финансиране тази година са кандидатствали 7 двойки от Хасковска област. В процеса 
на събиране на документи обаче чудото се е случило и една от дамите е забременяла, в момента 
семейството очаква своето бебе. Затова в надпреварата за финансирането участваха 6 двойки с 
репродуктивни проблеми. „Благодарение на хилядите дарители от Хасково и областта в от Коледните 
инициативи, които организирахме съвместно с фондация „Искам бебе“, събрахме общо 5890,70 лв. 
Малко по-късно към нашата кауза „За повече деца в България“ се присъединиха талантливите млади 
хора от Photoschool и благодарение на тях към сметката прибавихме нови 1001 лева. Т.е. 6891 лева 
ще бъдат разделени между две двойки, кандидатствали за финансиране по критериите на 
Фондацията“, каза областният управител Станислав Дечев. 

Бай Манчо - откривателят на водата 

www.actualno.com | 18.05.2019 | 09:03 
Сега има много добри хора, затова няма да стане къймет (бел. ред. краят на света), няма да стане 
война. Не бойте се! Господ е с нас! Има още добри хора в България, казва бай Манчо. За него в Смолян 
се знае, че общува с водата, често го наричат и ловецът на вода. Зефир Манчев е на 84 години и досега 
с багети (месингови пръчки, завити под прав ъгъл - б.а) е открил стотици извори. От години с това се 
занимава – да намира вода и да я прокарва до места и хора, които имат нужда от нея. И десетки 
мостове е построил. С водата е поставил рекорд. Прокара 6 км водопровод между Райково и Дунево, 
в много сух район.   „Тя е за обществото, защото там няма вода ни за хора, ни за животни. Нарекъл 
съм я "Зем-зем чешма", защото това е най-сухата чешма. Като дете пасях овце и слушах старите хора. 
Те казваха, че през турско време водата е вървяла три дена и след това се е загубила. Взе да ми се 
присънва, когато станах на 80 години. Сънувах, че от грамадата пия вода и като отидох с багетите, 
намерих вода, отклонена на 70 метра“, разказа тогава бай Манчо. И допълва, че нарекъл чешмата 
"Зем-зем", защото такава чиста вода има само на Божи гроб. "А тя е чиста, защото от векове не е текла. 
На сън ми се показа. Аз отидох и я изкопах", допълни майсторът.   "Има бистра и пивка вода, жълта 
вода, черна и залежала – тежка вода. Има и минерална вода, но птичките я познават най-добре. Може 
да има хиляди води, но те ще изберат и ще се къпят на определено място. Гледал съм, наблюдавал 
съм с часове – гмуркат се пилетата, отърсват се, пийват си... и всеки ден има птички на едно и също 
място. Това са води, които не пресъхват и в сушата текат по малко. Как тези невинни божи твари 
разбират кое е добро? Още не знаем загадките на земята. Скрити са те от нас – коя вода какво говори 
и какво лекува. Всяка вода има тайни, но ние не можем да ги открием. Човешкото око има седем 
пердета и е ограничено виждането му. А животното я усеща по дъха" – пише Мария Бебелекова от 
Смолян в книгата си за бай Манчо „Водата говори". „Смолян няма да закъса за вода. Само езерото 
може да ни снабдява, няма нужда ни от Мугла, ни от гугла. Вода си имаме на място. Само трябва 
работа и откриване. Мен ме е надарил Господ по тази линия. Като разтворя багета, се въртя до 200 
метра наоколо. Най-големият извор е силата на водата и аз вървя по него. Отивам, откривам го, меря 
му дълбочината колко ще копая надолу“, сподели снощи бай Манчо при откриването на фотоизложба, 
в която той е главен герой.    „Мен ме дърпа самата вода. Дотук много води съм хванал и още ще 
продължаваме, обаче силите взеха да намаляват. Годините викат: "Спирай!", обаче ние още ще се 
мъчим. Вчера съм работил пак - първата копка правих за вода на "Св. Георги". Много ще дойде, но 
зависи какъв цолаж ще са тръбите за нея. Трябва да се смята колко е водата, колко въздух иска, за да 
я тегли“ – обясни бай Манчо. За тази вода му е нужна помощ. Казва, че не иска пари, а само да им 
напише какви материали трябват и направо в магазина да се платят.   „С мои пари го правя, обаче и 
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много ми помагат. Затова няма да стане скоро къймет. Няма да е скоро. Има още хубави хора, но те 
намаляват всеки ден“, допълва старецът. И пояснява, че има хора, които залъка си ще дадат за вода и 
за мост. За поддръжката на един мост край Смолян, между Райково и Кабелния завод, той харчил 
години наред пенсията си от 200 лева. „Не стига пирони да взема и да платя на циганина да ми докара 
материала с коне. Обаче в Съвета като кажа, че ми трябват материали - веднага. И Дора Янкова, и 
Кольо Мелемов - обадя ли се, веднага реагират. И дето е честен човек, не иска плащане. Докарва ми 
материала донякъде, докъдето стига и пак плащам на цигани с коне. Те ме разсипват. Пазариш едно, 
после излиза друго“, недоволен е майсторът. „Аз докато съм жив, с води ще се занимавам. И в Гърция 
ходихме. Св. Никола е светецът на водите. Всяка сряда паля свещ. Тая вода мен ме откара чак до 
Израел, на Божи гроб. Тая вода ме откара чак до река Йордан. Филм ми правиха там и ми помогнаха 
да ида, иначе аз нямаше да мога“, със светнали очички разказва родопчанинът. А в Израел бил два 
дена. Заснели го на изгрева, защото той всяка сутрин при изгрев слънце си казва молитва. „Моя си е 
молитвата, християните си пеят друго, но няма значение, всички молитви завършват с Амин. За мен е 
еднакво всичко - Господ, Бог, Аллах - е един. И отидох на Божи гроб, и видях свят“, казва с пълни очи 
бай Манчо.   Снощи в Държавен архив – Смолян, бе открита изложба „Благотворителността през 
обектива“. Представен бе фоторазказ „Вода за хаир“ – дело на Добрин Кашавелов. Обявиха и 
дарителска кампания, с която да се купят материали за нови чешми. Добрин разказа, че от година и 
половина с колегата му Владимир Мачоков, родом от Смолян, снимат филм за бай Манчо. Заедно с 
него ходили в Израел, на Божи гроб. „Бай Манчо е вече хаджия. Отдавна знаех за него от Владимир. 
Като се запознах с бай Манчо ме впечатли с начина си на говорене - толкова простичко и директно, не 
се чудиш това ли е имал предвид или нещо друго. Впечатли ме начинът му на живот, работата му. Не 
е много лесно да правиш води за другите, да работиш просто за хаир.  Сега под най-горното от 
Смолянските езера е намерил три извора, които иска да хване и предполагам тази година ще го 
завърши, но ще му трябва помощ от вас“, каза фотографът. В изложбата снощи бяха представени също 
фотоисториите „Виж това или историята на кучето водач“ на Борислав Трошев и „Калени в огъня“ на 
Тихомира Методиева за обикновени хора с необикновено хоби – да спасяват от бедствия. 
Организатори на изложбата бяха фондация ВCause, Български дарителски форум, община Смолян и 
архивът. 

Лидл България дари 150 000 лева на програмата за ранно детско развитие на Уницеф 
България 

www.actualno.com | 20.05.2019 | 13:36 
150 000 лева е сумата, която Лидл България дари на УНИЦЕФ в рамките на партньорството между 
двете организации. Средствата са набрани от продажби на продукти от детската серия на Lidl с марка 
Lupilu и се даряват в подкрепа на програмата за ранно детско развитие на УНИЦЕФ в България. 
Партньорство между Лидл България и УНИЦЕФ стартира в началото на март като освен набирането на 
средства, в рамките на кампанията се организираха и редица активности, целящи промяна на 
нагласите и подкрепа, свързана с пълноценната грижа за малките деца. „Щастливи сме, че с това 
партньорство допринасяме за по-доброто развитие на най-малките в нашето общество. Програмата 
на УНИЦЕФ за ранно детско развитие е изключително важна и смятаме, че нашето дарение и всички 
съвместни дейности, които реализираме заедно с тях, ще помогнат на повече родители в стремежа 
им да осигурят на своите деца качествена и пълноценна грижа за цялостното им развитие“, сподели 
Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България. „В УНИЦЕФ се гордеем, че 
имаме корпоративни партньори като Лидл България, с чиято подкрепа допринасяме за 
благосъстояние на децата на България. Ние знаем, че пълноценното и стимулиращо взаимодействие 
между най-малките деца и техните родители положително и трайно увеличава потенциала на детето. 
Ето защо всички родители трябва да бъдат подкрепeни и подсигурени със знанията, уменията и 
времето, от които се нуждаят, за да направят трайна и положителна разлика в живота на децата си. 
Ранното детско развитие на децата позволява да са по-здрави и да се представят по-добре в училище, 
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като им помага да допринесат повече за развитието на тяхната страна, когато пораснат”, каза д-р 
Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България. В рамките на кампанията беше публикувана и 
онлайн наръчник „КАК от 0 до 1?“ със съвети за правилно общуване и активен контакт за настоящи и 
бъдещи родителина деца до 12 месеца. Той е достъпен безплатно на lidl.bg/unicef и на 
roditel.unicef.bg. Средствата от съвместната кампания се използват за насърчаване на пълноценна 
родителска грижа чрез мрежа от патронажни услуги в страната в това число обучение за патронажните 
медицинските сестри на територията на цялата на страната. Обучението е фокусирано върху 
подобряване на компетенциите на сестрите в посока развитието на детето, ефективната комуникация 
и взаимодействие с родителите за усъвършенстване на техните умения за полагане на грижи за 
детето, както и ранното стимулиране – чрез игра, позитивно общуване, споделено четене и др. 
Средствата ще се използват и в подкрепа на програмата „Работилници за родители“, която е насочена 
пряко към подобряване на техните умения, свързани с позитивното родителство. За Лидл България 
Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа, част e от немската Schwarz-Gruppe 
и присъства в 30 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 
95 магазина в 47 града и близо 2700 служители, а марката Lidl е затвърдила водещата си позиция на 
пазара на хранителни стоки. За УНИЦЕФ: УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да 
достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне 
да реализират пълния си потенциал. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден – в над 190 държави 
и територии – за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме. 

Компютри за над 6000 лева дариха на училището в Обручище 

www.dariknews.bg | 21.05.2019 | 12:51 
Компютри за над 6 хиляди лева дари ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ на Основно училище „Св. 
Св. Кирил и Методий“ в с. Обручище, което се намира в непосредствена близост до 
електроцентралата. С новата техника училището ще модернизира специализирания си кабинет по 
информационни технологии. Дарението е по повод 160- годишния юбилей на училището. В училището 
се обучават 47 деца от 1 до 7 клас в целодневна форма на обучение. Компютрите и софтуера, дарени 
от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ще осигурят на учениците и техните учители достъп до 
иновативната платформа на Министерството на образованието, която съдържа целия учебен 
материал. Тя включва и виртуални уроци и тестове, подходящи за самоподготовка. Това е поредната 
инициатива на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“  за подобряване на условията на живот в село 
Обручище.  Централата неведнъж е подкрепяла, както училището, така и детската градина, 
читалищния фолклорен клуб и един от пенсионерските клубове в селото. Компанията е дарявала 
компютърна и климатична техника, фолклорни носии, книги за читалището, велосипеди за детската 
градина и много други. В Обручище е реализиран и един от големите инфраструктурни обекти по 
споразумението за корпоративна социална отговорност на КонтурГлобал Марица Изток 3 с Община 
Гълъбово. През 2014 г. бе цялостно ремонтирана сградата на кметството, както и прилежащите към 
нея зони. 
 
 
Общи новини 
 

Младежи мога да кандидатстват за доброволци в трансгранични програми 

www.dnevnik.bg | 17.05.2019 | 13:08 
Интеррег доброволческа младеж" набира и изпраща млади доброволци в трансгранични, 
транснационални и междурегионални програми, и във финансираните от тях проекти. Целта е да се 
популяризира солидарността и регионалното сътрудничество в Европа, чрез разпространение на 
информация за конкретни постижения на програмите "Интеррег" и финансираните от тях проекти. 
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Продължителността за доброволчество в една организация домакин за едно лице е от два до шест 
месеца. Една организация може да бъде домакин в един и същ момент на повече от един доброволец. 
За участие в инициативата кандидатстват както организациите, които ще бъдат домакини на 
доброволци, така и младите хора, които желаят да бъдат доброволци. Одобрените доброволци 
получават дневни пари в размер от 19 евро до 26 евро за всеки календарен ден на престоя си. 
Средствата са предназначени за храна, настаняване, местен транспорт, джобни пари. Сдружението на 
европейските гранични региони (СЕГР) покрива разходите за пътуването от населеното място на 
доброволеца до населеното място на организацията домакин, както и застраховката за времето на 
доброволчеството. СЕГР провежда присъствено или онлайн обучение с одобрените млади хора преди 
началото на доброволчеството. Повече информация можете да намерите тук. Крайният срок за 
кандидатстване е 1 октомври 2019 г. 

Смолян: Дългогодишният журналист Славка Радичева е „Дарител на 2019 г.“ на Регионалния 
исторически музей „Стою Шишков“ 

www.focus-news.net | 17.05.2019 | 14:16 
Смолян. Дългогодишният журналист Славка Радичева е „Дарител на 2019 г.“ на Регионалния 
исторически музей „Стою Шишков“. Тя беше наградена с почетен знак и дарителска грамота заедно с 
още девет дарители на церемония, посветена на Международния ден на музеите от директорът на 
Музея в Смолян Таня Марева, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. Марева заяви, че по 
всеобщо мнение, Радичева е избрана за дарител на годината 2019. От нейно има е постъпило 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. „Славка Радичева беше 
човекът, който провокира фамилия Радичеви да предостави уникални свидетелства за терзийството в 
рода ѝ шевни машини и други предмети, уникални снимки, много документи. Благодарим за нейния 
ентусиазъм да дава и дава все повече. Оценяваме нейния жест, защото знаем, колко трудно е да се 
разделиш със семейни реликви и да споделиш своите лични истории с обществеността“, заяви Таня 
Марева. Дарителят на годината Славка Радичева също изказа своята благодарност за оценката на 
Регионалния исторически музей – Смолян към нея. Тя заяви, че е продължила традицията на своя род, 
които винаги са били обществено активни хора и с отношение към родолюбивите инициативи. „Това 
е било така както в село Момчиловци, откъдето са тръгнали, така и по късно в Смолян, където баща 
ми се изявява като фотограф-художник, който дълги години запечатва всички събития случващи се в 
общината. Смятам за съвсем естествено да продължа това тяхно родолюбиво отношение към родния 
край и смятам, че всеки българин трябва да има отношение към паметта на нацията и народа и да 
даде своята малка частица за опазването им и на тяхната историческа памет“, каза още Славка 
Радичева. Нели ГЕРГЬОВСКА 

Ротарианци дариха две линейки на болницата в Разлог 

www.dariknews.bg | 17.05.2019 | 14:46 
Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев и управителят на МБАЛ-Разлог д-р Божидар Велев 
приеха на официална церемония-водосвет две линейки, дарение от „Ротари клуб Банско-Разлог“. 
Инициативата на клуба е реализирана през последната една година и половина със средства, събрани 
от членовете в техни кампании. Линейките са доставени от Германия и са напълно оборудвани с 
необходимата техника за спешна помощ.  Приветствия отправиха кметът на Община Разлог инж. 
Красимир Герчев, президентът на „Ротари клуб Банско-Разлог“ Айше Медарова и управителят на 
МБАЛ-Разлог д-р Божидар Велев. Те пожелаха на медицинските лица и здравни работници много 
спасени животи, излекувани пациенти и огромна мотивация за работа, а  Медарова поздрави 
ротарианците за успешния завършек на поредната доброволна и благородна инициатива на клуба. 
Бяха изказани и специални благодарности към кмета на Община Разлог инж. Красимир Герчев за 
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личната му подкрепа към каузите, които местните ротарианци реализират. За болницата предстои 
още едно дарение на високотехнологично оборудване за четири отделения през месец септември, 
което се осъществява с подкрепата на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. 

