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Новини за членове на БДФ 
 

Целогодишна платформа за чиста Европейска столица на културата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!" ще 
работи за промяна в културата и отношението към отпадъците 

www.ngobg.info | 05.04.2019 | 14:30 
Днес в Пловдив бе поставено началото на целогодишната платформа за чиста Европейска столица на 
културата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!". Тя цели да промени дълготрайно културата и отношението на хората 
към градската среда и отпадъците. Инициативата е на пловдивското сдружение „BG Бъди активен", а 
партньори в дейностите са граждански организации и доброволци, Фондация „Пловдив 2019”, 
Община Пловдив, Екопак България и други организации и компании. Платформата е подкрепена от 
Фондацията Кока-Кола като част от визията й за свят без отпадъци. „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!" цели да 
ангажира граждани от всички възрасти и посетители на града. Платформата включва четири основни 
линии. Чрез тях ще се осигури подкрепа за намаляване на отпадъците от големите събития в Пловдив 
през 2019, ще се мотивират гражданите да събират разделно и да оползотворяват отпадъците си, 
както и ще бъдат почистени между пет и десет зони в града. В края на инициативите ще бъдат събрани 
и рециклирани минимум 2019 кг пластмасови отпадъци, срещу което ще бъдат обновени три места за 
срещи и почивка в града. „Платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!" ни дава възможност да се обединим за 
каузата за чиста Европейска столица на културата. Граждани, институции, организации и компании 
заедно можем да постигнем трайна промяна в културата и отношението към отпадъците“, каза Ласка 
Ненова, инициатор на платформата и основател на сдружение „BG Бъди активен“. „Вярваме, че всеки 
един от нас трябва да бъде активен и да има отговорно отношение към отпадъците, които генерираме 
всеки ден, и към града, в който живеем. Вместо всяка пролет да чистим града, по-добре е да се научим 
как да не го замърсяваме и какво да правим с отпадъците".  „Светът ни има проблем с отпадъците, 
които често попадат там, където не им е мястото. Нашата мисия е да съхраним природата ни чиста, 
като инвестираме не само в кръговата икономика и създаването на 100% рециклируеми бутилки, но и 
в осигуряването на информация и условия разделното събиране и рециклирането да станат 
неизменна част от нашето ежедневие. Щастлива съм, че в България Фондацията на Кока-Кола си 
партнира именно с BG Бъди Активен, защото те са пример за поглед в бъдещето, стремеж за по-добър 
живот в общностите и имат амбицията да променят културата и отношението ни, повишавайки 
гражданското ни самосъзнание относно отговорността, която имаме към заобикалящата ни среда. 
Именно този стремеж е заложен и в нашата стратегия за „Свят без отпадъци.“, каза Евелин Де 
Лирснайдер, Изпълнителен директор на Компанията Кока-Кола за България при представянето на 
инициативата. На събитието присъстваха още Светлана Куюмджиева, Артистичен директор на 
фондация „Пловдив 2019“, Василка Чопкова, Директор на дирекция „Екология и управление на 
отпадъците“ в Община Пловдив, Тодор Бургуджиев, Изпълнителен директор на ЕКОПАК България. Те 
очертаха ангажиментите на представляваните от тях организации към платформата „АЗ, ТИ, 
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ПЛОВДИВ!“. Началото на инициативата беше дадено със символично почистване на градинка в 
центъра на Пловдив и разделно събиране на отпадъците от представителите на основните партньори 
и гости на събитието. „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ е движение, отворено за доброволци, които искат да се 
включат в дейностите, както и за организации, които искат да станат партньори, като преминат 
обучения за намаляване на отпадъците и се включат в събирането на пластмаса за рециклиране в 
полза на градската среда в Пловдив.  Допълнителна информация може да бъде намерена във Фейсбук 
страницата „Аз, Ти, Пловдив!“. Повече за дейностите в „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ Платформата „АЗ, ТИ, 
ПЛОВДИВ!“ включва четири основни линии. Първата насока е #ПразнувамеЧисто. Ще бъдат 
организирани обучения за културни оператори как да намалят и оползотворят отпадъците от големите 
събития в Пловдив в годината на Европейска столица на културата. По време на някои от най-големите 
инициативи, като Фестивал на здравето, Plovdiv Stage Park, Световно първенство по гребане, MOVE 
Week, Shake That Хълм, Plovdiv Food Park Festival, Plovdiv Beer Fest, НОЩ, Капана Фест и други ще бъде 
осигурена подкрепа от доброволци за разделно събиране на отпадъците на място и за тяхното 
оползотворяване след събитията. Във втората линия на платформата #Рециклираме2019 ще бъдат 
създадени образователни ресурси и практически съвети, с които гражданите да бъдат мотивирани да 
събират разделно отпадъците си. Доброволците на „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ ще бъдат сред гражданите на 
Пловдив, ще разговарят с тях в парковете, ще организират срещи и събития. В резултат на тези 
дейности организаторите целят да съберат минимум 2019 кг пластмасови опаковки, които да бъдат 
рециклирани и използвани за града. Като трета насока в „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ ще се организира 
почистване на между пет и десет зони в града, а събраните отпадъци ще бъдат разделени и предадени 
за оползотворяване. Темата е #ПочиствамеЗаедно. В резултат на горните дейности, ще бъдат събрани 
пластмасови отпадъци, срешу които ще бъдат създадени креативни места за сядане и почивка в поне 
три градски зони в Пловдив. Заедно с местните жители и доброволци на инициативата, тези зони ще 
бъдат изцяло облагородени под мотото #ПроменямеЗаедно. Изборът им ще бъде направен с помощта 
на граждански организации. За Фондацията Кока-Кола Фондацията Кока-Кола e създадена през 1984 
г. Чрез фондацията Компанията Кока-Кола се ангажира всяка година да отпуска 1% от оперативната си 
печалба за предходната година за подпомагане на местните общности по света. Безвъзмездната 
подкрепа е в съответствие с платформата за устойчивост на компанията и включва програми, свързани 
с образование в и извън класната стая; глобални програми за управление на водата и рециклиране; 
овластяване на жените и предприемачество; развитие на младежта, както и програми за гражданско 
и икономическо развитие. От създаването си досега Фондацията Кока-Кола е отпуснала над 1 милиард 
долара безвъзмездна помощ за повече от 655 милиона души от различни общности и организации по 
света. 