Запомнящ се открит урок за строителството на училище „Христо Ботев“ 

www.konkurent.bg | 17.05.2019 | 15:05 
Учениците от IV “б“ клас при ОУ „Христо Ботев“ гр. Мездра с класен ръководител Лилия Христова 
продължава да изненадват с обема и многообразието на извънкласната си дейност.  На 15 май те 
изнесоха запомнящ се открит урок, посветен на 90-годишния юбилей от построяването на сградата на 
ОУ „Христо Ботев“ - Мездра. Изявата беше уважена от кмета на Община Мездра инж. Генади Събков, 
бивши и настоящи учители, родители.  Впечатление направиха обемът на поднесената информация и 
точните данни изнесени от учениците. Разбираемо е, че е извършена задълбочена предварителна 
проучвателна работа. Записани са спомени на баби, дядовци и родители, учили в същото училище, 
посетена е читалищната библиотека, разгърнати са стари книги и вестници от мездренския 
печат.  Изнесеният от четвъртокласници урок и представената презентация обогатиха знанията на 
присъстващите за историята на училището: - На 23 август 1925 година е положен основният камък на 
строежа на училището в присъствието на тогавашния Министър на просветата; - Основните дарители 
– фамилията Балабанови, даряват за новата сграда 500 000 лв. и поръчват на архитектите да изработят 
проекта на новото училище; - Общинският съвет и Училищното настоятелство единодушно решават 
новото училище да се казва „Тодор Балабанов“; - За святото и велико дело – построяването на 
училище, гражданите дават лични средства, на риск изтеглят заеми от банката и ги даряват, село 
Долна Кремена дарява камъните за основите и мазетата, тухлите се правят в местността Долна Лъка; 
- Вторият етаж и покрива се строят с ново дарение от наследниците на Тодор Балабанов; - Списъкът с 
дарителите се допълва от имената на много достойни мездренци. Учениците с гордост четат страници 
от вестник „Искърски фар“ от 17 октомври 1929 г.: „Мездренци, спрете се и погледнете този колос, 
който затуля нова Мездра от север. Пътниче, виж новата грамадна сграда до която води улицата от 
гарата на север“. Научаваме, че за строежа е поискан допълнителен заем от 400 000 лв. от 
Кооперативния фонд. През 1932 г. Министърът на просветата Константин Муравиев посещава Мездра 
и като вижда красивата сграда на училището, възкликва: „Каква сграда! Какво великолепно училище! 
Такова нямат и някои окръжни градове!  Ето какво споделя неизвестен журналист от онова време във 
вестника: „Мездренските граждани показаха една солидарност, постоянство и воля, които могат само 
чест да им правят. Пред мисълта, че тук се гради едно величаво дело, символ на прогреса и културата, 
на добродетели в дарителите и строителите, никой не се спираше пред лични материални рискове... 
Каква поука и пример е това за бъдещите поколения, които ще се образоват и възпитават в тази сграда, 
да видят как се ценят тези, които дават за общото дело спечеленото с труд и да последват този 
пример.“ Спомени за своите ученически и преподавателски години споделиха бившият директор Вера 
Михайлова, настоящият – Иван Иванчев, учителят по български език Марияна Йорданова, кметът на 
общината инж. Генади Събков. Изнесеният от децата урок беше урок по родолюбие за всички 
присъстващи. 

България става евроцентър за подготовка на спасители при бедствия 

www.monitor.bg | 17.05.2019 | 15:21 
Снимка: Пресфото-БТА Акад. Христо Григоров награди директора на ГДПБЗН Николай Николов (вляво) 
с почетен плакет на БЧК. „България става европейски център за обучаване на специалисти по бедствия, 
аварии и катастрофи, както и да се направи модерно училище за обучение на парамедици за нуждите 
не само на България, а за цяла Европа“. Това заяви президентът на Световната федерация на Червения 
кръст и Червения полумесец Франческо Рока, който е у нас по повод 140-та годишнина на 
организацията и е гост на нейното 66-то общо събрание. „Българската страна няма да има никакви 
финансови ангажименти. Всички необходими средства ще дойдат отвън“, каза акад. Христо Григоров, 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.konkurent.bg/article/151782/zapomniasht-se-otkrit-urok-za-stroitelstvoto-na-uchilishte-hristo-botev
https://www.monitor.bg/bg/a/view/bylgarija-stava-evrocentyr-za-podgotovka-na-spasiteli-pri-bedstvija-165414
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председател на БЧК. Той обясни, че единственото участие от страна на държавата е да предостави 
терен, който вече е намерен. По думите му центърът ще бъде изграден върху имот на Министерството 
на вътрешните работи, който не се използва и за който БЧК вече има съгласието на ведомството. Той 
се намира в близост до базата на червенокръстците Софийсксото село Лозен. Очаква се до 7-8 месеца 
Министерският съвет да гласува и да прехвърли земята. Друга идея е с пожарните коли да се движат 
линейки с парамедици, които ще се обучават в бъдещото училище. „Ако успеем да реализираме това 
намерение, ние ще разтоварим до голяма степен държавата. Към момента нещата не са много ясни, 
защото са необходими законодателни промени“, каза още акад. Григоров и добави, че това се очаква 
да се случи едновременно с отварянето на училището за парамедици. И към момента БЧК обучават 
такива специалисти по линия на Германския червен кръст, но броят им е твърде малък. Председателят 
на организацията заяви, че членската й маса се увеличава. Младежкият червен кръст има близо 20 000 
доброволци, към тях се присъединяват още. Председателят на организацията отбеляза и още една 
положителна тенденция. „Докато преди 2-3 години финансовият ресурс, който събирахме, беше от 
баби и дядовци, сега той идва от корпоративния бизнес. Обърна се тенденцията. 70% от финансовите 
ни ресурси идват от бизнеса“, заяви акад. Григоров. Това се дължи на факта, че тяхната формула е 
„Обединявай и решавай“, а не „Разделяй и владей“. 

Благотворителният турнир за полицаи осигурява по 620 лв. на дете на загинал служител от 
ОДМВР-Бургас 

www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг | 17.05.2019 | 16:05 
Средствата са събрани от благотворителен турнир по футбол 620 лв. в навечерието на празника на 
детето – 1-ви юни, ще получи всяко дете на починал служител от МВР в област Бургас, обяви Павлин 
Ковачев - председател на Управителния съвет на Спортен футболен клуб „Свети Никола” – Бургас – 
организатор на приключилия преди дни Международен благотворителен турнир по футбол на малки 
врати за полицейски служители. Парите са събрани от състезателите в турнира, проведен за десети 
път в Бургас, в който освен полицейските отбори от ОДМВР-Бургас, Видин и Враца, се включиха 
футболисти от 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. Международният 
благотворителен турнир по футбол в полза на деца на починали служители от МВР събра 6300 
лв.   Основната част от парите бе събрана като вноска за участие в Международния турнир от всеки от 
участващите отбори, но в кутия за дарения, поставена в спортен комплекс „Славейков” за времето на 
спортната инициатива, също бе събрана дарителска сума. В присъствието на главния юрисконсул в 
ОДМВР - Бургас – Гергана Владимирова и инспектора по превенция Цветелина Рандева, инспектор 
Павлин Ковачев отвори кутията за дарения и преброи намиращата се в нея сума. „Всяко едно от децата 
на починали служители от отделните структурни звена в системата на МВР с месторабота Бургаска 
област ще получи дарение в размер на 620 лв.”, съобщи Павлин Ковачев и добави - „Ангажиментът на 
Спортен футболен клуб „Свети Никола” – Бургас е парите да стигнат до децата преди 1-ви юни, за могат 
да се поощрят успехите им през учебната 2018/2019 г.”, добави той. Припомняме, че шампион в 
десетото издание на Международния благотворителен турнир по футбол на малки врати за 
полицейски служители бе отбора от ОДМВР-Враца, надделял във финалната среща над отбора на 
Международната полицейска асоциация в Хърватска.  

7 000 деца се включиха в кампанията за здравословно хранене 

www.dnes.bg | 17.05.2019 | 16:25 
7 000 деца ще приготвят здравословна храна в рамките на кампанията "Ден на революцията в 
храненето". Над 1000 доброволци, родители и учители от почти 70 населени места у нас ще се включат 
в нея. 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, разказа 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.flagman.bg/article/187692
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/05/17/7-000-deca-se-vkliuchiha-v-kampaniiata-za-zdravoslovno-hranene.410573
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Наталия Александрова от "Фондация за храната" в "България сутрин". "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. Най-
важният момент във формирането на хранителните навици при децата е, когато тръгнат на училище, 
допълни Александрова. 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. "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. 

Ротари клуб награди 11 ученици, връчва премии и на деца от Цариброд 

в. Приятел, Самоков | Делян ВАСИЛЕВ | 18.05.2019 | 00:01 
Общо 11 ученици от общината с успехи в областта на науката на областно и национално ниво получиха 
премии от по 300 лв. от самоковския Ротари клуб на церемония в Ритуалната зала на 15 май. 
Лауреати на тазгодишните отличия станаха Денислав Петров /носител на златни, сребърни и бронзови 
медали от национални и международни турнири по математика/ и Христиана Ненкова /с областни и 
национални отличия за постижения по български и английски език и астрономия/ от ОУ "Христо 
Максимов"; Кристиан Барански /три медала от "Математика без граници" и награда "Ученик на 
годината" на Регионалното управление на образованието в Софийска област/ от НУ "Станислав 
Доспевски"; Тодор Джоргов /златни медали от национални и международни турнири по математика 
и родна реч/ от ОУ "Димчо Дебелянов" в Говедарци; Калина Митрева /с оценка 5.50 на националната 
олимпиада по немски, която й дава право на свободен прием в СУ "Св. Климент Охридски" и Нов 
български университет/ от ПГ "Константин Фотинов"/; Кристина Зърнева и Михаил Пенев от СУ "Отец 
Паисий" /за успехи в областта на математиката, българския език и литературата, историята/; Петя 
Дитова от ПТГ "Никола Вапцаров" /получила специалната награда на "Сити 
банк" на национален финансов иновационен лагер/; Моника Попова от ОУ "Митрополит Авксентий 
Велешки" /отличена на конкурси за детска рисунка и "150 години Менделеева таблица"/. 
Награда от 150 лв. за математическите си успехи получи Йоан Ангелов от "К. Фотинов". Младото 
музикално дарование Диана Чаушева пък ще продължи да използва под наем любимата си цигулка и 
следващите 6 месеца, като за целта от Ротари клуб отпуснаха 240 лв. 
Последните две премии от по 300 лв. ще бъдат връчени на деца от Цариброд, Сърбия, с успешни изяви 
в изучаването на българския език. Предложения за такива ученици в Ротари клуб очакват от кмета на 
тамошната община. 
Средствата за настоящите стипендии са осигурени от благотворителното новогодишно тържество на 
ротарианците през декември м. г. е в "Правим тези стипендии публично достояние, за да покажем 
вашия добър пример на цялото общество", обърна се към призьорите церемониалмайсторът на Рота-
ри клуб Екатерина Вададжийска. Наградите на младите ни съграждани бяха връчени от президента 
Людмила Бързанова. 
Детската вокална група "Медени звънчета" с ръководител Даниела Георгиева при "Митр. Авкс. 
Велешки" изпълни атмосферата в Ритуалната зала със своите песни, а на сцената се изявиха и 
участниците в друг училищен състав - танцова формация "Самодивче", с ръководители Ралица 
Струмина и Димитрина Василева, които на 11 май се завърнаха с трета награда от фолклорното 
надиграване под надслов "Я тропнете, да тропнем!" в Сливница. Церемонията пък бе открита с 
изпълнения на девойки от танцово студио "Кати" с ръководител Катрин Митева. 
17.05.2019 г. 
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Стр. 8 

Акция "Жълти стотинки" ще се проведе във Варна на 1 юни 

www.varna24.bg | Автор: Стоян Маджиров | 17.05.2019 | 17:03 
Акция "Жълти стотинки" ще се проведе във Варна на 1 юни, научи Varna24.bg. Ето какво съобщават 
организаторите: На 1 юни златните монети пригответе и в Морска градина Варна до Слънчевия 
часовник се отзовете, жълта стотинка пуснете и децата в Хасково, щастливи направете! На най-чистия 
и искрен празник от 10:00 до 22:00 часа вие ще може да предадете събраните стотинки на открития 
ни целодневен пункт точно до Слънчев часовник на входа на Морска градина. Ще имате възможност 
да се запознаете с лицата зад каузата в нашия морски град, да научите повече за събраните средства 
и къде отиват те вече 12 поредна година, както и да се сдобиете с информация как и Вие Добри човече 
може да вземете участие! За всеки участник в кампанията сме подготвили официални грамоти и 
докато предавате вашите стотинки ще имате възможност да вземете участие и в малката ни 
работилничка - креативни игри и интересни задачки-закачки, разбира се с награди. Молим събраните 
стотинки да бъдат разделени. За повече информация: 0882 066 306 или 0894704795. 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 55 000 лв. Колкото беше сумата, събрана 
от акцията през 2017. Сега умножете тази сума по 2,3 или дори 4 и повече пъти... 

Красимира Елисеева, ОбС по наркотични вещества-Видин: Доброволци засадиха цветя във 
формата на панделка, за да отбележим Международния ден за съпричастност със 
засегнатите от ХИВ 

www.focus-news.net | 17.05.2019 | 19:46 
Видин. Доброволци засадиха цветя във формата на панделка, за да отбележим Международния ден 
за съпричастност със засегнатите от ХИВ. Това каза за Радио „Фокус“ – Видин Красимира Елисеева, 
председател на Общинския съвет по наркотични вещества във Видин. Тя посочи, че акцията е 
традиционна за доброволците към съвета. „Международният ден за съпричастност със засегнатите от 
ХИВ, който екипът на Общинския съвет по наркотичните вещества във Видин ще отбележи за 14-и път 
в крайдунавския парк, тази година преминава под мотото „Засилване на борбата за здраве и права!”. 
Националната кампанията, известна още като Candlelight Memorial, е съвкупност от инициативи за 
насърчаване на здравно-сексуалното образование и диалог вътре в уязвимите общности и за 
ускоряване на действията в посока към ефективни политики в областта на ХИВ-превенцията и на 
лечението и грижата за хората, живеещи с вируса“, каза Красимира Елисеева. Тя обясни, че заседените 
цветя са във формата на панделка с отсечени краища – символът на изтичащата кръв. „Балоните, които 
поставихме са във формата на сърце, защото носителите на вируса и болните от СПИН заслужават 
внимание, заслужават лечение, а такова лечение е осигурено безплатно на тези, които го потърсят“, 
допълни Красимира Елисеева. Анна ЛОЗАНОВА 

Учат младите хора да се справят с агресията в училище 

www.antenneair.eu | От gissen | 17.05.2019 | 21:28 
Учат младите хора да се справят с агресията в училище. По проект „Бъдеще без агресия“ ще работи 
СНЦ „Зонта клуб-Стара Загора“. „Целта е да се променят нагласите на младежите по отношение на 
агресията чрез иновативни подходи за развиване на граждански и социални компетентности. 
Проектът е насочен към младите хора (с приоритет към младите момичета) и техните родители и 
предлага действащ модел за борба с агресията в съвременното българско училище“, сподели 
ръководителят на проекта Антония Коева-Иванова. Целевите групи са ученици, родители, педагози, 
психолози от старозагорски училища. Участници в проекта са ученици от 4 клас от СУ „Васил Левски“, 
ученици от 5 клас от Шесто основно училище „Св. Никола“, деветокласници от ГПЧЕ „Ромен Ролан“, 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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десетокласници от НПГВМ „Ив. Павлов“ и студенти първи курс от Медицински колеж при Тракийски 
университет Стара Загора. При избора водеща е била идеята да се обхванат ученици от всички 
възрасти – от начален до гимназиален етап и първи курс на висшето образование поради значимостта 
на проблема. За реализиране на дейностите по проекта ще се заложи и на създадените вече добри 
партньорски взаимоотношения с: Обществен дарителски фонд Стара Загора, Община Стара Загора, 
Обществен посредник Стара Загора, Местна комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни, Районен и Окръжен съд , Детска педагогическа стая – Стара Загора, 
Прокуратура Стара Загора, училищни настоятелства. 

Президентската институция набира дарения за организацията на традиционния 
абитуриентски бал на младежите, израснали без родители 

www.focus-news.net | 18.05.2019 | 09:58 
София. На 30 май 2019 г. президентът Румен Радев ще бъде домакин на традиционния абитуриентски 
бал на младежите, отгледани в институции, който е част от благотворителната инициатива „Подкрепи 
една мечта”. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Президентът Румен Радев 
отправя благодарност към дарителите, които през годините разпознават президентската инициатива 
като своя социална кауза. „Вие дарявате на тези млади хора вълнуващо преживяване, което бележи 
младостта им с надежда и мечти. Вашата щедрост осигурява на бъдещите студенти финансовата 
опора, която иначе дава семейството“– с тези думи президентът се обръща към всеки, който има 
желание и възможност да подпомогне финансово благотворителната инициатива. С дарените 
средства Администрацията на Президента покрива разходите по организацията на празничната вечер, 
а останалата част се разпределя като еднократна стипендия между абитуриентите, които ще 
продължат образованието си във висше училище или професионален колеж, и отличните ученици в 
12 клас през учебната 2019/2020 година. Над 100 зрелостници от випуск 2019, които са израснали в 
социални институции, очакват с нетърпение своята бална вечер. Благодарение на партньорствата, 
които съпругата на президента Десислава Радева е договорила с проф. Любомир Стойков от 
Академията за мода и с Елена Кристиано от „Кристиан оф Рома“, 34-ма младежи вече са получили 
като подарък бални рокли и абитуриентски костюми от дизайнерите София Борисова, Жана Жекова, 
Радослава Лазарова, Христо Чучев и модна къща „Десизо Мони“, а в деня на бала елитни стилисти ще 
се погрижат за празничния вид на всички абитуриенти. Организациите, фирмите и гражданите, които 
ще дарят средства в подкрепа на инициативата „Подкрепи една мечта”, могат да го направят по 
банковата сметка на Администрацията на президента: IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01 BIC 
BNBGBGSD Банка БНБ. За контакти и допълнителна информация: Минка Йорданова Тел. 02/ 92 39 268. 

След като се успокоят страстите, Петков се надява, че ще има волята и готовността на 
различните институции да се води дебат за бъдещето на политиките за децата и 
семейството 

www.fakti.bg | 18.05.2019 | 10:43 
"Не само няма стратегия за детето, но към момента няма и актуален проект, който да бъде обект на 
обществено обсъждане", успокои министърът на труда и социалната политика Бисер Петков от 
трибуната в Народното събрание. Отнемането на права на родителите не се предвижда нито в 
проекта, нито в законодателството. Мерките и позициите на МТСП са в съответствие с 
конституционния принцип, че отглеждането на децата до пълнолетието им е задължително, увери 
той. "На законодателна процедура не се допуска разширяване на правомощията на държавните 
служители за отнемане на деца или права", посочи още социалният министър. Той определи и като 
неоснователни притесненията на родителите, че държавните служители ще отнемат деца при 
фалшиви сигнали. Целта пред Министерството на труда и социалната политика е да подпомага 
семействата сами да се грижат за децата си, коментира след това социалният министър Бисер Петков 
в кулоарите на парламента. Социалният министър повтори казаното от пленарната зала и посочи, че 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Стратегията за детето е оттеглена за преработка преди две седмици и на практика в момента няма 
актуална стратегия. След като се успокоят страстите, Петков се надява, че ще има волята и готовността 
на различните институции да се води дебат за бъдещето на политиките за децата и семейството в 
България. Той е сигурен, че ще се търси национално съгласие по национален въпрос, какъвто е 
въпросът за децата и семействата. "Вероятно има еволюция на различните виждания, тъй като 
проектът за национална стратегия беше подкрепен от омбудсмана Мая Манолова при общественото 
обсъждане", коментира Петков. Той припомни и че МТСП предложило преди около два месеца 
промяна в наредбата за условията и реда за превенция при изоставянето на деца и тяхната 
реинтеграция в семейството. Промени в наредбата не били правени от 2003 г., но социалното 
министерство не получило подкрепата за увеличаване на помощта за семействата за превенция и 
интеграция, която е до 5 пъти размера на гарантирания доход. В първоначалния проект на наредбата 
било предложено помощта да стигне до 10. Бисер Петков е убеден, че семействата трябва да се 
подкрепят в по-голяма степен, за да могат сами да осъществяват грижите за деца и основанието 
бедност на семейството като основен мотив да изоставят децата, да бъде преборено. Той отчете, че 
дискусията около стратегията за детето е опорочена, но заяви, че не търси вина от никого. 
Припомняме, преди седмица 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. По въпроса се изказа и самият премиер Бойко Борисов. Той увери, че Национална стратегия 
за детето няма и осъди гражданските протести, защото били безпочвени. От своя страна омбудсманът 
Мая Манолова настоя да бъде изготвена изцяло нова Стратегия за детето. 

"Споделени игри" събраха стотици деца на Витоша за повече толерантност към хората в 
неравностойно положение 

www.sportal.bg | 18.05.2019 | 16:35 
В голям спортен празник със значим социален ефект се превърнаха първите в историята "Споделени 
игри" на Витоша. На Игликина поляна над 400 деца и младежи показаха силна социална ангажираност 
с помощта си за това хората в неравностойно положение да могат също да бъдат активни и да се 
занимават с физически упражнения. Празникът бе открит от евродепутата Андрей Ковачев, който 
пожела на присъстващите да се забавляват със спортните и туристически активности и благодари за 
силната отдаденост на благородната кауза. С топли думи към присъстващите се обърнаха Дойчин 
Боянов от СК "Вертикален свят", Ваня Рътарова от ПП "Витоша", а организацоинният секретар на 
"София - европейска столица на спорта" Анатоли Илиев обяви, че се осигурява един уред за спорт за 
хората в затруднено положения. Всички присъстващи имаха възможност да се включат в 15 спортни и 
развлекателни активности. От ранна утрин капитаните на отделните отбори, подпомагани от 
доброволци, преподаватели в НСА и членове на асоциация на хората в риск подготвяха отделните 
сетове за бадминтон, футбол, алпийски тролей, бягане за незрящи с придружител, гимнастически и 
фитнес уреди, дисккетчър, ориентиране, подвижни игри с голяма топка, работни ателиета, спортно 
катерене, теглене на въже, тенис на маса, туристически преход, хендбайк, щафета с жулиен колички, 
шахмат и др. Празникът премина с участието на над 400 младежи от столични училища, в различните 
дейности се включиха и деца в приемни семейства. Голямата цел на проявата не бе единствено 
социалният ефект на самите активности, а и заснемането и производството на кратък филм, който ще 
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. Силен интерен предизвика и 
позиционираната по време на празника на Игликина поляна мобилна фотоизложба на "София - 
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европейска столица на спорта". Този път фотосите бяха на тема "85 години Витоша", уникални снимки 
показват в 20 големи платна историята и богатството на планината. 

Концерт “Заедно срещу дрогата” в Стара Загора 

www.dariknews.bg | 19.05.2019 | 09:35 
И през тази година продължава проектът на Инер Уил клуб – Стара Загора, който надгражда и 
разширява минал проект на клуба „Обединени срещу дрогата”. Част от продължението на 
инициативата е концерт “Заедно срещу дрогата”. Той ще се проведе на 29 май от 19 часа в Античен 
форум-Стара Загора с вход свободен. Водещ на събитието ще бъде Иван Динев – устата, а специални 
гости и изпълнители са група Скандау и Зипо&Слаш.   През миналата година от проекта „Обединени 
срещу дрогата” бяха организирани серия от лекции пред ученици на тема „Дизайнерската дрога”, 
също така беше създадена пиесата „Изповедта на един наркоман” от Кукления театър в Стара Загора. 
Решението на клуба да продължи да работи и надгражда проекта „Обединени срещу дрогата” е на 
база положителната обратната връзка от ученици, учители и психолози. Част от проекта е 
организираният концерт в Стара Загора под наслов „Обединението е сила, нека застанем заедно 
срещу дрогата”. Събитието цели чрез музиката да въздейства върху съзнанието на човека и да покаже, 
че живота е хубав и той трябва де се живее пълноценно, като се включат различни музикални 
изпълнители, детски школи за танци и други. Основният индикатор за успеха на инициативата ще бъде 
достигането до по-голям брой млади хора, обръщайки внимание на превенцията. Това е кауза, която 
засяга всички хора, а целта  - децата да осмислят последиците от употребата и зависимостта от 
наркотици и други вредни вещества, да се научат да казват „НЕ!” на наркотиците и да изберат ЖИВОТ 
БЕЗ ДРОГА. Партньори на Инер Уил клуб-Стара Загора  са Обществен дарителски фонд и редица фирми 
и лица, които участват благотворително в проекта. Организацията на събитието е съвместно с Община 
Стара Загора. 

Ротарианци събраха 7 000 лева на благотворителна вечер, парите са за детски полигон за 
безопасност на движението в Кърджали 

www.haskovo.net | 19.05.2019 | 09:36 
Ротарианци от три страни събраха 7000 лева на благотворителна вечер в Кърджали. Средствата са 
предназначени за изграждане на детски полигон за безопасност на движението. Проектът се 
осъществява по инициатива на Ротари клуб Кърджали и на неговия президент Валентин Гогев. Това е 
втората по рода си Орфеева благотворителна вечер. Началото бе поставено миналата година,когато 
се събраха средства за ремонт на концертната зала на Общински детски комплекс по проект на 
пастпрезидента Бахар Палова. Тази година гости на ротарианците от Кърджали бяха техни приятели 
от клубовете „Мимар Синан” и „Едирне” Одрин, от „Алесандруполис” и „Родопи”-Комотини, от 
Бурса,  от „Хасково” и „Аида” от Хасково, от Момчилград и Златоград. Присъстваха  и членове на 
Ротаракт и Интеракт-Кърджали. Сред присъстващите бяха и пилоти от страната. Събитието бе отразено 
и от турски журналисти.   Проявата бе уважена и от кмета на Община Кърджали инж.Хасан Азис. Той 
поздрави ротарианците и техните гости и припомни съвместните проекти между Ротари клуб 
Кърджали и Община Кърджали. Градоначалникът увери, че администрацията ще съдейства за 
изграждането на детския полигон. За целта ще бъдат отпуснати средства.    Всички ротарианци от 
Ротари клуб Кърджали се отзоваха на инициативата с лични средства.  Те се включиха и в търга за 
произведения на изкуството, който бе разигран по време на вечерта. Общо 11 картини бяха 
предложени. Първите 4 бяха предоставени от председателят на КРИБ-Кърджали Лазар Попов. Имаше 
и благотворителна томбола, набраните средства, от която също са предназначени за 
проекта.   Първото парично дарение от гостите направиха ротарианците от клуб „Хасково”.     Проектът 
за изграждане на детски полигон за безопасност на движението е неразривна част от политиката на 
Ротари клуб Кърджали , насочена в помощ на младите хора в общината. Миналата година 
подпомогнахме Обединен детски комплекс, подчерта президентът на Ротари клуб Кърджали 
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Валентин Гогев.    Президентът на Ротари клуб „Александруполис” д-р Йоана Куюмджи припомни, че 
на 17 януари т.г. ротарианците от трите страни са си дали дума да си помагат взаимно. Всички заедно 
сме по силни, категорична бе д-р Йоана Куюмджи.   Гостите от Ротари клуб „Мимар Синан” и „Едирне” 
заявиха, че тристранните срещи са изключително важни за хората в България ,Турция и Гърция и  те 
трябва да продължат. Георги Кулов 

Хиляди на старт с благотворителна кауза на RUN2GETHER в Борисовата градина 

www.sportal.bg | 19.05.2019 | 11:41 
Хиляди застанаха на старт в неделната сутрин в поредното издание на лекоатлетическото бягане 
RUN2GETHER. Събитието отново бе с благотворителна цел под мотото “Бягай за да помогнеш“ с цел 
социализацията на хората със специални нужди в обществото. Участниците бяха приветствани от 
Анатоли Илиев – организационен секретар на “София – европейска столица на спорта“, който пожела 
успех на бегачите и им благодари, че се включват в подобни инициативи. “Столична община и София 
– евростолица на спорта подкрепят благородните каузи, които имат за цел да се формира още по-
толерантно и ангажиращо отношение към хората с физически увреждания и техните проблеми в 
съвременното общество“, каза още Илиев, който е член на Управителния борд на ACES Europe. Стартът 
на бягането бе даден по нестандартен начин – чрез видео обръщение на супермаратонеца Красимир 
Георгиев от голямото табло на националния стадион “Васил Левски“. Колоната с участници се 
изнизваше няколко минути от Националния стадион преди да поеме по алеите на Борисовата градина. 

Откриват единствената в страната рампа за въдичари с увреждания 

www.dariknews.bg | 19.05.2019 | 13:28 
Единствената за България рампа с площадка за въдичари с увреждания ще бъде официално открита 
днес. Тя е изградена от членове на Ловно-рибарското дружество „Сокол-1893“ и доброволци. Намира 
се точно до водите на баластриерата край села Звъничево – един от водоемите, стопанисвани от 
организацията. Съоръжението е обезопасено с парапети, а човечето на стилизираната обозначителна 
фигурка с инвалидна количка подобаващо е въоръжено с въдица. Придобивката ще бъде само една 
от многото изненади в турнира, загатва един от главните инициатори – Андон Андонов. Настоящото 
издание е посветено на 90-годишнината от създаването на Българския рибарски съюз и ще бъде 
наистина специално. По този повод акцент в програмата е символичното зарибяване с 90 шаранчета. 
Записаните до момента участници са 64. Вече ги очакват купи, медали, грамоти и много парични и 
предметни награди. Надпреварата ще започне рано сутринта и ще продължи до обяд. Състезателите 
ще мерят сили в 4 категории - за деца до 14 години, за юноши до 18, за девойки и жени и за мъже. 
Задължително е да си носят живарници, иначе ще бъдат дисквалифицирани. След измерване и оценка 
целият улов ще бъде върнат обратно във водата, за да се даде шанс на рибите да се размножават. 
Следобед ще бъде направена демонстрация на риболовни техники от световната шампионка Росица 
Златанова. Денят ще завърши с тържествено награждаване на победителите и коктейл. Припомняме, 
че облагородяването на района около баластриерата започна тази пролет. Заедно с изграждането на 
площадката доброволци и ловци направиха няколко големи зарибявания, както и подравняване на 
брега, за да е удобен за достъп до водата. Около местата за въдичари са засадени и десетки дървета, 
които след време ще осигуряват комфорт в горещините с прохладните си сенки. Предвидено е скоро 
да бъдат поставени пейки и съдове за смет. 

Дарителска акция за белоградчишките села 

www.konkurent.bg | 19.05.2019 | 21:15 
През почивни дни в Община Белоградчик бе реализирана дарителска акция по инициатива на 
ученици, учители и родители на деца от столичното училище „Проф. „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 
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практика социалните помощи, състоящи се от продукти и стоки от първа необходимост, да покрият 
крайно нуждаещите се възрастни, самотни  и болни лица от  селата на общината. Изключително мили 
и трогателни, изпълнени с много вълнение и емоции, понякога и сълзи, са 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 животни. След 
вълнуващите срещи помежду си и двете страни си дадоха дума хубавите отношения помежду им да 
продължат. Дарителите получиха и специалните благодарности на Борис Николов – кмет на община 
Белоградчик, за високо благородното дело. 