35 магазина в 12 града на страната отварят врати за инициативата „Купи и сподели“, част от 
Националната кампания на омбудсмана „Великден за всеки“ 

www.focus-news.net | 05.04.2019 | 15:28 
София. От утре, 6 април 2019 г., стартира инициативата „Купи и сподели“, част от Националната 
кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, която се организира за четвърта 
поредна година под патронажа на омбудсмана Мая Манолова. Това съобщиха от пресофиса на 
омбудсмана. 35 магазина в 12 града на страната отварят врати в подкрепа на благородната кауза – 
това са най-големите търговски вериги в страната - "Билла", "Кауфланд" и "Лидл", като към тях се 
присъединяват и регионални супермаркети - "Bulmag", "Слънчеви лъчи", "Вилтон и Славекс". „Купи и 
сподели“ дава възможност на хората с добри сърца да зарадват българските пенсионери за Великден, 
като закупят трайни пакетирани хранителни продукти /олио, брашно, захар, ориз, макарони, 
консерви, боб, леща, бисквити, сухи пасти и др./, които да дарят в специално поставените колички, 
брандирани с логото на кампанията, на изхода в магазините. Доброволците на „Великден за всеки“ от 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Национален алианс за работа с доброволци /гр. 
Пловдив, гр. Кюстендил и гр. Стара Загора/, Национално сдружение „Младежки глас“ /гр. Бургас, гр. 
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Стара Загора/, 50 деца - членовете на „Организацията на Българските скаути“ /гр. Варна и гр. Шумен/, 
ЕГ „Васил Карагьозов“ от гр. Ямбол, Фондация П.У.Л.С. /гр. Перник/ и младежи от група „отГОворните“ 
/гр. Горна Оряховица/ ще оказват съдействие на всички, решили да подкрепят благородната кауза. 
Като доброволци в акция „Купи и сподели“ се включват и местните обществени посредници от гр. 
Шумен - Иван Капралов и от гр.Стара Загора - Надежда Чакърова - Николова. Магазините и часовете 
на инициативата „Купи и сподели“ по градове: 1.гр. Бургас – Магазин на БИЛЛА, адрес: кръстовище 
„Трапезица“, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 2019 г., 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 
2.гр. Варна – Магазин на BULMAG, адрес: ул. „Андрей Сахаров“ №2, на 12 април 2019 г. от 17.30 до 
19.30 часа, 13 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа, на 19 април 2019 г. от 17.30 до 19.30 часа и на 20 
април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа; 3.гр. Варна – Магазин на BULMAG, адрес: бул. „Константин и 
Фружин“ № 41, на 12 април 2019 г. от 17.30 до 19.30 часа, 13 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа, на 
19 април 2019 г. от 17.30 до 19.30 часа и на 20 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа; 4. гр. Горна 
Оряховица – Магазин на КАУФЛАНД, адрес: ул. „Мано Тодоров“ № 7А, от 11.00 до 14.00 часа на 13 и 
14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 5. гр. Горна Оряховица – Магазин на ЛИДЛ, адрес: ул. „Христо 
Смирненски“ № 14, от 11.00 до 14.00 часа на 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 6. гр. Дулово 
– Магазин на BULMAG, адрес: ул. „Силистренско шосе“ № 9, целодневно и без доброволци в дните от 
6 до 21 април 2019 г.; 7. гр. Кюстендил – Магазин на БИЛЛА, адрес: бул. „Пауталия“ № 10, от 11.00 до 
14.00 часа на 6 и 7 април 2019 г., 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 8. гр. Кюстендил – 
Магазин на КАУФЛАНД, адрес: бул. „Македония“ № 10, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 2019 г., 
13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 9.гр. Перник – Магазин на КАУФЛАНД, адрес: ул. „6-ти 
май“ № 1, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 2019 г., 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 
10.гр. Пловдив – Магазин на БИЛЛА, адрес: Автогара „Родопи“, ул. „Македония“ № 2, от 11.00 до 14.00 
часа на 6 и 7 април 2019 г., 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 11.гр. Пловдив – Магазин на 
КАУФЛАНД, адрес: кв. „Тракия“ бул. „Освобождение“ № 47, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 2019 
г., 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 12.гр. Пловдив – Магазин на ЛИДЛ, адрес: бул. 
„Пещерско шосе“ 34, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 2019 г., 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 
2019 г.; 13.гр. Пловдив – Магазин на СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ, адрес: бул. „Никола Вапцаров“ № 23; 14.гр. 
Пловдив – Магазин на СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ, адрес: ул. „Михалаки Георгиев" N25; 15.гр. София – Магазин 
на БИЛЛА, адрес: бул. „България“, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 2019 г., 13 и 14 април 2019 г. и 
20 и 21 април 2019 г.; 16.гр. София – Магазин на БИЛЛА, адрес: ж.к.. „Хиподрума“, ул. Софийски герой“ 
№ 4, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 2019 г., 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 17.гр. 
София – Магазин на КАУФЛАНД, адрес: ул. „Скопие“ № 1, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 2019 г., 
13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 18.гр. София – Магазин на КАУФЛАНД, адрес: ул. „Проф. 
д-р Ив. Странски“ № 20, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 2019 г., 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 
април 2019 г.; 19.гр. София – Магазин на ЛИДЛ, адрес: ж.к. „Студентски град“, ул. „Йордан Йосифов“ 
№ 1А, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 2019 г., 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 20.гр. 
София – Магазин на ЛИДЛ, адрес: бул. „Ген. Скобелев“ № 62А, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 
2019 г., 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 21. гр. Стара Загора – Магазин на ЛИДЛ, адрес: 
ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 3, от 11.00 до 14.00 часа на 6 и 7 април 2019 г., 13 и 14 април 2019 г. и 
20 и 21 април 2019 г.; 22.гр. Търговище – Магазин на BULMAG, адрес: ул. „Ген. Скобелев“ № 1, 
целодневно и без доброволци в дните от 6 до 21 април 2019 г.; 23.гр. Търговище – Магазин на 
BULMAG, адрес: бул. „Сюрен“ № 1, целодневно и без доброволци в дните от 6 до 21 април 2019 г.; 
24.гр. Търговище – Магазин на BULMAG, адрес: ул. „Трапезица“ № 15, целодневно и без доброволци 
в дните от 6 до 21 април 2019 г.; 25.гр. Шумен – Магазин на BULMAG, адрес: бул. „Велики Преслав“ № 
28, на 12 април 2019 г. от 17.30 до 19.30 часа, 13 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа, на 19 април 2019 
г. от 17.30 до 19.30 часа и на 20 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа; 26.гр. Шумен – Магазин на 
BULMAG, адрес: бул. „Мадара“ № 30, на 12 април 2019 г. от 17.30 до 19.30 часа, 13 април 2019 г. от 
10.30 до 13.00 часа, на 19 април 2019 г. от 17.30 до 19.30 часа и на 20 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 
часа; 27.гр. Шумен – Магазин на BULMAG, адрес: бул. „Македония“ № 40, на 12 април 2019 г. от 17.30 
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до 19.30 часа, 13 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа, на 19 април 2019 г. от 17.30 до 19.30 часа и на 20 
април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа; 28.гр. Шумен – Магазин на BULMAG, адрес: ул. „Искър“ № 7, на 
12 април 2019 г. от 17.30 до 19.30 часа, 13 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа, на 19 април 2019 г. от 
17.30 до 19.30 часа и на 20 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа; 29.гр. Шумен – Магазин на BULMAG, 
адрес: ул. „Панайот Хитов“ № 2, на 12 април 2019 г. от 17.30 до 19.30 часа, 13 април 2019 г. от 10.30 до 
13.00 часа, на 19 април 2019 г. от 17.30 до 19.30 часа и на 20 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа; 30.гр. 
Шумен – Магазин на BULMAG, адрес: ул. „Симеон Велики“ № 49, целодневно и без доброволци в 
дните от 6 до 21 април 2019 г.; 31.гр. Шумен – Магазин на BULMAG, адрес: ул. „Странджа“ № 21, на 12 
април 2019 г. от 17.30 до 19.30 часа, 13 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа, на 19 април 2019 г. от 17.30 
до 19.30 часа и на 20 април 2019 г. от 10.30 до 13.00 часа; 32.гр. Ямбол – Магазин на КАУФЛАНД, адрес: 
бул. „Граф Игнатиев“ № 30, от 11 до 14 часа на 6 и 7 април 2019 г.,13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 
2019 г.; 33.гр. Ямбол – Магазин на ВИЛТОН, адрес: кв. „Каргон“, ул. „Д-р Кръстев“ № 2, от 11 до 14 часа 
на 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 34.гр. Ямбол – Магазин на ВИЛТОН, адрес: кв. „Златен 
рог“, от 11 до 14 часа на 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г.; 35.гр. Ямбол – Магазин СЛАВЕКС, 
адрес: к-с. „Диана“ № 6, от 11 до 14 часа на 13 и 14 април 2019 г. и 20 и 21 април 2019 г. 

Базар „Цветни детски мечти” ще подкрепи двойки с репродуктивни проблеми в Севлиево 

www.velikotarnovo.utre.bg | 07.04.2019 | 14:05 
За шеста поредна година севлиевските деца се включат в благотворителната кауза на националния 
фестивал "Семе българско", целяща да подкрепи двойките с репродуктивни проблеми. Темата, по 
която над 200 деца ще творят с ръце и със сърце, е "Цветни детски мечти", а каузата отново е най-
истинската - появата на нов живот. Каузата е част от инициативите на националния фестивал „Семе 
българско“ и се подкрепя от Община Севлиево. Редом до малките хора с големи сърца застава 
фондация "Искам бебе", която и тази година е партньор на събитието. На 20 и 21 април - Лазаровден 
и Цветница - с подкрепата на доброволците от "Младежки център - Севлиево" в парк "Казармите" ще 
бъде открит благотворителния базар, в който за продажба ще бъдат предложени изделия, сътворени 
от децата от всички детски заведения и училища в Севлиево. Посетителите ще могат да ги закупят на 
желаната от тях цена, а събраните средства ще се дарят на едно севлиевско семейство с 
репродуктивни проблеми. Всеки, който желае, може да сътвори и дари за базара рисунка, плетиво, 
аксесоар, бижу. Готовите изделия за благотворителния базар ще се събират до 18 април, от 9:00 до 
17:00 часа в Младежкия център на  ул. „Канлъ дере“ №14 в гр. Севлиево. Идеята за базара „Шанс за 
бебе“ е на рекламна агенция „Елмазови“ и е подкрепена от Община Севлиево и Фондация „Искам 
бебе“. Със събраните средства от миналите издания на фестивала се роди едно севлиевско бебе. 
Организаторите се надяват и тази година фестивалът да е повод за още едно родено дете. Тази година 
фестивалът подкрепя и хората със зрителни проблеми, чрез инициативата "Донеси и/или купи книга". 
Идеята е всеки посетител на събитието, който има възможност и желание, да донесе и дари книга на 
щанда на Съюза на слепите в Севлиево, а ако си хареса четиво да си го закупи на символична цена. 
Парите от всяка закупена книга ще отидат в подкрепа на хората със зрителни проблеми от Община 
Севлиево. Със средствата ще може да се закупят необходими за тях консумативи. „Община Севлиево 
винаги е подкрепяла младите хора и с радост се включваме и в тазгодишната благотворителна кауза 
за хората с репродуктивни проблеми“, заяви кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов. От 
Общинската администрация с радост ще подкрепят и инициативата за даряване на книга за хората със 
зрителни проблеми. Всички желаещи да подкрепят кампаниите могат да заповядат на 20 и 21 април 
в парк "Казармите" в гр. Севлиево. 