Фондът за лечение спря окончателно да се финансира от дарения 

в. Сега | Янина ЗДРАВКОВА | 20.05.2019 | 00:05 
706 лв. са постъпили в здравната каса с такова предназначение за месец и половина 
Очаквано, след преминаването на фонда за лечение на деца към здравната каса, даренията за него 
окончателно спряха. Във фонда, който беше създаден преди 15 години с идея да се финансира от 
дарения, от 1 април до 15 май са постъпили едва 706 лв. от донори, сочат данните на здравната каса. 
От 1 април той официално е под шапката на НЗОК. 
Така, въпреки данъчните облекчения за дарения към фонда, които позволяват намаляване на 
данъчната основа с 50 на сто, се сбъдват очакванията, че никой няма да иска да дарява на здравната 
каса. Засега не се сбъдват и опасенията на неправителствения сектор, че запазените данъчни 
облекчения може да доведат до порочни практики и корупция, без парите реално да отиват за 
лечение на деца. От касата твърдят, че средствата от дарения постъпват в отделна сметка, в която 
наличните 700 лв. едва ли са внесени с цел злоупотреби. 
От 2016 г., когато ГДБОП арестува показно тогавашния директор на фонда за лечение на деца Павел 
Александров и започнаха серия сътресения в работата на структурата, даренията намаляват. Според 
отчета на фонда за 2018 г. даренията са били едва малко над 74 000 лв. Само година по-рано те са 
били почти 166 000 лв. Държавното финансиране е било 8.8 млн. лв. за 2018 г. 
На фона на постъпилите 706 лв. за месец и половина от дарения, разходите на здравната каса за същия 
период за лечението на деца по линия на бившия вече фонд, са в размер на 1 037 123 лв. Парите са от 
субсидия от държавния бюджет. 
ДЕЙНОСТ 
За периода са разгледани и приключили 70 случая на деца, които се нуждаят от лечение, а други 146 
още са в процес на разглеждане. За 32 от тях са издадени заповеди за заплащането на скъпи лекарства 
в областта на онкохематологичните и редки заболявания, медицински изделия, необходими за 
неврохирургични и ортопедични операции, както и за лечение в чужбина, а на едно дете е отказано. 
За 17 случая са подготвени заповеди, за 20 случая е осигурен транспорт и престой за пациента и 
родителите. Останалите са в процес на окомплектоване на документите. 
Стр. 2 

Варненската АГ-болница получава поредното си дарение 

www.moreto.net | 20.05.2019 | 08:55 
Поредното дарение ще получи днес АГ-болницата във Варна, научи Moreto.net. Благотворителната 
кампанията "Заедно за най-малките", организирана от клуб за народни танци "Моряците" събра 21 
700 лева, които ще бъдат използвани за закупуване на автомобил за отделението по "Неонатология". 
Дарението ще бъде връчено днес в 12 часа. Събитието съвпада и със седмия рождения ден на клуба, 
който бе отбелязан вчера. 
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Започва третото издание на "Дари книга, ела на театър" в театър "Българска армия" 

www.24chasa.bg | 20.05.2019 | 10:40 
50% отстъпка за постановка по избор през май и юни, за всеки дарил книга! В седмицата, през която 
честваме празника на родната просвета и култура 24 май, стартира третото издание на “ДАРИ КНИГА, 
ЕЛА НА ТЕАТЪР”. Това е кампанията на Театър “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”, която по традиция обединява 
стотици любители на театралното изкуство, зад каузата да дарят книги за хора в неравностойно 
положение. И тази година Театър “БЪЛГАРСКА АРМИЯ” ще приема книги както за деца, така и за 
възрастни, а срещу всяка дарена книга*, „дарителите” ще получават талон за 50% отстъпка от цената 
на 1 билет, за постановка по избор през май, или юни. Препоръчително е изданията да бъдат нови 
или такива, които са по-стари, но в запазено състояние. Кампанията стартира на 20 май и продължава 
до 26 май. Театър „БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ отправя покана и към всички вас. Споделете за място, хора, 
или институции, които имат нужда от книги – ние ще се погрижим да им бъдат доставени. А част от 
събраните книги за деца, Театърът ще дари на специализирания детски комплекс на УМБАЛСМ 
„Пирогов”. През миналите издания на кампанията, бяха събрани над 7000 тома. Книги бяха дарени на 
Отделението по детска кардиология на Национална кардиологична болница, на малките пациенти от 
Клиниката по ушни, носни и гърлени болести (УНГ) във Военномедицинска академия, на Читалищата 
в село Долна Малина и село Ковачевци, както и на различни институции за хора в неравностойно 
положение. 

Рекорден брой граждани се включиха в пролетното почистване на София 

www.dnes.dir.bg | 20.05.2019 | 10:50 
Близо 16 хиляди души се включиха в тазгодишната кампания по пролетното почистване на столицата, 
която се състоя от 20 март до 15 април в столицата и традиционно е организирана от Столичния 
инспекторат. Това е своеобразен рекорд и е с около 3 хиляди участници повече от миналата година, 
съобщи в интервю за БТА директорът на Столичния инспекторат Веска Георгиева. Тя отчете 
резултатите от кампанията, която се провежда за 15-ти път на територията на Столичната община. 
Рекордният брой участници тази година е най-големият успех на кампанията, защото хората се 
включиха доброволно, подчерта Георгиева. Сякаш като граждани започваме да разбираме, че 
поддържането на града ни чист зависи най-вече от самите нас. Трябва да уважаваме труда на 
останалите. Колкото повече хора участват, толкова по-нетърпими ще станем към замърсяването, 
отбеляза Георгиева. Целта на кампанията беше да превърнем града, в който живеем, учим и работим 
в още по-привлекателно, по-чисто, по-зелено и по-уютно място, посочи Георгиева. По думите на 
Георгиева ролята на Инспектората е да осигури логистиката, организацията и координацията между 
институциите и участниците в кампанията, както и да осигури чували, ръкавици, инвентар и посадъчен 
материал. Официално кампанията свърши на 15 април, но граждани и фирми постоянно се свързват с 
нас за логистична подкрепа, посочи директорът на Инспектората. Тя даде за пример голяма кампания 
за почистване на района около Камбаните в края на миналата седмица. Друг пример са 40 семейства, 
които са се организирали през Фейсбук и наскоро са почистили и облагородили междублокови 
пространства във "Фондови жилища". За най-активните граждани, включили се в кампанията по 
почистването, частна авиокомпания и тази година осигурява самолетни билети за дестинация по 
избор, съобщи Веска Георгиева. Печелившите тази година все още не са обявени, но това ще са хора, 
които активно са се включили в почистването, допълни тя. В кампанията по пролетното почистване на 
Столичната община най-много доброволци се включиха в районите Красно село - 2549, Сердика - 1422, 
Връбница - 1125 и Триадица - 933. Засадени са дървета, храсти, цветя, нискостеблена растителност с 
най-активното участие на доброволци от районите Овча купел, Красно село, Нови Искър и Лозенец. 
Възстановени и боядисани са 206 пейки и съоръжения. Почистени са 20 броя нерегламентирани 
сметища с техника на спонсори, осигурена със съдействието на Инспектората и районните 
администрации. Извозени са 518 тона смесени отпадъци на стойност 42 476 лв. Извозени са 5255 т 
едрогабаритни отпадъци, генерирани от контейнерите в дните на пролетното почистване, информира 
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Веска Георгиева. По думите й фирмите изпълнители са спонсорирали кампанията, като са извозили 
252 т едрогабаритни и биоразградими /зелени/ отпадъци на стойност 21 302 лв. Георгиева добави, че 
с доброволния труд на хората са засадени 8014 дървета, храсти и цветя. Почистени са междублоковите 
пространства, обществени места, детски площадки, места за отдих с обща площ от 2419 дка на 
стойност 2056 лв. Общо чрез дейностите, завършени в рамките на пролетното почистване, са спестени 
на данъкоплатеца 65 834 лв. за периода от 20 март до 15 април. По време на кампанията през 2018 г. 
спестените средства са 39 265 лв., информира Георгиева. Тя подчерта, че трудът на 15 956 души, 
включили се в кампанията, няма финансово измерение. Важен акцент в кампанията по пролетното 
почистване са пластмасовите отпадъци като основен източник на замърсяване не само в нашия град, 
а и по целия свят. Директорът на Инспектората подчерта огромното значение на рециклирането на 
пластмасата, за да се предотврати попадането на тези продукти в природата. Георгиева препоръча 
гражданите да изхвърлят пластмасовите отпадъци в контейнерите за разделно събиране. Но дори и 
те да се изхвърлят в сивите контейнери, в Завода за отпадъци пластмасата ще бъде сепарирана. 
Важното е все пак те да бъдат изхвърляни в контейнерите, а не в дерета и зелени площи, отбеляза 
Георгиева. Директорът на Инспектората подчерта, че Столичната община разполага с 12 отделни 
системи за разделно събиране на отпадъци. Според Веска Георгиева не е възможно на всеки 
квадратен метър в столицата да има инспектор, който да следи за неправомерно изхвърляне на 
боклук. Столичният инспекторат продължава почистването на общинските площи в София, които са 
замърсени с грозни надписи и драсканици от всякакъв характер. Георгиева обърна внимание, че 
общината няма задължение да почиства фасади на сгради или други повърхности, които са частна 
собственост. Директорът на Инспектората информира, че води разговори по тази тема с главния 
архитект на София Здравко Здравков, така че да се намери начин общината да се включи в 
почистването и на частните сгради. Има такива европейски практики, предстои да се вземе решение, 
посочи Георгиева. По думите й Инспекторатът разполага със специална машина за почистване на 
графити и надписи, която чисти различните повърхности с различни екологосъобразни материали като 
например царевичен гриз и много фин мраморен прах. Санкциите за надраскани фасади са от 1000 
лева до 5000 лв., посочи Георгиева. Един от последните примери за посегателство върху фасада е 
случаят с Немската гимназия, при който група тийнейджъри са надраскали стената на училището, 
разказа Георгиева. Предстои да се уточни размера на глобата, посочи тя. Лош пример е и надрасканата 
преди дни чисто нова градска мебел в градинката "Кристал". Надписите ще бъдат премахнати, а 
пейките ще бъдат обработени със специален лак, който позволява при надраскване, повърхностите 
да бъдат почистени единствено с вода, поясни Георгиева. Тя съобщи още, че Столичният инспекторат 
работи активно по премахването на незаконните билбордове и други информационни елементи, 
които замърсяват градската среда. Преди дни главният архитект на София Здравко Здравков 
информира, че от началото на мандата му през 2016 г. са премахнати над 500 незаконни билбордове. 
Съгласно Наредбата за опазване на чистотата глобата при непремахване на незаконни билбордове е 
от 10 хиляди лв. до 50 хиляди лева. На снимката: Инж. Веска Георгиева, директора на Столичния 
инспекторат, дава старт на пролетното почистване на София (снимка архив) 

„Гласът на България“ подкрепя кампанията за възстановяване на Студентския дом 

www.tialoto.bg | 20.05.2019 | 12:25 
Станаха ясни 12-те финалисти в „Гласът на България“ в неделя вечер по bTV. Камелия и Графа избраха 
по трима финалисти от отборите си, по време на втори епизод от „Нокаутите“. Атанас Кателиев, Галина 
Красимирова и Ивана Муцкова ще се борят за титлата „глас на България“ в отбор Графа. Във вокалната 
армия на Камелия след „Нокаутите“ в неделя вечер продължиха Тодор Симеонов, Кирил Хаджиев – 
Тино и Мария Величкова. Новите шест финалисти се присъединяват към конкурентите си за титлата – 
талантите от отбора на Михаела Филева и Иван Лечев, които бяха предпочетени от треньорите си в 
миналия епизод от „Нокаутите“. Христиан Ненов, Надежда Александрова и Вениамин Димитров ще 
се борят за зрителския глас в отбор Михаела, а Симона Симеонова, Ива Георгиева и Николай 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Воденичаров – Никеца ще се опитат да спечелят за трети път короната за треньора си Иван Лечев. 
Първият четвъртфинален концерт на живо в шоуто ще е на 25 май, по изключение в събота, а 
полуфиналът и финалът, съответно са на 2 и 9 юни по bTV. В края на най-напрегнатия етап в 
музикалната надпревара, четиримата треньори влизат във финалната битка в Сезон 2019 с по трима 
участници, които ще се състезават за зрителския вот, титлата „глас на България“ и наградата от 50 000 
лева. bTV Media Group ще дари приходите си от есемес гласуването по време на живите концерти на 
„Гласът на България“ в подкрепа на кампанията за възстановяването на опожарените сцени на 
„Националния студентски дом“. Историята на дома разказа водещият и репортер Денислав Борисов в 
своята поредица, излъчена в bTV Новините и bTV Репортерите. Зрителите ще могат да подкрепят 
своите фаворити в най-гледаното шоу в България на 25 май, 2 и 9 юни и едновременно с това да 
допринесат за възстановяването на творческата дейност в Студентския дом. В рамките на 
инициативата в полза на една от най-знаковите сгради за младите хора в България са заснети и 
специални видеоклипове със съдействието на радио N-JOY. Инициативата е част от мисията на bTV 
Media Group да подкрепя социално отговорни проекти, свързани с талантливи млади хора, както и със 
съхраняването на културното ни наследство. Сградата с голямо културно значение се превърна в 
трибуна за изпълненията на 12-те финалисти в сезон 2019 на „Гласът на България“, които изпяха хитове 
на своите треньори в атмосферата на историческата сграда в сърцето на София. Отбор Лечев изпя 
динамичното поп парче „Ето така“ на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ на фона на 
рушащата се камерна зала. Отбор Графа започнаха песента „Заедно“ на Графа, Любо Киров и Орлин 
Павлов от емблематичния балкон на паметника на културата и насочиха вниманието към 
изпепелената главна сцена. Отбор Михаела показа разрушените задкулисни помещения на фона на 
песента „Без етикет“ на Михаела Филева. А отбор Камелия акцентира върху окаяното състояние на 
знаковите гримьорни с песента „Минута живот“ на Камелия. Сцената на Студентския дом е давала 
трибуна на много артисти през годините, сред които е бил и Иван Лечев. „Сградата е преминала през 
различни перипетии. Свирил съм на сцената на Студентския дом много пъти и изпитвам носталгия. 
Там се състоя първият концерт на ФСБ преди много години – тогава за първи път излязох на сцена с 
тази група“, каза Иван Лечев в „Тази сутрин“. 