Фондация "Bcause" отчете отлични резултати от програмата „Забавно лято, Грижовна есен“ 

www.marica.bg | 08.04.2019 | 10:20 
Отлични резултати от програмата „Забавно лято, Грижовна есен” отчетоха Фондация Bcause и Филип 
Морис България. Събитието събра организатори, партньори и участници в клуб „Перото“ в НДК в 
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София. Програмата цели устойчиво развитие на местните общности в тютюнопроизводителните 
региони в България. Прилага се в областите Силистра, Хасково, Кърджали и Благоевград. Стартът й бе 
даден в община Сатовча през 2014 г. Организаторите разказаха за началото на програмата и 
постигнатите резултати досега. Изпълнителният директор на Фондация Bcause Елица Баракова 
благодари на партньорите и обясни за мотивацията да работиш и помагаш на хората, които наистина 
имат нужда, за благодарността на участниците и отдадеността на всички партньори в програмата. В 
рамките на проявата в три дискусионни панела учители, лекари и млади предприемачи споделиха 
какво е програмата за тях и как благодарение на нея са направили крачка в своето професионално 
развитие. „Забавно лято, Грижовна есен“ се осъществява с финансовата подкрепа от Филип Морис 
България. Дългосрочният проект се реализира още в сътрудничество с Фондация „Направи добро - 
Александровска“ и Народно читалище „Бъдеще сега“ в 23 населени места на 14 общини в четирите 
региона. Първата част на програмата - „Забавно лято“ в сътрудничество с НЧ „Бъдеще сега“ създава 
възможности за деца от различни групи в ученическа възраст, главно между 7 и 14 години, да 
придобият ключови знания и умения, като им осигурява ангажираност през летните месеци и така 
адресира нуждата от превенция на детски труд в тези общности. Лета Панайотова, създател на 
учебните програми от Народно читалище "Бъдеще сега", заедно с Миглена Костова, зам.-директор на 
СУ „Васил Левски”- гр. Дулово, Таня Енчева, учител в СУ „Васил Левски”- гр. Дулово, и Джеват Дунчев, 
директор на СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Сатовча, разказаха за начина, по който „безплатните 
детски академии на Забавно лято” променят нагласата на учениците и учителите към учебния процес. 
Промяната, която настъпва при децата само след седмица участие в образователно-приключенските 
академии, е видима при абсолютно всички деца независимо от възрастта и населеното място. Другият 
акцент в програмата - „Грижовна есен“ предоставя лекарска грижа за най-възрастните хора в тези 
райони. В партньорство с Фондация „Направи добро - Александровска“ се осигуряват на място 
специализирани безплатни медицински прегледи и назначаване на допълнително лечение при 
възникване на необходимост. Нина Райчева, координатор на програмата от Фондация „Направи 
добро - Александровска”, д-р Стефан Найденов, кардиолог и Шеип Панев, лекар-стажант, в 
програмата разкриха какви са предизвикателствата пред участниците във втория компонент от 
програмата „Грижовна есен”, преглеждайки дневно по над 100 пациента на възраст над 60 години. 
Благодарността и признателността в очите на възрастните хора, много от които никога не са 
посещавали лекар, са движещата сила за младите лекари участници вече 4 поредни години в 
програмата. Третият панел „Академия за местни предприемачи“ осигурява възможности за 
икономическо развитие в регионите бенефициенти чрез обучения и менторска подкрепа от Центъра 
за предприемачество „Ринкърс“ и награден фонд от 24 000 лв. от Филип Морис България за най-
добрите проекти за стартиращ бизнес в конкурса за млади предприемачи. Директор програми в 
Центъра за предприемачество „Ринкърс“ Явор Гочев и финалистите в „Академията за местни 
предприемачи“ през 2018 г. и 2017 г. - Зорница Мълчанкова, създател на баскетболен клуб „Яворов“ 
в Гоце Делчев, Евгения Марценкова - създателка на серия за био козметика „Inner Beauty“ в Хасково, 
и Кирила Стайкова - победителката от първото издание, представиха успешните си проекти и 
споделиха наученото от менторите в Академията. Мечта, сбъднато желание, помощ за местната 
общност бяха думите, с които участниците представиха преживяването си в Предприемаческата 
академия. „Забавно лято, Грижовна есен” - от хората за хората От стартирането на „Забавно лято, 
Грижовна есен” през 2014 година досега в програмата са се включили общо над 7000 души - близо 
2000 деца, 5000 възрастни и над 200 местни предприемачи. През годините са осъществени над 70 
летни академии за деца, над 8000 специализирани медицински прегледи за възрастни хора и над 150 
консултации за стартиране на бизнес по места. През годините програмата „Забавно лято, Грижовна 
есен“ е получила редица отличия, сред които за „Най-добра програма на малко и средно 
предприятие“ от Българския дарителски форум през 2017 г. и награда за отговорен бизнес от 
Българския форум на бизнес лидерите през 2016 г. През 2019 година програмата за корпоративна 
социална отговорност на Филип Морис България, част от Филип Морис Интернешънъл, продължава с 
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разширен обхват, обещаха създателите й. Компанията се ангажира с дългосрочното провеждане, 
развитие и разширяване на проекта, като с всяка следваща година увеличава обхвата на програмата, 
броя на включените населени места, броя на участниците, финансовата подкрепа за проекта и 
дейностите, включвайки от тази година и Академия за учители, с която да продължи качественото 
образование на децата в тези райони. Компанията се гордее със своите програми за корпоративна 
социална отговорност, които имат ефективен принос за осъществяване на глобалните цели на ООН за 
устойчиво развитие. Д-р Шеип Панев - един от отличените достойни българи Д-р Шеип Панев е само 
на 24 ч. и е горд носител на званието „Достоен българин“. Преди 4 г. влиза във втория панел на 
програма “Забавно лято, Грижовна есен”, осигуряващ безплатни медицински прегледи на възрастни 
хора. Проектът се реализира в партньорство с фондация “Направи добро - Александровска”. Ето какво 
споделя младият доктор: „Осъзнах, че неслучайно съм роден в тази страна, че мисията ми е тук и 
всички са инвестирали в това аз да бъда лекар тук. Чувствам го като дълг към обществото и най-вече 
към моите близки и тези, които са ми помогнали да стана лекар и да се изградя като личност. 
Прегледите по програмата са за хора над 60 г., но който и да дойде, не го връщаме. Ако има проблем 
и можем да помогнем на място, го правим. Ако не, го насочваме към болница. Преди всичко тези 
прегледи носят на всички нас успокоение за душата, че сме направили нещо този ден, че сме 
помогнали на тези хора, че не живеем напразно, а сме направили нещо за хората, забравени някъде 
там“. 

Над 400 участници вече се регистрираха за Postbank Business Run 2019 

www.sportal.bg | 09.04.2019 | 11:23 
102 отбора от 45 компании са регистрирани до момента в седмото издание на междуфирменото 
благотворително състезание Postbank Business Run, което ще се проведе на 2 юни (неделя) от 10 часа 
в Бизнес Парк София. Корпоративната щафета се организира за пореден път от спортен клуб “Бегач“ с 
подкрепата на Пощенска банка. Основна цел на проекта е да бъде привлечено вниманието на хората 
към здравословния начин на живот, като се провокира у тях желанието за победа чрез екипна работа 
и сътрудничество в името на благородна кауза. Най-големият тиймбилдинг в България включва три 
състезания в едно събитие. Postbank Business Run е щафета по бягане с отбори от фирми, в която всеки 
отбор се състои от 4 души и всеки участник бяга 4 км (4 обиколки). Според регламента отборите от 4 
човека могат да бъдат смесени – от мъже и жени, подобно на екипите, в които работят ежедневно. 
Инициативата се очаква да събере отново над 1 200 участници, като към бегачите ще се присъединят 
и над 50 деца на възраст от 4 до 16 г. в надпреварата Kids Run, която се извършва от сертифицирани 
треньори по програмата на IAAF –Kid’s Athletics. За трета поредна година ще се проведе и състезанието 
за изпълнителни директори и висши мениджъри CEO Dash, което ще се състои непосредствено преди 
основното състезание. През 2018 в него се включиха 22 изпълнителни директори. През 2018 г. в 
състезанието се включват над 1200 участници и са дарени 13 500 лв. в подкрепа на 3 благотворителни 
каузи. Тазгодишното издание на корпоративната щафета ще се проведе в подкрепа на две каузи. 
Събраните средства (30% от таксата участие на фирмите) ще бъдат дарени за стипендии „Продължи“ 
на Националната асоциация по приемна грижа и фондация BCause за подкрепа на ученици в приемни 
семейства да продължат успешното си представяне в училище и по проект на фондация „Воден път“ 
за осигуряване на водна рехабилитация на деца с увреждания.  През 2019 г. състезанието ще се 
проведе в още три града: 8 юни – Бургас 9 юни – Варна 6 октомври – Пловдив Победителите ще 
получат позлатени щафети, а отборите, класирани съответно на второ и трето място – посребрена и 
медна такава. Специалната награда на Пощенска банка за „Най-бърз женски отбор“ за трета поредна 
година очаква своите победителки. Всички желаещи фирми могат да запишат своите отбори на сайта 
на събитието www.businessrun.begach.com до 27 май (понеделник) или докато се достигне 
максималния брой от 350 отбора. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.sportal.bg/news.php?news=779878
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Подават ръка на общностите в тютюневите региони 