Стратегия за липсващите крокодилчета 

www.classa.bg | Автор:  Classa.bg** | 20.05.2019 | 14:13 
Знаете го вица дето двама луди си говорят.   - Защо пляскаш с ръце? - Гоня крокодили. - Но тук няма 
крокодили. - Ами, как ще има, щом пляскам! Така и аз не мога да разбера какви са тези вълнения, 
какви са тези протести против "Националната стратегия за детето 2019-2030", след като г-н Борисов 
миналата седмица ясно даде да се разбере, че такава стратегия няма ("Как ще има, щом пляскам!"). 
Въпреки това обаче проект има и по закон трябва да има, както имаше стратегия 2008-2018. Друг е 
въпросът що за стратегии са това. Десет години не е стратегически хоризонт. Когато става дума за 
политики по отношение на децата, хоризонтът трябва да е минимум две поколения, за да може 
политиката спрямо първото да даде резултат и то да произведе второто според стратегическия ни 
замисъл. И ако приемем, че поколенията условно се сменят през 20 години, то една стратегия за 
детето е редно да бъде с хоризонт поне 50 години. Ще бъдем истински тарикати, ако знаем как да 
постъпим днес с малкия Иванчо, за да може внукът му да бъде такъв, какъвто го искаме, да радва дядо 
си, пък и обществото. Хоризонтът обаче е най-малкият проблем на въпросната стратегия. Документът 
е написан на език, от който изтръпвам. Зад звучащи като прецизни термини кухи думи и облите 
мандарински фрази прозира чиновническият талант да не се казва нищо. От този текст може да 
произтече всичко, но може да не произтече и нищо. И съм по-склонен да предположа, че няма да 
произтече нищо - той е бил създаден от съвестни чиновници някъде между обедната почивка и края 
на присъствения ден с твърдата увереност, че това е просто формалност. Най-сетне стратегията е ялова 
и заради това, че старателно обяснява какво трябва да се постигне, но и думичка не казва как то ще се 
случи. Виж, "да влезем в ЕС, за да се възползваме от предприсъединителните и структурните фондове" 
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- това Е стратегия. Но "Развитие на целенасочени мерки за социална подкрепа на семействата с деца, 
съобразно нуждите на семействата и рисковете за детето" (взимам го напосоки) - това НЕ Е стратегия. 
Това са общи приказки. Но и в общите приказки има моменти, които дразнят хората. На първо място 
това е генералният тон на документа. Той е изцяло в стила на мейнстрийма, на либералните и културно 
марксистки парадигми. Мултикултурализмът е водеща ценност, развлечението - неотменимо право. 
Децата трябва: а) сами да взимат решения за себе си, пренебрегвайки авторитета на родителите и б) 
да се чувстват отговорни единствено към държавата и гражданското общество, но не и към 
семейството. Спокойно, деца! Очевидно държавата и гражданското общество няма да са строги към 
вас и ще поощрят всичките ви лудории, стига те да ви направят тъпи консуматори, които гледат на 
кредитната карта като на един от физиологичните си органи. Не на последно място Стратегията е 
непоправимо компрометирана от пълното отсъствие на финансова визия. Всъщност отсъствието е 
само в приходната част (бюджет, еврофондове, заинтересовани страни, дарители и др. - разбирай 
само бюджет), докато в разходната визията е кристално ясна - стратегията ще се осъществява чрез 
проекти, те ще се плащат от държавата, а ще ги изпълняват всевъзможните НПО, само от имената на 
които на човек може да му се догади. Тоест, държавата ще скубе гражданите, ще слага на търговците 
ядрени нано-касови апарати, така че и стотинка да не се изгуби, с важната мисия да плаща на НПО да 
преливат от пусто в празно. Отговорността не бива да бъде отнемана от личността и прехвърляна на 
правителствени и неправителствени организации, защото личността (родителите, децата) става 
ленива, безотговорна и пасивна, човек става хладък - нито горещ, нито студен - и ще бъде изблюван 
(Апокалипсис 3:16). Не бива мнозинството добри и отговорни граждани, съвестни хора и морални 
родители да бъдат подлагани на тормоз заради малцинството нередовни. Това важи за всичко - 
заради десетина ислямисти преди 18 години и до ден днешен целокупното човечество унизително си 
събува обувките на летищата, а "Световният заговор" изглежда се кефи. Такава стратегия не бива да 
отстоява финансовия интерес на неправителствения сектор, а авторитета на родителите и авторитета 
на учителите. И да направи така, че родителите, възпитавайки децата, да бранят авторитета на 
учителите, и учителите, обучавайки децата, да бранят авторитета на родителите. Голямото 
предизвикателство пред всяко законодателство е да обобщи трудно обобщими неща. В Стратегията 
за детето сякаш има само един вид дете - в най-добрия случай бедно и болно, в масовия - жертва на 
физически и сексуални издевателства. Затова час по-скоро трябва да се включат НПО. Истината обаче 
е, че децата са толкова различни помежду си, колкото различни са и възрастните. Има семейства, 
които осигуряват на децата си образователен и възпитателен стандарт, какъвто държавата не е и 
сънувала. Има и семейства, които създават и отглеждат деца в условията на полусъзнателен 
алкохолизъм. Кои деца визира стратегията? Защото ако мерят всички с един аршин, винаги ще има 
несправедливо ощетени. При отсъствие на обща визия се получава така, че през социалните институти 
ще плащаме на дадени индивиди да имат деца, после ще им ги отнемаме, защото от индивидите чеп 
за зеле не става, и пак плащаме за тяхното настаняване в институции. Когато институциите изплюят 
новото поколение на улицата, за много деца единственият източник на доходи е да раждат деца и 
цикълът се повтаря. Решете това уравнение, пък тогава имайте очи да наричате документа си 
"стратегия". Тук важи същото като и за Истанбулската конвенция - едно читаво национално 
законодателство няма нужда от допълнителни директиви, конвенции и стратегии. Ако държавните 
институции не могат да приложат законодателството и да се справят с проблемите, ами са принудени 
да викат НПО и да им плащат - тогава институциите се нуждаят от сериозно реформиране, започващо 
с уволнения на непригодни чиновници. Иначе помним една друга "стратегия" и тя с хоризонт 10 
години - декадата на ромското включване. Така се включиха, че още не можем да ги изключим. Иначе 
НПО-тата напълниха тумбаците и още мъркат доволно. Вредна ли е стратегията за детето? Сама по 
себе си не, но позволява да се вършат вредни неща в нейните рамки, които на практика са 
неограничени. Но ако някой иска да върши вредни неща, ще ги върши и без стратегия. Стратегията е 
ненужна. Ако искат наистина да има стратегия за децата, трябва да приемат един нов и коренно 
различен документ, който да започва преди всичко с визия за духовно-нравственото възпитание. Но 
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пък ние самите не сме наясно с ценностите си - къде ще вървим да ги преподаваме на децата! Освен 
това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.   Иван Стамболов - Сула 

Фондът на "Дънди" върна в Крумовград младежи от Англия 

www.standartnews.com | 20.05.2019 | 14:28 
* Наесен ще бъдат одобрени първите проекти, интересът е огромен * С отпуснатите от компанията по 
годишния договор 700 000 лева ще подменим старата ВиК мрежа, казва кметът на общината Себихан 
Мехмед  Пореден годишен рамков договор за инвестиции за 700 000 лева подписаха Община 
Крумовград и „Дънди Прешъс Металс". Подписите си под документа поставиха кметът Себихан 
Мехмед и председателят на ОбС Метин Байрамали, изпълнителният директор на минната компания 
д-р инж. Илия Гърков и оперативният й директор инж. Любомир Хайнов. Вложените нови средства 
през 2019 г. ще направят Крумовград и района още по-добро място за живот и работа и ще върнат 
интереса на младите хора към региона. „Споразумението за инвестиции в обществото, което 
подписахме с община Крумовград, е вече традиция, която гарантира, че подкрепата на „Дънди 
Прешъс Металс“ за развитие на граничния район ще стане многогодишна“, заяви инж. Илия Гърков. 
„Това е четвърти пореден годишен рамков договор, в който приоритет са развитието на 
инфраструктурата и социални значими обекти в общината и близките до рудника селища. Благодарим 
на „Дънди Прешъс Металс“ за голямата подкрепа“, заяви на свой ред кметът на Крумовград Себихан 
Мехмед.    - Г-жо Мехмед , община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс” сключиха 
поредния  годишен рамков договор за инвестиции в обществото. Отново ще бъдат подкрепени важни 
проектни предложения. Как става тяхното разпределение ? -  Тазгодишният рамков годишен договор 
е съгласно меморандум, който подписахме през 2015 г. с „Дънди”. Всяка година фирмата дарява 
средства за общината, които приоритетно се разпределят за инфраструктура, водоснабдяване, 
култура, образование,здравеопазване, спорт. Споразумението е вече традиция, която гарантира 
подкрепата на „Дънди Прешъс Металс“ за развитие на района. Проектите, които се финансират, са 
предложени от Община Крумовград и подкрепени с решение на Общинския съвет. По този 
начин искаме да повдигнем стандарта на живот в общината и да се развиват нещата по - добре за 
хората.  - По-голяма част от средствата са за подобряване на   инфраструктурата. Кои обекти ще бъдат 
финансирани т. г. ?   - Средствата т. г. приоритетно са за смяна на вътрешно - водопроводната мрежа 
специално в Крумовград. Ще започне смяна на ВиК мрежата на седем улици, от които за 4 вече имаме 
сключени договори за рехабилитация. Това са "Тракия", "Раковски", "Беломорска" и "Капитан Петко". 
Това са най-старите тръби, които дават най-честите аварии и най-много се отразяват на здравето на 
гражданите, защото са етернитови, азбестови тръби. Те са амортизирани, защото не се сменяни 
повече от 40 години. Предвидената рехабилитация на улици в града включва нов асфалт и бордюри. 
Подписаният договор включва още 188 100 лв.за частично финансиране на изграждането на улица в 
казармено – жилищния  район. И не на последно място, отпуснати са и над 30 хил.лв. за монтаж на 
пилони за улично осветление по съществуваща инфраструктура  в село Полковник Желязово. - В 
договора е заделена и сума за инженерно проектиране и изграждане на музейна експозиция „Ада 
тепе“. На какъв етап са дейностите и кога евентуално музеят ще започне да посреща посетители?   - 
Средствата са 35 400 лв. и ще са за проектиране с цел преустройство на помещения на част от сградата 
на Младежкия дом  или Общински детски център сега, който се намира в парка. Част от този център 
ще бъде превърнат в музей. Изложбената зала ще бъде в бившата сладкарница на Младежкия дом, 
там ще бъдат показани всички експонати  и археологията от Ада тепе с малко интерактивно 
представяне. Проектантите от София вече са на място и работят. Общината има и друг проект за 
довършване на третата част на парка, в който искаме да изградим велоалеи, скейтборд и музей на 
открито.  - И тази година са предвидени средства за културни и спортни дейности.  Кои  читалища, 
танцови  клубове и спортни прояви  ще получат финансиране ?   - Сумата е 43 000 лв. По 4 500 лв. ще 
бъдат предоставени  на Фолклорен  ансамбъл „Изворче”, който навърши 25 г., и на фолклорна група 
„Демет” за  участието им  в международен фолклорен фестивал Айвалък, Турция. Тук искам да 
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допълня, че със съдействието  на "Дънди" ансамбъл „Изворче” направи за юбилея чудесен филм, 
който вече е качен в Ютюб и представя пред света богатството на нашите родопски гласове и таланта 
на нашите деца.    През тази година с по 2-3 хил.лв. ще бъдат подпомогнати читалище „Кирил и 
Методий-1952“ от Егрек за участие в 8-ми Балкански шампионат по фолклор „Жива вода“ в Хисаря и 
Пенсионерски клуб „Млади сърца“ за представяне на Национален фестивал в Бургас. Над 10 000 лв. 
финансова подкрепа ще получат танцовите клубове ”Ритмика”, „Жарава” и  „Китка” за участия в 
надиграване в Албена и международен фестивал. За отбелязване на 90-годишния юбилей на 
читалище „Бяло море“ в Черничево са отпуснати  2 000 лв. Същата сума е заделена за носии за 
танцовата група към читалище „Народни будители“ в Аврен.  С  4 000 лв. ще бъде подпомогнато 
провеждането на селищни празници в община Крумовград, 10 000 лв. са предвидените средства за 
концертна програма на традиционния есенен панаир „Сеид баба“ в  Крумовград.  За участие във 
футболни турнири и първенства на ФК „Левски”(Крумовград) са  осигурени 5 000 лв. - В допълнение 
по този  договор ще бъдат осигурени от „Дънди” още 500 000 лв. за подкрепа на МБАЛ „Живот+“ 
Крумовград. За какво конкретно ще бъдат изразходвани? - Като всички общински болници и нашата е 
на ръба на оцеляване. С парите, които фирмата ще предостави, тя не само  ще добие друг облик, но ще 
помогне да задържим лекарите и медицинските кадри, от които имаме нужда. И още нещо. Община 
Крумовград спечели проект по програма за  трансгранично сътрудничество България - Гърция за 
изграждане на медицински център, той вече  е готов и се намира в един от секторите на болничната 
сграда, която пустееше. Чакаме в скоро време приемателната  комисия. "Дънди" се съгласи да 
осигурява и средства за 2-3 лекари или по 7 хил. лв. на месец за медицинския център като медиците 
ще обслужват както работниците и служителите на фирмата, така и местното население.  По 
меморандума очакваме да заработим и за профилактичните прегледи на възрастното население. - 
Освен годишните рамкови договори между община Крумовград и ДПМ, златодобивната фирма ще 
инвестира 5 милиона долара за бизнеса на Крумовград. Проведе се и първата разяснителна среща на 
9 април. Каква е целта на учредения Фонд за малък и среден бизнес ?   - Това е фондът, за който аз 
като кмет на общината много настоявах да бъде включен в меморандума.  Идеята е чрез него да се 
развие местния бизнес така, че след оттеглянето на „Дънди прешъс” да не се стигне до икономическа 
и социална криза. Първата разяснителна среща за фонда в началото на април  в Крумовград премина 
при препълнена зала, присъстваха десетки хора. За финансиране могат да кандидатстват само фирми, 
регистрирани в Крумовград или физически лица с адресна регистрация в общината. При одобрение 
кандидатствалите за финансиране от Фонда ще получат 50 процента от небходимата сума за 
реализиране на проектите си като грант от „Дънди прешъс металс”, а останалите 50 %  – като банков 
кредит при облекчени условия. Одобрението на всеки проект ще става от Управителния съвет на 
сдружение между "Дънди" и Община Крумовград.  За тази година компанията ще отдели за фонда 1 
млн. долара. Очакванията са скоро да заработи и Център за техническа помощ  за желаещите да 
кандидатства за финансиране. В него желаещите  ще получават препоръки и указания, както и 
предварителна оценка за бизнес намеренията си. Надяваме се през август или септември да бъдат 
приети първите проекти по Фонда за развитие на малкия и среден бизнес, а  до края на тази година те 
вече да бъдат финансирани и да стартира тяхната реализация. - Какви са очакванията  на общината, 
има ли  вече заявен  интерес ?   - Радвам се, вече  има интерес, дойдоха и първите кандидат-
инвеститори. Съвсем скоро имах среща с млади хора, които от години живеят и работят в Англия. Чули 
за този фонд и споделиха, че имат желание да направят малка консервна фабрика. Откриване на 
малък цех за производство за елементи на климатици и разкриване най–малко на 5 работни места, 
предлага пък млад инженер. Всички това ме обнадеждава, има раздвижване и мисля, че нещата ще 
се случват. Районът ни е земеделски и най-вероятно постъпващите проекти да са точно в сферата на 
земеделието. Знаете, тютюнопроизводство намаля. Направих срещи с животновъди. Иска ми се с 
помощта на фонда да бъде изградена кланица в общината. След около две години у нас ще навлязат 
изискванията месото да бъде добито в лицензирани кланици и Крумовград трябва да отговори на 
това. А също и малка мандра. Ако тези идеи се реализират, това означава устойчиви  работни места. 
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Апелът ми е, който и където и да е - има ли излишък от пари, да дойде да ги  инвестира в Крумовград 
! 