Деца, възрастни хора и предприемачи получават по-добри възможности за образование, медицински 
грижи и ноу-хау за стартиране на бизнес 
в. Труд | Катерина КОВАЧЕВА | 09.04.2019 | 00:01 
През последните четири години програмата "Забавно лято, грижовна есен" подпомага устойчивото 
развитие на тютюнопроизводителните ни региони Силистра, Хасково, Кърджали и Благоевград. 
Благодарение на фондация "Бикоуз" и финансовата подкрепа на Филип Морис България условията за 
живот в 23 малки населени места в страната значително се подобряват. 
"Стартирайки преди 4 години с едно населено място Сатовча, с първите летни детски академии и 
медицински прегледи за възрастни хора, днec резултатите от осъществяването на програмата са 
налице. В отговор на нуждите на местните общности, инициативите постепенно се разрастваха, а 
включените региони ставаха все повече. Днес вече програмата е обхванала общо над 7000 души в 
общините Благоевград, Хасково, Кърджали и Силистра", коментира Верджиния Джевелекова, 
мениджър връзки с обществеността във Филип Морис България. 
"Първоначалната ни идея беше да помогнем на тютюнопроизводителите да събират стеблата от 
тютюневото растение и да ги обработват в пелети. Обикаляхме по селата около Гоце Делчев и се 
срещнахме с кмета на село Сатовча, за да му споделим идеята си", каза тя и допълни: "Срещнахме 
голям скептицизъм. В крайна сметка той ни насочи към нуждите на общността образователни 
инициативи за подрастващите в ученическа възраст, активните хора и вързастните в селото. Тогава 
всъщност се роди идеята за цялата програма", допълни още Джевелекова. 
Благодарение на инициативата, част от програмите за социална отговорност на компанията, хората в 
тези региони са получили по-добър достъп до образование, медицина и ноу-хау за стартиране на 
бизнес. 
За над 2000 деца през годините са организирани 70 летни академии, които дават възможности на 
малките ученици от 7 до 14 години да придобият ключови знания и умения. За ролята на народно 
читалище "Бъдеще сега" в социално отговорната дарителска програма на Филип Морис България Лета 
Панайотова, обучител в летните академии, коментира, че читалището изпълнява частта "Забавно 
лято" в програмата. 
"Тя е насочена към деца от отдалечени райони или много малки населени места в 
тютюнопроизводителни региони, където по-често липсва достъп до алтернативни начини на учене и 
забавни образователни формати за децата. Екипът на читалището анализира от какво имат нужда 
децата и създава образователна програма, базирана на игри, приключения и качествено общуване. 
Работим с екип от 30 квалифицирани обучители, които се обучават в програмата и след това 
провеждат едноседмични приключенско-образователни академии с децата, които въвличат също 
учителите и родителите по един или друг начин", каза още тя. 
За ефекта от академиите за малките, тя казва, че децата стават по-самостоятелни и разбират, че те 
самите носят отговорност за това, което се случва с тях в училище. 
В частта от програмата "Грижовна есен" се осигуряват специализирани медицински прегледи за 
възрастни хора на място в партньорство с Фондация "Направи добро - Александровска". Шеип Панев, 
лекар-стажант в програмата коментира, че хората в тези райони нямат навика да посещават личния 
лекар, който в много от населените места липсва, разчитат на това, че "ще им мине". "Липсата на 
средства, както и на болнични заведения в района отказват хората, които имат нужда от лекарска 
помощ. Дори транспортът до някоя болница се оказва голямо предизвикателство за тези хора", 
допълва той. 
Броят на прегледаните лица за един ден варира от 50 до 150 човека в зависимост от населеното място. 
За целия период от съществуването на програмата броят им е около 5600 човека. "Програмата е за 
лица над 60 годишна възраст, но всеки дошъл бива прегледан. Всички пациенти, които имат нужда от 
допълнителни изследвания или болнично лечение биват насочени към най-близките за тях лечебни 
заведения или към мястото, в което работи съответния лекар, като на 30% от прегледаните пациенти 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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се осигурява по-нататъшно лечение или съдействие за такова в най-близкото лечебно заведение", 
допълни лекарят-стажант. 
С помощта на Центъра за предприемачество "Ринкърс" е създадена и Академията за местни 
предприемачи, третият панел от програмата, който подпомага стартиращия бизнес в тези райони, 
чрез обучения и финансова подкрепа от 24 хил. лв. За последните две години са организирани над 150 
консултации за стартиране на бизнес в регионите. 
Явор Гочев - директор програми в Център за предприемачество "Ринкърс"казва, че хората, преминали 
през академията, се превръщат в примери. "Има много хора с интересни идеи, но те не могат да 
повярват, поне в началото, че някой ще дойде при тях на място и ще иска да им помогне, без да очаква 
нещо в замяна", споделя той за предизвикателствата пред академията и допълва, че най-често 
участниците са хора, които имат идеи за стартирането на бизнес или хора, които искат да превърнат 
хобито си в работещ бизнес, но не знаят как. 
*** 
През 2019 г. обхватът й ще се разшири 
През 2019 г. програмата за корпоративна социална отговорност на Филип Морис България 
продължава с разширен обхват, съобщиха организаторите. "В съответствие с политиката на 
компанията в световен мащаб за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, Филип Морис 
България се ангажира с дългосрочното провеждане, развитие и разширяване на проекта, като с всяка 
следваща година увеличава обхвата на програмата, броя на включените населени места, броя на 
участниците, финансовата подкрепа за проекта и дейностите, включвайки от тази година и Академия 
за учители, с която да продължи качественото образование на децата в тези райони", допълват от 
компанията. 
През годините "Забавно лято, грижовна есен" е получила редица отличия, сред които за "Най-добра 
програма на малко и средно предприятие" от Българския дарителски форум през 2017 г. и награда за 
отговорен бизнес от Българския форум на бизнес лидерите през 2016 г. 
Стр. 17 
 
 

Нови туристически маршрути и познания за природните богатства на страната, 
благодарение на Лидл България 

www.mypr.bg | 12.04.2019 | 08:46 
11 април 2019 г., гр. София. Пролетният сезон и предстоящите празнични дни изкушават търсенето на 
възможности за пътуване по непознати маршрути и забележителности в страната. Посетителският 
център за наблюдение на птиците и природното многообразие на Поморийското езеро е обект, който 
набира популярност след модернизирането му с подкрепата на най-голямата социално отговорна 
инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. Система за видеонаблюдение позволява колоритно 
запознаване със света на пернатите, които го обитават и посрещането на големи групи от туристи на 
територията на тази жива екосистема. Проектът за видеонаблюдение на Поморийското езеро е един 
от общо 51 инициативи, които се реализират с финансовата подкрепа на програмата „Ти и Lidl за по-
добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български 
дарителски форум. 27 населени места от всички точки на страната са обхванати от дейността на 
обществено значими проекти, фокусирани в четири ключови области - образование, култура и 
историческо наследство, околна среда и здравословен начин на живот. Общата стойност на 
раздадения фонд до момента надхвърля 390 000 лв. „Ти и Lidl за по-добър живот“ прави възможни 
проекти, които от една страна опазват околната среда и историческо наследство, а от друга стимулират 
образователно и културно развитие посредством промяна на нагласи и ценности. Това споделя и 
Димитър Попов, координатор на проекта за видеонаблюдение на Поморийското езеро: 
„Поморийското езеро е природна даденост, която трябва да се цени и опазва. Ето защо основна цел 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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на центъра е да възпитава природозащитна култура в хората и разбиране, че за да я има тази еко 
среда, са нужни и техните усилия.“ Само в първите 8 месеца от старта на модернизацията, центърът е 
бил посетен от над 1500 човека. Повече за проекта, вижте тук: https://youtu.be/6f9-5v53w1I Долината 
на река Ощавска пък изкушава любителите на пешеходни и веломаршрути с повече от 51 км. по 
западните склонове на Пирин и Кресненското дефиле, структурирани в 4 уникални прехода. Онлайн 
платформата www.marshrutikresna.com допълнително улеснява желаещите да ги обходят с подробно 
и увлекателно съдържание. Проектът, обединил усилията на ловно-рибарското и туристическо 
дружество, както и на повече от 30 местни доброволци, е част от първото издание на „Ти и Lidl за по-
добър живот“. Дендрологичен маршрут за опознаване на дърветата и храстите в парковете на Шумен, 
е създаден с финансов грант от второто издание на най-голямата социално отговорна инициатива в 
страната. Гражданите и гостите на града могат да опознаят природното разнообразие в пет местни 
парка посредством богата информация, поместена на 85 табели и 175 авторски снимки на растенията, 
присъстващи в маршрутите. Повече време сред природата насърчава активния начин на живот на 
всички възрастови групи от населението. Това ще продължи да бъде приоритет в социалните 
ангажименти на Lidl България и в третото издание на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“, което 
предстои да стартира през месец май. Търговската верига отново ще отделя по 3 ст. от всеки касов 
бон, за да подкрепя инициативността на неправителствените организации в страната. 

Корпоративната социална отговорност: Как бизнесът се представя пред обществото и 
инвеститорите 

www.enterprise.bg | 12.04.2019 | 09:00 
Водещи експерти обсъдиха предизвикателствата и проблемите при разработването и провеждането 
на политики в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) в рамките на форума „My 
Success Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие за българския бизнес“. Форумът се 
организира от сп. Enterprise с официалната подкрепа на CSR Advise Box и Асарел-Медет АД 
Предизвикателство за бизнеса е да докаже, че е сила за добро. Да покаже, че освен че създава 
материални предпоставки за обществото, той е и ценен със своята дейност за обществото извън 
бизнеса. Днес общественоотговорната дейност е проактивна и креативна. Бизнесът трябва да 
предлага нови, иновативни подходи да разпознава и посреща предизвикателствата и възможностите 
пред обществото, да инвестира на свой ред и да управлява ефективната и ефикасната им реализация, 
коментира Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. КСО не 
е компенсация към обществото, не е благодеяние, не е лиценз за опериране, не е единствено с цел 
ПР и не е само за корпорациите. КСО вдига имиджа на компанията пред инвеститори и обществото, 
заключи той. Корпоративната социална отговорност е поемане на отговорността за влиянието на 
организацията върху обществото и околната среда чрез прозрачно и етично поведение. Това 
коментира д-р Марина Стефанова от CSR AdviceBox. Слоевете на КСО в една организация включват 
система за управление на организация, оперативна система за управление, система за изграждане на 
капацитет, система за оценка на представянето, механизъм за участие на заинтересованите страни, 
механизъм за предоставяне на данни и индексна система с цел архивиране, обясни Марина 
Стефанова. Според Жюстин Томс, собственик на агенция ABC Design and Communication, хората са в 
центъра на КСО. Компаниите винаги ще намират клиенти, но важното е кой ще произвежда 
продуктите на тези компании. В тази връзка КСО е много важен инструмент за привличане на 
служители и именно КСО прави бизнеса човешки, посочи тя. Една компания не може да има устойчиво 
развитие без да обърне внимание на заинтересованите от нейната дейност страни и да отговори на 
техните разумни очаквания и интереси, допълни Анелия Минева, Plant Manager в „Тукай България“, 
Силистра. Компанията е разработила система за управление на социалната отговорност, която отчита 
кои са заинтересованите страни и какви са техните разумни очаквания и интереси. Системата е 
разработена на базата на стандарта SA 8000, уточни Анелия Минева. Компанията възприема системата 
като средство за ангажираност и мотивация на персонала и като изключително важна в отношенията 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.enterprise.bg/blog-news/корпоративната-социална-отговорност/


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

12 

 