Академията за мода подпомага президентската кампания за абитуриенти, лишени от 
родителски грижи 

www.prinbulgaria.com | "От игла до конец" ЕООД | 20.05.2019 | 16:50 
Академията за мода с председател проф. Любомир Стойков отново се включи в благотворителната 
инициатива „Подкрепи една мечта“ на президента на Република България Румен Радев. Бални рокли 
и абитуриентски костюми получиха десетки младежи, израснали без родители. В партньорство с 
Академията за мода кампанията подкрепиха: модна къща Desizo Monni, дизайнерката Жана Жекова, 
модна къща „Романтика фешън“ с дизайнер София Борисова, Христо Чучев и Радослава Лазарова, 
дизайнер на модна къща „Блинк“. Проф. Любомир Стойков сподели: „Академията за мода, която от 
дълги години подкрепя президентската инициатива за подпомагане на абитуриентите без родители, 
и този път направи необходимото, за да бъдат щастливи и стилни зрелостниците, които са лишени от 
родителски грижи. Огромна благодарност към българските модни брандове и родните дизайнери, 
които откликнаха на призива ми да се включат в тази благородна дейност – „Десизо Монни", Жана 
Жекова, София Борисова, Христо Чучев и Радослава Лазарова!“ Президентът Румен Радев и неговата 
съпруга Десислава Радева ще бъде домакини на традиционния абитуриентски бал на младежите, 
отгледани в институции, който ще се състои на 30 май 2019 г. Над 100 зрелостници от випуск 2019 г. 
ще имат своята бална вечер, благодарение на даренията в рамките на инициативата „Подкрепи една 
мечта“. Разходите по организацията на празничната вечер се покриват със събраните средства. 
Останалата част от тях администрацията на президента разпределя като еднократна стипендия между 
абитуриентите, които ще продължат образованието си във висше училище или професионален колеж, 
и отличните ученици в 12 клас през учебната 2019/2020 година. Организациите, фирмите и 
гражданите, които имат желание да подпомогнат благотворителната инициатива „Подкрепи една 
мечта”, могат да го направят със средства по банковата сметка на администрацията на президента: 
IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01 BIC BNBGBGSD Банка БНБ За контакти и допълнителна 
информация: Минка Йорданова Тел. 02/ 92 39 268 

#съБУДИдоброто с "Базар на книгите и изкуствата" 

www.prinbulgaria.com | Фондация "Бъдеще за таланти" | 20.05.2019 | 23:03 
#съБУДИдоброто с Фондация "Бъдеще за таланти". Фондация „Бъдеще за таланти” се завръща! На 06 
юли 2019 на Голямата поляна на Южния парк ще се проведе „Базар на книгите и изкуствата 
(благотворителен кооператив)”. На събитието Ви очакват: - Голям брой книги на различни издателства 
- Хендмейт артисти, - Неправителствени организации, които ще представят своите каузи. Посетителите 
ще могат да разгледат интересни заглавия, детски книжки и играчки, ръчно изработени аксесоари, 
принтове и други. Закупувайки книга или артикул от Базара, ще направите дарение за деца в 
неравностойно положение, децата с увреждания и в подкрепа на менторската програма #ЗнакМиДай 
- част от проекта „Бъдеще за таланти в полза на учениците с дислексия. Елате на 06.07.2019г. (събота), 
Голяма поляна, Южния парк (входът от към ул. „Нишава” и бул. „Петко Ю. Тодоров) и изберете своята 
кауза! Следете най-актуалните новини около програмата на събитието 
тук:https://www.facebook.com/events/478856192857460/?ti=cl 

Над 2000 големи сърца превърнаха Run2Gether в страхотен и незабравим празник  

www.blitz.bg | 21.05.2019 | 09:21 
Благотворителният маратон Run2Gether се проведе в България за втора поредна година. След 
успешния старт през 2018-а, събитието беляза огромен прогрес през 2019-а, като този път се включиха 
много повече участници. В слънчевата неделна сутрин на 19 май над 2000 добри сърца застанаха на 
старт на пистата на Националния стадион "Васил Левски". По 5-километровото трасе в Борисовата 
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градина рамо до рамо бягаха (и си помагаха) хора с различни възможности, включително хора на 
колички и незрящи.  Направиха го заедно към една обща цел - да надскочат себе си и да пресекат 
заедно финалната линия - отново в Националния стадион.  Събитието, което беше перфектно 
организирано от "JAMBA" начело с всеотдайните Йоана Колева и Ива Цолова, се превърна в 
незабравим празник за хората с различни възможности, а и за всички, които се включиха, подкрепяйки 
каузата.  Част от благотворителния маратон бяха редица именити спортисти и звезди - Михаела 
Маевска, Биляна Йотовска, Mануела Малеева, aктьорът Ивайло Захариев, певицата Прея, Лазар 
Радков и др. Посланици на Run2Gether България 2019 бяха още Мария Гроздева, Краси Георгиев, 
Стела Енева, Антоан Божилов, Влади Гюров, Зоя Чавдарова, Надя Младенова, Луиза Григорова, Мария 
Илиева и др.  Чрез такса за участие бяха набирани средства, с които да бъде подпомогнато 
създаването на Адаптиран младежки кариерен център за хора с различни възможности, който да ги 
подготвя за нуждите на пазара на труда.  "Страшно благодарни сме на всички прекрасни хора, които 
се включиха в Run2Gether България 2019. Получи се страхотен празник. Всички от "JAMBA" сме много 
щастливи от факта, че зарадвахме толкова много хора", коментира пред БЛИЦ СПОРТ Йоана Колева - 
един от главните организаторите на благотворителния маратон.  "Благодаря на нашите партньори и 
посланици, както и на прекрасния ни екип, без тях нямаше да се справим. Даниел Дуков - организация 
на трасето, Виктория Ангелова - водещ, Даниел Колев - фотограф, Стаси Костова - графичен дизайн, 
Константин Андонов - видео, Мануела Драмалиева - грим", добави Йоана Колева. "За втора поредна 
година 19-ти май се превърна в символ на равенството, радостта, щастието, единството, силата на 
волята и мотивацията, на вярата и приятелството. Run2Gether България 2019 наистина е най-якото и 
смислено спортно събитие с кауза и цялото това вълшебство се случи благодарение на хората, стоящи 
на тази снимка. Огромно браво, JAMBA екип!", доволна е и колежката й Ива Цолова.   "Страхотна 
положителна енергия и супер якото събитие Run2Gether България 2019! Всеки помагаше на другия и 
се радвам, че състезателния елемент като цяло беше изместен в полза на помощта към всички, които 
имаха нужда! Повече такива събития ни трябват, за да можем да се научим да даваме повече 
отколкото да взимаме! Благодаря на всички машинки от adidas Runners Sofia, които дариха своята 
неделя сутрин за тази инициатива!", написа във "Фейсбук" капитанът на adidas Runners Sofia Надя 
Младенова, която беше един от посланиците на благотворителния маратон. Световната шампионка 
по карате шотокан, която е и кондиционен треньор, "събуди" участниците в благотворителния 
маратон чрез загрявка, провеждайки я заедно с Биляна Йотовска.  Стартът беше даден по любопитен 
начин - чрез видеопослание на Краси Георгиев от електронното табло на Националния стадион. 
Ултрамаратонецът не присъства на "Васил Левски" вчера, тъй като продължава 1200-километровото 
си историческо бягане от Черно до Адриатическо море. Тази вечер (20 май) неуморният Георгиев 
акостира в Охрид.  След старта колоната от повече от 2000 участници няколко минути се изнизваше от 
Националния стадион преди да поеме по алеите из Борисовата градина. Настроението беше 
приповдигнато и всички финишираха с широки усмивки. А след 5-километровата дистанция 
заслужено бяха възнаградени с медал за спомен.  ПЛАМЕН СЛАВОВ/БЛИЦ СПОРТ Още снимки на 
официалния фотограф на събитието DK photography - ТУК! 

"Детска Игриада 2019" търси доброволци 

www.dnes.bg | 21.05.2019 | 11:53 
За пета поредна година ще се проведе най-цветният и забавен спортен празник, който Investor Media 
Group организира като част от каузата да насърчи деца и родители да спортуват заедно – "Детска 
Игриада". Тази година "Детска Игриада" ще протече под мотото "Всички сме в играта". Малчугани на 
възраст между 5 и 13 години, заедно със своите родители, близки и приятели, ще имат възможността 
да се включат в разнообразни спортни състезателни дисциплини – сред тях са велокрос, 50 м бягане, 
щафетно бягане, щафетни игри и бадминтон, а за най-добрите състезатели ще има вълнуващи 
награди, грамоти и медали. В допълнение ще има разнообразни демонстрации на спортове, за да 
може децата да изберат най-подходящия за тях: йога, танци, айкидо, карате, хокей, тенис на маса, 
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лонгборд, ролери и много други. За провеждането на "Детска Игриада 2019" Investor Media Group 
търси доброволци, които обичат спорта, децата и забавленията. Доброволците ще са ангажирани с 
посрещане на участниците при регистрация, с измерване и отчитане на резултатите на състезателите, 
с подготовка на съоръженията и с други логистични дейности. "Детска игриада" ще се проведе на 9 
юни 2019 г. от 09:00 до 15:00 часа в столичния парк "Заимов".  Доброволците трябва да са на място в 
07:00 часа за обучение. Очакваме записванията за доброволци до 5 юни на email events@investor.bg. 
Повече информация за събитието можете да откриете на https://igriada.bg/. Препоръчително е 
спортното, подходящо за топлите дни, облекло. За доброволците е осигурена храна и вода. 
Непълнолетните лица трябва да представят декларация за информирано съгласие от 
родител/настойник, ако искат да се включат като доброволци. Събитието се провежда с подкрепата 
на А1, Алтерко Роботикс, Compass Invest, Select Asset Management, dm България, ЕКОПАК България, 
Pombar, Doppel Herz, Флорина и Devin. Партньори на "Детска игриада 2019" са Столична община, 
Българска федерация по лека атлетика, спортна школа "Darko Team", Бадминтон зала "Европа", Хокей 
клуб НСА, Клуб тенис на маса НСА, Спортен клуб "Айки Будо", Клуб по фехтовка "Младост", Клуб за 
бойни изкуства "Бушидо" София. Медийни партньори на събитието са телевизия Bulgaria ON AIR, 
Dnes.bg, Az-deteto.bg, Az-jenata.bg, tialoto.bg, радио N-Joy и New Level Channel. 

Моралът на фондациите и предизборната среда 

www.faktor.bg | 21.05.2019 | 12:58 
Адвокат Станислав Станев, advokat.bz Преди няколко седмици, провокиран от мой приятел с остри 
политически настроения, се насилих да прочета документите, с които пропагандната машина на 
парламентарна и извънпарламентарна опозиция занимаваше обществото в опитите не да постигне 
високо ниво на морал, а да повлияе на изборните резултати. Наградата, която получих, беше искрени 
благодарности, включително от непознати хора, на които предизборната помия им е дошла до гуша. 
Но също така и стотици (или може би хиляди) критични, коментари, често гарнирани с гнусни обиди. 
И във всичките тези огромни излияния по мой адрес, не видях дори един-единствен опит да се обори 
професионалното ми мнение, което дадох като практикуващ юрист. Тази смайваща статистика ми 
показва, че една не твърде малка част от обществото се вълнува повече от емоциите си (родени от 
медийна агресия), отколкото от истината. Оставям настрани тази притеснителна констатация, защото 
искам да се спра на нещо друго. В епохата, когато неправителственият сектор, субсидиран от знайни 
и незнайни места, става все по-силен, институциите и законът са все по-близко до авторитетен ступор, 
който е заплаха за цялото общество. Та в тази среда, бях „хванат“ от мой приятел, който признава само 
и единствено думите на НПО-тата и ми обясни, че морален човек, за какъвто ме вземал, трябвало да 
потърси истината в думите на тези формации. И конкретно, и настойчиво ми посочи т. нар. 
Антикорупционен фонд, който бил създаден като стожер на морала и закона и непримирим борец с 
лошите практики и морала Бях чувал тук-там (най-вече от хора, които се изхранват от проекти) това 
гръмко заглавие, но не знаех какво точно стои зад него, та се поразрових. И какво излезе… Зад 
заглавието не стои институция, както в любимата ИМ напоследък Румъния (и Румъния не защото там 
се случва кой знае какво, а защото хората в България масово не знаят румънски, трудно им е да 
прочетат какво пише в тамошните медии и затова с огромна наслада поглъщат захаросаната история 
за величието на правосъдието там). Та „Антикорупционният фонд“ е чисто и просто една … 
ФОНДАЦИЯ. Да, точно така, фондация, каквато всеки може да си създаде. Тази фондация е „частна“, 
което освен всичко друго останало означава, че законът не ѝ е дал правомощия да прави 
разследвания, а може да декларира своето „собствено“ мнение. Иначе казано няма механизъм, който 
да гарантира, че в този „фонд“ нещата ще се случват така (морално). Какво обединява хората в този 
фонд, мога само да гадая, знам обаче откъде са дошли парите, за да може този фонд да съществува 
ефективно – дарение (или „грант“, както е модерно да се казва) от почти ЕДИН МИЛИОН лева. Иначе 
казано, създателите и/или вдъхновителите на фонда са написали едно прекрасно представяне, с което 
са убедили някой да им даде около милион. Браво! Очевидно става въпрос за способни хора, ако не 
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в друго, то със сигурност поне в убеждаването. Какво обаче се случва с професионализма на тяхната 
продукция. Ако говорим за професионализъм от гледна точка на правото, аз лично съм изключително 
скептичен. И повод за това ми дава изключително ниското ниво на анализ по въпросите със замените 
и данъчните оценки, които изчетох (с уговорката, че няма идея каква част от този анализ е продукт на 
„фонда“). От медийно-пропагандно-политическа гледна точка, обаче фондацията е изключително 
ефективна. Техните послания бяха изготвени по такъв начин, че грабнаха вниманието на обществото, 
окупираха „фийдовете“ на социалните мрежи, телевизионните студия и вестникарските колонки. И 
като резултат се получи пренареждане на електоралните симпатии. Т.е. независимо от коефициента 
на качеството на анализите си, фондацията се оказа много ефективна по отношение на политическите 
резултати от него. Отговорът на въпроса #КОЙ има изгода, дава отговор и на много други въпроси. Да 
видим обаче какво се крие зад моралните декларации на фондацията, като обърнем внимание на 
личния ѝ състав. Анализите си ще ги правя не на база на анонимни източници или други такива, а въз 
основа на общодостъпна информация. Според публичната информация, първият председател на 
въпросния „Фонд“ Мирослава Петрова. Намерих доста неща във фейса за нея и от всички тях оставам 
с впечатление, че тя е настойчиво партийно ангажирана. Разбира се, в това няма лошо, но не може да 
не направи впечатление, че реториката на партията е много близка като философия с фокуса на 
„разследвания“ на фондацията. Няма да се спирам в дълбочина на тези фондациононни (или пък 
партийни) анализи, ще посоча, че при търсенето в мрежата, попаднах на информация, че „фондът“ е 
освободил Петрова от редиците си заради „нарушение на финансово-счетоводната дисциплина и 
добрите практики“ Тази „куха“ на пръв поглед фраза вероятно е част от официалните документи на 
фондацията. Нямам представа какво е накарало нейните членове да напишат нещо толкова 
стряскащо. Склонен съм обаче да си мисля, че покрай баш шефа на фондацията се е случило нещо, 
дето от гледна точка на морала може да се дефинира като скандално. Както и че този документ е 
списан, за да може „фондът“ да се чувства (или да претендира), че е чист пред лицето на спонсора… 
Ровейки из информацията за фонда, попаднах и на друго интересно име. Става въпрос за Филип 
Мартинов Гунев (по името ми напомня на главния прокурор от Луканово време – Мартин Гунев). 
Филип Гунев е бивш заместник-министър на МВР. И като такъв му се е налагало да публикува в 
сметната палата официална справка на това какво притежава. Та: -През 2013 г. (декларация от 
10.04.2013 г.) Филип Гунев има собственост върху три недвижими имота: два апартамента в София и 
къща в габровско. Има и Хонда Сивик – Хибрид, която е придобита три години по-рано за 41 000 
лева.(не знам какво е работил Филип Гунев, ама човек, който е успял да спастри пари да си купи 
апартамент в София (другите два имота са му дарени) и кола за 41 000, значи е много способен. И или 
е работил в частния сектор на бомбастична заплата (защото с чиновническа такива приходи не могат 
да се генерират), или е спечелил от тото или нещо подобно, или пък има някаква друг източник на 
приходи, за който не се сещам). Само че … имуществото към 2013 г. на сегашния активист на 
антикорупционния фонд не свършва дотук. Оказва се, че към онзи момент той има И 96 000 евро. 
Единственото, което се сещам да кажа е БРАВО на тоя успял млад мъж. Минаваме към следващата му 
декларация (от 20.08.2014 г.). Банковият му депозит вече е изчезнал, а се е появил един кредит от 51 
000 евро. Ама се е появил и един апартамент, който струва 322 623 лева. На пръв поглед нищо 
ненормално. Човекът е изтеглил кредит, добавил е спестяванията и се е взел апартамент. 
Аритметиката обаче показва друго: 322 623 лева апартамент минус  99 732 лева кредит минус  187 753 
лева лични (ония, дето ги споменах по-горе) = 35 183 лева, които не е ясно откъде точно са дошли. 
Няма информация за тях в декларацията му, пък и Хондата още си стои, т.е. не я е продал, за да си 
дофинансира 149-те квадрата покупка. Минаваме към следващата декларация (от 29.04.2015 г.) – 
имотите ги няма. Или са продадени, или са подарени, или по някаква друга причина не са включени в 
декларацията (колко от попълващите декларации се сещат, че има и имотен регистър …). Хондата е 
„шитната“ за 10 000 лева, има и един потребителски кредит за 14 500 лева. В декларацията, подадена 
през 2016 вече няма нищо: коли, апартаменти, кредити, банкови сметки – нищо. Горе-долу същата е 
работата и през 2017 г. Защо се напъвам да ги пиша всичките тези работи ли? Ами защото, докато 
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рових, установих, че преторианецът от антикорупционния фонд, сам бивш заместник-министър се 
появи в списъците на КТБ със сумата от 99 873,80 евро Списъкът с тези депозитари обхваща периода 
06.11.2009-06.11.2014 г. За да сме наясно от юни до края на ноември 2014 г. вложителите в КТБ с 
гарантирани депозити нямаха достъп до парите си. Пък ако се разровите в тегленето на кредити и 
срокът, за които са погасявани … ще се смаете Объркахте ли се? Ще резюмирам: лицето, което (както 
посочих) ми напомня с имената си на Мартин Гунев – главен прокурор от времето на Луканов, има 
странни еквилибристики в декларациите си. Въртят се едни апартаменти, едни пари, пък кредити, пък 
заличване на кредитите за отрицателно време – истински имотно-финансов виртуоз с едни малко под 
100 000 евро депозит в КТБ. Интересен подход има тая фондация към личния си състав. Едната, дето 
управлява в името на принципи и антикорупция, изпаднала заради нарушение на финансовата 
дисциплина и добрите практики (каквото и да значи това). Другият пък не стига, че спестовен, ами и 
имотен – и всичко това, човек, който първо е на заплата на данъкоплатеца, а после във фондация с 
гръмки названия и още по-гръмки претенции. Да си му мислят тези, дето са дали почти милион на 
фондацията. А ние … да си мислим на какви хора се доверяваме в предизборно време. И тези същите 
кои и какви хора плюят в предизборно време. Пък и да се замислим отново същите защо се сетиха 
точно в предизборно време да правят „разследвания“, че и да си „партнират“ с медии и „медии“. 

“Капачки за бъдеще”: Мечтата ни е да можем да даряваме и детски линейки 

www.utroruse.com | 21.05.2019 | 12:58 
Няма нужда от закупуване на нови 50 кувьоза. Ние разполагаме с данни, които доказват правотата ни, 
има нужда от друга животоспасяваща и диагностична апаратура. Това каза Лазар Радков от 
инициативата „Капачки за бъдеще“ във връзка с взетото решение на 14 май да бъдат закупени нови 
кувьози на стойност 750 000 лева. Това решение беше взето след среща на здравния министър Кирил 
Ананиев с премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов. Радков обяви, че тази 
сутрин са пуснали писмо до министър-председателя Борисов, до Кирил Ананиев и до Владислав 
Горанов с молба това решение да бъде преразгледано. „Няма нужда да се закупуват толкова много 
кувьоза. Призоваваме отговорните институции да направят задълбочено проучване и ако установят, 
че наистина няма нужда от закупуването им, тези средства да бъдат пренасочени за осигуряване на 
друга животоспасяваща или диагностична апаратура”, заяви Лазар Радков и увери, че до есента най-
старият кувьоз във всички общински болници няма да е преди 2000 година. Областните болници също 
са осигурени, защото през 2017 г. по линия на Норвежкия финансов механизъм са получили 132 
кувьоза. „В момента има доста по-важни и належащи проблеми от кувьозите. Дори някъде да има 
липси, то те са единици, а не десетки“, подчерта Радков и добави, че са готови да предоставят 
информация какви са нуждите на общинските болници. Радков отчете, че за близо 2 години са събрали 
средства за закупуването на 19 кувьоза като в следващите 30 дни ще бъдат дарени кувьози в 
Харманли, Първомай, Левски, Берковица и в Бяла Слатина. С тях ще бъдат подменени сегашните, 
които са на възраст между 30 и 40 години, както и неработещият кувьоз, който болницата е получила 
през 2001 г. През есента ще бъдат дарени още 5 транспортни и 3 стационарни. Инициативата „Капачки 
за бъдеще“ ще промени фокуса си, тъй като недостигът на стационарни кувьози вече е почти решен. 
„Транспортните кувьози са следващата стъпка в развитието на „Капачки за бъдеще“. Тяхната цена е 
около 15 000 лв. докато базовите са близо 7000 лв. Идеята е кампанията да се разрасне толкова, да 
събираме толкова средства и да рециклираме толкова много, че в един момент да осигуряваме детски 
линейки“, уточни Радков. „В малките общински болници липсват и много други медицински 
апаратури, които ние в момента обследваме. Правим проучване в коя болница какво е необходимо. 
„Капачки за бъдеще“ продължава да дарява апаратура за малките населени места, за детските 
отделения, родилните и неонатологиите“, добави Мартина Йорданова. Тя добави, че през септември 
ще кандидатстват за подобряване на рекорд на Гинес за най-много събрани пластмасови капачки. „От 
началото на „Капачки за бъдеще“ само за една година сумарно събрахме 69 т. пластмаса. В последната 
ни кампания, само за 7 дни, събрахме 70 т. пластмаса. Мислим и вярваме, че сме готови да 
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кандидатстваме за Гинес и в края на септември да съберем над 100 т.“, заяви Йорданова и обяви, че 
болницата в Стара Загора е сключила договор с ямболската, в която ще изпращат специалисти, за да 
заработи отново АГ отделението в болницата. 

Отворен е конкурсът за Google.org Impact Challenge 

www.offnews.bg | 21.05.2019 | 15:26 
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 определи 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. 

Книгодарителството като гражданска добродетел 

www.novini.dir.bg | БГНЕС | 21.05.2019 | 17:38 
Две дарения от общо над 1300 книги българска и чуждоезична научна и художествена литература ще 
представи Централната библиотека на БАН на 21 май. Книгите са получени в края на миналата година 
от издателство „Захарий Стоянов“ и личната библиотека на българския учен-етнолог Ася Попова (1934-
2018). Две дарения от общо над 1300 книги българска и чуждоезична научна и художествена 
литература ще представи Централната библиотека на БАН на 21 май. Книгите са получени в края на 
миналата година от издателство „Захарий Стоянов“ и личната библиотека на българския учен-етнолог 
Ася Попова (1934-2018). Около 1000 книги на различни езици включва дарението на Ася Попова, 
работила няколко години в Етнографския институт с музей на БАН, а след това и в Националния център 
за научни изследвания в Париж. Заглавията обхващат теми по етнология, социална антропология и 
ценни справочници по хуманитарни науки. Сред тях се отличават трудове на Клод Леви-Строс и Мирча 
Елиаде, както и книги от самата Ася Попова. Над 300 тома художествена литература, справочници и 
издания на философска и научна тематика дари чл.-кор. Иван Гранитски от името на издателство 
„Захарий Стоянов“. Сред заглавията се открояват българска литературна класика, нови оригинални 
произведения на наши съвременни писатели, световна класика, философска и историческа мисъл, 
енциклопедични справочници-речници, многотомни издания философска и историческа литература, 
ценни книги от поредиците „Философия и човек, „Дълг и чест“, „Вяра и култура“ и „Митология 
икултурантропология“. Някои от най-ценните книги и дарени материали ще бъдат изложени по време 
на представянето. /БГНЕС 

Месец май - под знака на добротворчеството в "Идеал Стандарт-Видима" АД 

в. 100 вести, Габрово | 22.05.2019 | 00:01 
Месец май преминава под знака на добротворчеството и създаването на по-добра среда на живот на 
севлиевци, съобщи Моника Костадинова от пресцентъра на "Идеал Стандарт-Видима" АД в Севлиево. 
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На 11 май залесихме и облагородихме с 85 дръвчета парк "Боровата гора". На 18 май в духа на доброто 
вдъхнахме живот на детска площадка. Инициативата премина под надслов "За повече детски 
усмивки". В обновяването на детската площадка към служителите на "Идеал Стандарт - Видима" се 
присъединиха и много млади семейства, живущи в блоковете наблизо. Децата също не останаха 
безучастни и с радост боядисаха и обновиха люлките и пързалката. Така с общи усилия създадоха една 
по-добра среда за децата. 
На детската площадка бяха монтирани и две нови съоръжения - люлка и пързалка. 
Така площадката в междублоковото пространство до ДГ "Пролет" вече е с нов облик благодарение на 
всички, които се включиха в инициативата, посветена на 85-годишнината на "Идеал Стандарт - 
Видима" АД, осъществена със съдействието на Община Севлиево. 
21.05.2019 

Забрана на спонсорството от тютюневи компании поискаха СЗО, министерства и граждани 

www.zdrave.net | 21.05.2019 | 22:53 
Световната здравна организация, Министерство на здравеопазването и гражданската Коалиция за 
живот без тютюнев дим съорганизираха стратегическа работна среща, на която беше предложено 
създаването на междуведомствена работна група по въпроси, свързани с контрола на тютюна в 
подкрепа на общественото здраве.  Рамкова конвенция за контрол на тютюна (РККТ) нарежда пълна 
забрана на спонсорството от страна на тютюневи компании сред ефективните мерки за намаляване 
разпространението на тютюнопушенето. Като страна по Конвенцията, България се е ангажирала да 
приложи тази мярка в подкрепа на общественото здраве, посочи д-р Скендер Сила, представител за 
България на СЗО. Министерството на образованието и науката не приема нито спонсорство, нито 
реклама от тютюневи компании, заяви Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката. 
“Политиката ни е на твърда превенция на тютюнопушенето”, категорична беше Сачева. 
Министерството ще си сътрудничи по превенцията на тютюнопушенето, както с отговорните 
институции, така и с неправителствения сектор, увери тя. Според представено на срещата изследване, 
България не следва насоките на РККТ, а отговорните институции си “прехвърлят топката” за 
изпълнението им, заяви д-р Маша Гавраилова, председател на сдружение “България без дим”. 
Понятието за “спонсорство на тютюн” не е ясно дефинирано в националното законодателство, което 
създава предпоставки за недоразумения. В международното право то се отнася до ограничаване на 
спонсорство от тютюневи компании, твърдят авторите. Неясна е връзката му със законодателната 
рамка около корпоративната социална отговорност, съгласиха се участниците. “Малцина знаят какво 
е спонсорство от тютюневи компании и защо се препоръчва ограничаването му, а още по-малко от тях 
имат желание или възможност да предприемат нещо”, заяви д-р Павел Антонов, Управляващ 
редактор и експерт на фондация “БлуЛинк”.  Участниците в срещата се запознаха с различни примери 
на необезпокоявано спонсорство от тютюневи компании за благотворителни и неправителствени 
организации, въпреки че насоките към чл. 13 от РККТ изрично изключват “социално отговорни” 
тютюневи бизнес практики с принос към други организации. Публичното представяне на такава 
информация трябва да е забранено, освен за целите на корпоративни отчети или необходимата 
бизнес администрация, тъй като ефектът отново може да бъде промотиране на тютюневи продукти 
или употребата им, припомни д-р Михаил Околийски от офиса на СЗО в България. На практика в 
България спонсорството все още е разрешено, освен за радио и телевизионни предавания или 
събития и дейности, които имат трансгранично въздействие. Няма ограничения за спонсорство на 
събития. По този начин България не следва препоръките и духа на РККТ за ограничаване на 
спонсорството, предупреди д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев 
дим. Според СЗО, за да демонстрира, че напълно забранява всички форми на спонсорство, всяка 
страна трябва да е въвела забрани на всяка форма на подпомагане (финансова или друга) на каквото 
и да е събитие, дейност или човек; на публичността на финансиране или друго спонсорство от страна 
на тютюневата индустрия на събития, дейности или личности; на дейности в рамките на корпоративна 
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социална отговорност (КСО); за публично разгласяване на дейности по КСО от страна на 
тютюневи компании/тютюневата индустрия; за други участници, различни от тютюневите 
компании/тютюневата индустрия, да разгласяват публично дейности от КСО на тютюневи компании. 
Участниците обсъдиха възможни последващи стъпки за подобряване на законодателството, 
регламентиране на точните отговорности на МЗ и останалите институции, повишаване на гражданско 
разбиране въз основа на задълбочена анализ на проблемите, причинявани от спонсорство от 
тютюневи компании. 

45 студенти по медицина с едногодишна стипендия по 100 лв. 

www.dnes.bg | 22.05.2019 | 10:05 
Фармацевтичната компания Sanofi подкрепи две инициативи за развитието на младите лекари у нас. 
Тя e най-големият дарител за тази година в едноименната програма на Българския лекарски съюз. 
Благодарение на подкрепата и на другите спонсори, 45 студенти по медицина ще получат 
едногодишна стипендия в размер на 100 лв. Едновременно с това, през цялата година БЛС ще приема 
документи за финансиране на участия в национални и международни научни форуми на 
специализанти, докторанти и млади лекари до 35 години. "Освен разработването на нови терапии и 
лекарства, наш дълг е е образоването на пациентите и подкрепата за развитието на лекарите в 
България. Ние вярваме, че у нас има много качествени специалисти, като за тяхното развитие и 
мотивация да останат да се реализират тук, има отговорност не само държавата, но и бизнесът. За нас 
инвестицията в бъдещите лекари е инвестиция в богатството на държавата ни", каза д-р Светла 
Михалевска, медицински директор на Sanofi България при официалното обявяване на 
стипендиантите. Компанията стана и партньор на Международния конгрес по медицински науки за 
студенти и млади лекари, организиран от Асоциацията на студентите-медици в България в София. 
Събитието посрещна 630 млади лекари от над 70 държави. Специални гости на конгреса бяха проф. 
Федерико Калегари - един от най-уважаваните лекари в областта на неврологията, проф. Тамара 
Ферера – пионер в сферата на чернодробните трансплантации, д-р Елиане Пиаджио, който е 
фокусирал проучванията си върху имунната терапия на рака и проф. Нам Чо, председател на 
Международната диабетна асоциация и ендокринологът проф. Цветалина Танкова. Sanofi ежегодно 
организира информационни кампании към пациентите и лекарите за превенция, ранна диагностика 
и правилно лечение на редица заболявания. През 2012 г. компанията стартира инициативата "Открито 
за диабета", която продължава и до сега. Диабетът е новата световна пандемия, която има 
изключително силно влияние върху здравните системи по света. По данни на Международната 
диабетна федерация броят на хората с диабет в България  на възраст между 20 и 79 години е над 450 
000. Последните четири години посланик на кампанията е Ивет Лалова, която също призовава хората 
за ежегодни прегледи, балансирано хранене и достатъчна физическа активност като средство за 
превенция на диабет тип 2. През 2017 г. Sanofi започна и мащабната информационна кампания 
"Открито за ваксините", която акцентира на сериозните здравни последствия от грипа и ефективната 
превенция чрез ваксинация. Sanofi e първата компания в България, която осигури на българите 
достъпа до иновативната четиравалентна ваксина срещу грип. Наскоро стартира и информационна 
кампания за навременното откриване на заболяванията на черния дроб. 

Нужна е национална регулация относно спонсорството от тютюневи компании 

www.mediapool.bg | 22.05.2019 | 12:43 
България не спазва пълната забрана за спонсорство от тютюневи компании, каквато налага Рамковата 
конвенция за контрол на тютюна (РККТ), стана ясно на работна среща на Световната здравна 
организация, Министерство на здравеопазването и гражданската Коалиция за живот без тютюнев 
дим. На практика в България спонсорството все още е разрешено, освен за радио и телевизионни 
предавания или събития и дейности, които имат трансгранично въздействие. Няма ограничения за 
спонсорство на събития. По този начин България не следва препоръките и духа на РККТ за 
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ограничаване на спонсорствоко, предупреди д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за 
живот без тютюнев дим. Рамкова конвенция за контрол на тютюна (РККТ) предвижда пълна забрана 
на спонсорството от страна на тютюневи компании сред ефективните мерки за намаляване 
разпространението на тютюнопушенето. Като страна по конвенцията, България се е ангажирала да 
приложи тази мярка в подкрепа на общественото здраве, посочи д-р Скендер Сила, ръководител на 
офиса на СЗО в България. Понятието за “спонсорство на тютюн” обаче не е ясно дефинирано в 
националното законодателство, което създава предпоставки за недоразумения. В международното 
право то се отнася до ограничаване на спонсорство от тютюневи компании, твърдят експертите. 
“Малцина знаят какво е спонсорство от тютюневи компании и защо се препоръчва ограничаването му, 
а още по-малко от тях имат желание или възможност да предприемат нещо”, заяви д-р Павел Антонов, 
управляващ редактор и експерт на фондация “БлуЛинк”.  Участниците в срещата се запознаха с 
различни примери на необезпокоявано спонсорство от тютюневи компании за благотворителни и 
неправителствени организации, въпреки че насоките към чл. 13 от РККТ изрично изключват “социално 
отговорни” тютюневи бизнес практики с принос към други организации. Публичното представяне на 
такава информация трябва да е забранено, освен за целите на корпоративни отчети или 
необходимата бизнес администрация, тъй като ефектът отново може да бъде промотиране на 
тютюневи продукти или употребата им, каза д-р Михаил Околийски от офиса на СЗО в България. 
Министерството на образованието и науката (MOН) не приема нито спонсорство, нито реклама от 
тютюневи компани, заяви ресорният зам.-министър Деница Сачева. “Политиката ни е на твърда 
превенция на тютюнопушенето", категорична беше Сачева. Тя изрази готовност МОН да си сътрудничи 
по превенцията на тютюнопушенето, както с отговорните институции, така и с неправителствения 
сектор. Участниците в срещата обсъдиха възможни последващи стъпки за подобряване на 
законодателството и регламентиране на точните отговорности на Министерството на 
здравеопазването и останалите институции по контрола на тютюна. 

Забавления, игри и спорт за децата на 1 юни в Пампорово, на 2-ри юни се събират 
доброволци за почистване на курорта 

www.haskovo.net | 22.05.2019 | 13:15 
Лифтовете ще работят за туристите през уикенда на 1 и 2 юни, а в неделя ще бъдат безплатни за всички 
участници във вече традиционната кампания по почистването На 1-ви юни по традиция отбелязваме 
Денят на детето, а тази година в Пампорово подготвят специална програма по случая. През целия ден 
всички деца ще могат да посетят и да ползват безплатно най-различни атракциони и развлечения в 
рамките на курорта. От “Пампорово“ АД канят всички малчугани на гости в „Туристически Център 
Пампорово“, където през целия ден ще могат да се забавляват със стрелба с лък, скокове на батут, 
разходки сред природата и всякакви творчески игри и занимания на открито. В центъра свободен ще 
бъде достъпа и до развлекателната Стая за игри, където децата до 14 години ще могат да ползват 
безплатно всички забавления - тенис на маса, джага, дартс, въздушен хокей, различни настолни игри 
и др., а най-малките от 3 до 7 години ще могат да посетят специално обособения детски развлекателен 
кът и занималня. Междувременно всички деца от района на Смолян и Чепеларе на възраст до 14 
години ще могат да ползват безплатно въжения парк и човешката джага пред хотел „Орфей“ и да 
посетят екопътека „Невястата“, по чийто маршрут са изградени стена за спортно катерене, въжена 
градина и алпийски тролей, както и приключенски парк „Амзово“. В неделния ден на 2 юни, за втора 
поредна година в курорта, ще се проведе инициативата „Да изчистим Пампорово заедно“, в която се 
приветстват всички доброволци и любители на природата, които искат да помогнат за нейното 
опазване и защита. Специално за всички доброволци, които се включат в кампанията, лифтовете в 
курорта ще работят безплатно, а целта на организаторите е да се съчетае полезното с приятното – 
почистване на планината съчетано с приятна разходка сред природата. „Нека дадем добър пример на 
децата, като ги научим на отговорно отношение към природата и я запазим по-дълго за всички нас!“ , 
призовават организаторите. За всички жители на Смолян и Чепеларе, които искат да се включат в 
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инициативата ще има организиран безплатен транспорт, тръгващ в Смолян в 9:00 от храм „Св. 
Висарион Смоленски“ и в 9:00 от площад „Олимпийски“ в Чепеларе. За всички ще има бъдат осигурени 
чували и ръкавици. Сборния пункт на всички желаещи да се включат ще бъде в 9:30ч. на плац 
„Студенец“. През целия уикенд за всички туристи и гости на курорта ще работят ПВЛ 1 от “Туристически 
център Пампорово” до Студенец и ПВЛ 2 от Студенец до кулата „Снежанка“. СмолянБГвести 

Приемни родители се жалват, че работят само на граждански договори 

www.chernomore.bg | 22.05.2019 | 14:28 
Един от основните проблеми, който срещат варненските приемни семейства продължава да бъде 
неуредената нормативна и законова основа, на базата на която те да сключват трудови договори. Това 
стана ясно по време на среща на професионалните приемни семейства с представители на Община 
Варна и областния екип по приемна грижа в Младежкия дом в морската столица. Част от 
присъстващите приемни майки и бащи изразиха безпокойството си, че от 2012 година отглеждат 
приемни деца, но колкото и пъти да са отправяли молбите си за уреждане на този въпрос, до момента 
развитие няма. Професионалните родители работят на граждански договори и това на практика 
означава, че те не могат пълноценно да се осигуряват за стаж и пенсия.   Варна продължава да бъде 
на първо място по брой на приемни семейства, отбеляза по време на срещата администраторът на 
инициативата „Приеми ме 2015“  Валентин Пранджев. Призивът на екипа му е семействата, 
занимаващи се с тази грижа да насочат вниманието си към отглеждането на деца от 0 до 3 годишна 
възраст. 146 професионални приемни семейства на територията на област Варна са ангажирани в 
проект „Приеми ме 2015“, което я поставя на първо място в цялата страна. 15 от настанените деца са 
с увреждания. Приемни семейства извършват грижата отглеждане на дете на територията на девет 
общини – сред които Аврен, Аксаково, Белослав, Варна, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол и 
Провадия. Провадия, чрез създаването на областен екип по приемната грижа.     „Когато започнахме 
да се занимаваме с тази грижа, тя едва навлизаше в страната, разказа Николета Найденова, приемен 
родител от 14 години. Първо бяхме доброволно приемно семейство, после – професионално. Имам 
две мои биологични деца. В момента гледаме 7-то си детенце. Раздялата е трудна, има тъга. Но аз 
вярвам, че детенцето отива на по-хубаво място, че е желано, обичано, очаквано.  Поставям се на 
мястото на осиновителите и си представям как го посрещат, какво е нетърпението им. Най-малкото 
бебе, което сме гледали е било на десет дни, взехме го от Родилния дом. Това е идеята на приемното 
семейство – да не остават деца в институциите. При нас грижата е индивидуална, гледаш го като 
собствено. При всяко изплакване, всяко дихание, ти ставаш и се грижиш за него. Най-голямото дете, 
което сме приемали е на 2,5 година. Най-дълго дете е оставало при нас 4 години. Бих казала на 
семействата, които искат да станат приемни родители, но още се колебаят – да не се страхуват. 
Приемната грижа е колективна, работим с екип от рехабилитатори, институции. Ако имат любов в 
повече, нека я дадат! Повярвайте ми, има деца, които имат спешна нужда от любов. Бях свидетел на 
дете, гледано преди мен в дом – нямаше никакъв живец в очите – те бяха тъжни и празни, без емоция. 
Има нужда от приемни родители.   Има семейства, които оставят децата си поради бедност. Но ние 
работим с биологичните родители. Благодарение на екипна работа, много от майките приемат децата 
си отново. Ние сме помогнали на майка, която върна детето си и го отгледа. Той вече е тийнейджър. 
Ще бъда малко строга в посланието си към жените, които изоставят децата си –   АКО НЯМАТЕ ЛЮБОВ, 
ВРЕМЕ И ОТДАДЕНОСТ, ПО-ДОБРЕ НЕ ГИ ПРАВЕТЕ!“,   допълни сърцатата дама.   Утвърдените 
професионални приемни семейства на територията на община Варна са 51 с настанени в тях 41 деца, 
от които 10 с увреждания. Данните показват още, че общият брой деца ползвали услугата „Приемна 
грижа" през минавалата година в областта е 197, като в община Варна са 101, от които с увреждания 
– 11. 133 малчугани са получили съпътстващи социални услуги, а осиновените деца в България и 
чужбина са 56. За периода 01 януари 2018 г.  -  31 януари2019 г. са подадени 31 заявления от кандидати 
за приемни семейства. От тях утвърдени са 24, а от 5-ти февруари започва базово обучение на други 
трима от кандидатите. От началото на годината има увеличение и на възнагражденията на приемните 
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родители с 10% - т.е. за 1 дете се получава 150% от минималната работна заплата, определена за 
страната, или 840 лв., за 2 деца - 896 лв. и за 3 деца -  952 лв. От бюджета на проекта се изплаща и 
месечна помощ в размер на около 300 лева. За деца с ТЕЛК, има допълнителна месечна 
добавка.   Проектът „Приеми ме" се реализира на територията на община Варна от 2015 година, като 
целта му е да предоставя алтернативна форма за отглеждане на деца, изпаднали в социален риск и 
изолация в семейна среда. Приоритет е настаняването на деца до 3-годишна възраст и на деца с 
увреждания, както и повишаване на качеството на приемната грижа.   Социалните услуги, които 
ползват децата, настанени в приемни семейства, са Център за обществена подкрепа – ползват 
психологическо консултиране и подкрепа, Общностен център за деца и семейства – ранна 
интервенция за подкрепа на деца с риск от развитие на увреждания или с увреждания, Център за 
социална рехабилитация и интеграция и Ранна интервенция за деца с увреждания към Фондация „ 
Карин дом“, Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Й. Златоуст“ – комплексни 
услуги за деца с увреждания, Специализирано училище за ученици с нарушено зрение  „Проф. д-р Ив. 
Шишманов“ Варна. Ели Маринова Снимки авторът   134-та годишнина отпразнува ОУ „Кап. Петко 
войвода“ на Галата 

“Изкуство с кауза“ - в помощ на деца със специални потребности 

www.novini.dir.bg | Dnes.bg | 22.05.2019 | 16:15 
Писатели, художници, певци - зад благотворителната инициатива Само в света на изкуството 
индивидуалният подход и техника се оценяват високо. Там е и мястото, където децата с увреждания 
могат да покажат без притеснение своите артистични заложби. С такава идея е и инициативата 
“Изкуство с кауза“, зад която застават едни от най-изявените български артисти, писатели и 
общественици. Целта е родителите на деца със специални потребности да бъдат подпомогнати 
морално, но и финансово в стремежа си да осигурят най-доброто за своите малчугани. “Тези неща ги 
видях в интернет. Не е същото, но грабнах идеята и го преобразих в мой стил. 

Журналисти от БНР дариха книжки на детското отделение в болница „Токуда“ 

www.sbj-bg.eu | 22.05.2019 | 18:48 
В навечерието на празника на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май 
журналисти от БНР направиха пето поредно дарение от детски книжки, този път на детското 
отделение в болница „Токуда“. Повече от 30 детски книжки с послания и автографи дариха на болните 
деца водещи и редактори в предаванията на програма „Хоризонт“ – „Нещо повече“ и „Каста 
дива“.  „Всеки от нас поотделно се чувства малък, но когато много на брой малки зрънца добро се 
съберат заедно, можем да направим живота по-хубав“, каза Росица Кавалджиева, водещ на 
предаването за музикално-сценични изкуства и културен туризъм „Каста дива“.  „В книжките, които 
избрахме, героите оздравяват и това е още един стимул за децата - да вярват, че след всяко лошо 
нещо, което им се случва, следват много добри неща“, каза Диана Янкулова, водещ на обзорното 
предаване „Нещо повече“.  „Такива жестове се случват рядко“, посочи началникът на педиатрията д-
р Калин Лисички:  „Имаме и по-големи деца, които с удоволствие биха чели и разглеждали книжки, 
така че много благодаря за дарението, особено като имам предвид, че то е по случай може би най-
българския празник 24 май“.   м.л.  

Инициатива под мотото „Дари детските си книжки“ стартира в Благоевград 

www.trud.bg | 22.05.2019 | 19:15 
По случай 1 юни – Международен ден на детето, доц. д-р Валентин Василев, обществен посредник на 
община Благоевград, съвместно с Регионална библиотека „Димитър Талев“ Благоевград, обявяват 
дарителска кампания, насочена към насърчаването на ранното детско четене и в подкрепа на 
стратегията на Община Благоевград за развитие и популяризиране на културния живот в града. Всички 
желаещи да подкрепят кампанията могат да го направят като донесат нови или запазени детски 
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книжки в „Детски отдел“ на Регионална библиотека – Благоевград. Кампанията ще стартира в 10:00 ч. 
на 27.05.2019г. в Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград и ще продължи до края на 
месец юни. 

23 май е Световен ден на кръводарителя 

www.dariknews.bg | 23.05.2019 | 00:51 
На 23 май отбелязваме Световния ден на кръводарителя. Кръводаряването е доброволно 
предоставяне на определено количество от собствената кръв с цел спасяване на човешки живот. Още 
от древността хората са проявявали нескрит интерес към кръвта, но едва към 18 в. се осъществява 
кръвопреливане. Първият етап е белязан от откритието на Уилям Харви за законите на 
кръвообращението при хората и животните. Първите истински опити за кръвопреливане са от животно 
на животно. Извършвало се е директно с тръбичка, завършваща от двете страни с игла. Опитът 
завършвал със смъртта на "кръводарителя". По-късно са започнали опити за преливане на кръв от 
животно на човек. Първоначалните опити са обнадеждаващи, но по-късно смъртните случаи 
зачестили. Същото се отнася и до смелите опити за преливане от човек на човек. В следствие влиза в 
сила закон за забрана на подобни действия, спазван до 19 в. Доброволното и безвъзмездното 
кръводаряване е най-висш хуманен жест, водещ до задоволяване нуждите на страната от кръв и 
кръвни продукти. Милиони хора по света дължат своя живот на други хора, които никога не са 
срещали - хора, които даряват своята кръв по своя воля и без да получават никакви облаги или 
материални стимули за това. За съжаление в нашата страна броят на доброволните кръводарители е 
крайно недостатъчен и страната изпитва хроничен недостиг на кръв и кръвни продукти. Много страни, 
включително и България, са зависими от даренията на роднини и близки, а в някои страни все още 
дарителите получават дори заплащане. Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари 
кръв. Мъжете могат да даряват 5 пъти в една година, а жените - 4 пъти, с интервал не по-малък от два 
месеца между двете кръводарявания. Не съществува никакъв риск за кръводарителите, тъй като 
всички материали и консумативи са стерилни и се употребяват еднократно. Нито една болест не може 
да бъде предадена на хората, които даряват кръв. Цялата процедура отнема около 30 минути, но пък 
понякога това е достатъчно, за да се спаси един човешки живот. 

"Карай колело, подари добро" събира средства за майки в затруднение 

www.dnes.bg | 23.05.2019 | 10:46 
Статистиката сочи, че България е на първо място в Европа по брой изоставени деца до 3-годишна 
възраст. Да напуснеш SOS селището: Историята на Симеон и как го приема обществото "Карай колело, 
подари добро“ е кампания на Костадин Николов и SOS детски селища, която цели събиране на 
средства за ремонта на центъра "Майка и бебе" в Габрово. За тази цел колоездачът Костадин Николов 
ще направи цяла обиколна на Северна Македония, карайки колело, а в сайта на кампанията 
Podaridobro.org всеки, който желае да се включи, може да дари средства. "Идеята се роди съвсем 
случайно. Това е пътешествие с велосипед, а целта е да съберем достатъчно средства за "Майка и 
бебе". Там се настаняват майки и бебета, които са останали без дом поради една или друга причина", 
обясни Николов в "България сутрин". И добави, че тръгва на обиколката сам, но всеки, който сметне, 
че каузата си заслужава, може да се включи в колоезденето заедно с него във всяка една отсечка. 
"Съществена част от дейността ни е да работим по предотвратяване на изоставянето. Звено "Майка и 
бебе" е един център, който работи в тази посока. Все още в сградата няма добри условия, но тук идват 
добри идеи, инициативи и хора като Костадин", каза пред Bulgaria ON AIR Мирела Ерменкова от SOS 
детски селища. Тя сподели още, че Центърът предлага шест стаи, в които майките да се чувстват добре 
и за тях се грижат три акушерки, осигурени са също психолог и социални работници. Между 10 и 15 
хиляди лева са нужни за започването на ремонта на сградата. Костадин се надява до края на юни те 
да бъдат събрани. 
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