с доставчиците и партньорите. Водеща програма в политиката за корпоративна социална отговорност 
на Асарел Медет е програмата „Подкрепа за родния край“, в рамките на която са инвестирани над 150 
млн. лева за последните 6 години. Това съобщи Нели Поптолева от Асарел Медет. Компанията има 
инициативи в областта на културата, образованието, здравеопазването и др. Тя подкрепя местен 
фестивал, финансира изграждането на зала трезор за Панагюрското златно съкровище, инвестира и в 
изграждането на многофункционална спортна зала Панагюрище. В залата се провеждат над 70 
събития годишно и се практикуват над 30 вида спорт. За 2018 г. Загорка АД е най-зелената компания 
в областта на бързооборотните стоки. Фокусът на КСО инициативите на компанията е върху 
обществото, хората и природата, коментира Катерина Кирова-Миланова, мениджър „Комуникации и 
устойчивост“ в Загорка АД. Загорка АД поставя основен акцент върху зелените инициативи. Мотото, 
под което се провеждат тези кампании е „Загорка зелен фонд“. Компанията има инициативи за 
рециклиране на опаковки, намаляване на използването на хартиени етикети на бутилките с бира, 
засаждане на дървета, инвестиране в местните общности и училищата и редица други. Добри 
практики и примери от своята работа в сферата на КСО представи и ТИТАН Златна Панега Цимент АД. 
Общите инвестиции на компанията в инициативи на КСО от 2004 г. насам надхвърлят 120 милиона 
евро, съобщи Люба Никифорова, Координатор КСО в компанията. Тя оперира в района с най-голяма 
безработица не само в България, но и в ЕС. Нивото на замърсяването от миналото е също много 
високо, а сред другите проблеми на областта е влошаването на образованието, както и 
концентрацията на ромско население. В тази връзка ТИТАН Златна Панега Цимент АД има силни КСО 
инициативи в училищата за образование на децата. Предприятието работи активно и в сферата на 
биоразнообразието. Социалната отговорност и приносът към местните общности е стратегически 
приоритет на Съюза на пивоварите. Това обяви Ивана Радомирова, Съюз на пивоварите в България, в 
своята презентация на форума. За трета поредна година българските пивовари са на второ място в ЕС 
по най-висока репутация след Чехия. Данните са от изследване на международната организация 
Reputation Institute. 85% от българите на възраст 18+ високо оценяват индустрията и категорията. 
Секторът е един от малкото в България с браншов колективен трудов договор, разпрострян за пети път 
със заповед на министъра на труда и социалната политика върху всички предприятия от бранша, 
обясни Ивана Радомирова. Осигурителният доход в сектора расте ежегодно. Браншът е въвел също 
така отговорни политики към потребителите. Секторът има развита саморегулаторна система с високи 
стандарти за отговорни търговски комуникации – под мониторинга на ЕК, както и кодекс за отговорни 
търговски комуникации в пивоварната индустрия в защита на обществения интерес. Сред КСО 
инициативите на Съюза на пивоварите могат да се споменат програмата за превенция 
употребата/експериментирането с алкохол от лица под 18 години, както и насърчаването и 
популяризирането на масовия и семейния спорт като универсална превенция за здравословен живот 
на подрастващите и техните семейства, обясни Ивана Радомирова. Целите на КСО включват да спасим 
природата, да допринесем за здравето на хората, да помогнем хората да имат бъдеще, да подобрим 
образованието и да променим живота към по-добро. Това каза Елица Баракова, изпълнителен 
директор на Фондация „Bcause“. Важно е в КСО дейността да има план, последващ от мониторинг, чак 
тогава – оценка и след това осмисляне на оценката. Измерването на ефекта става чрез модела на 
логическата матрица. Това включва оценка на свършената работа и дейностите, резултатите под 
формата на промяната в хората и оценка на ефекта чрез дългосрочното въздействие и полезността на 
КСО инициативата. Проект на нова Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019–2023 г., 
разработвана от правителството, представи Румен Донев, държавен експерт, отдел "Социална 
икономика и социална отговорност ", дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и 
социални инвестиции“ в Министерство на труда и социалната политика. Предстои съгласуването на 
стратегията с различни звена в правителствоото преди окончателното й финализиране и приемане от 
Министерски съвет. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Благотворителен поход срещу рака на гърдата организират в Димитровград 

www.haskovo.net | 12.04.2019 | 14:03 
На 14 април 2019г., неделя, от 10.30ч. на бул.България /срещу Новата автогара/ ще тръгне първия за 
страната Благотворителен поход срещу рака на гърдата. Кампанията е подкрепена от AVON. През 
2018г. в Димитровград се проведе най-големият благотворителен концерт в страната, който превърна 
регион Хасково в най-големият дарител в кампанията на AVON за България. Тази година, градът 
събрал най-много средства, ще получи допълнително 10 000лв. от компанията за ремонт на 
Онкологично отделение, като такова в региона има в Хасково. Целта на организаторите е да 
популяризират каузата и дадат повече гласност на борбата срещу рака на гърдата. Много често на 
събитията им идват и дами, засегнати от коварната болест, които получават своевременна подкрепа 
и насоченост към фондация "Една от 8" на Нана Гладуиш. Всяка година AVON прави дарения на 
фондацията, за да бъде оказвана психологична подкрепа, консултации с психолог, закупувани и 
изпращани на засегнатите жени сутиени, тюрбани и други. 
 
 
 
Общи новини  
 

Kaufland подкрепя инициативата „Великден за всеки“ 

www.3e-news.net | 05.04.2019 | 14:26 
KauflandБългария се включва в четвъртото издание на кампанията „Великден за всеки – дари празник 
на баба и дядо“. Инициативата се организира под патронажа на Омбудсмана на Република България 
Мая Манолова и има за цел да подпомогне социално слаби възрастни хора с храна и ваучери за един 
от най-светлите християнски празници – Великден. Като част от „Великден за всеки – дари празник на 
баба и дядо“ от утре, 6 април (събота) стартира инициативата „Купи и сподели“, която ще се реализира 
всеки уикенд включително до 21 април (неделя). Седем от хипермаркетите на Kaufland България в 
София и страната ще участват в акцията. На изхода на всеки от тях ще бъдат поставените колички, 
брандирани с визията на кампанията, в които всеки закупил трайни пакетирани хранителни продукти 
/олио, брашно, захар, ориз, макарони, консерви, боб, леща, бисквити, сухи пасти и др./, ще има 
възможност да ги дари за благородната кауза. Социалната отговорност е неразделна част от 
корпоративната политика на Kaufland и мисията й да подобрява качеството на живот в България. 
Включването в тази инициатива е доказателство, че компанията не е безразлична към проблемите на 
обществото. С убедеността, че те могат да бъдат решавани само с действия, веригата се доверява на 
опита на българските институции и неправителствени организации и си партнира с тях и подкрепя 
редица инициативи. Сред тях са „Топъл обяд“ на БЧК, „Купи и дари“ на Ротаракт. За Коледа 
компанията беше един от основните дарители на продукти за Социалната кухня в София, 
организирана отново под патронажа на Омбудсмана. Списък на хипермаркети Kaufland, участващи в 
инициативата „Купи и сподели“: София, ул. „Скопие“ 1, 6, 7, 13, 14, 20 и 21 април, от 11.00 до 14.00 
часа; София, ул. „Проф. д-р Ив. Странски“ 20, 6, 7, 13, 14, 20 и 21 април, от 11.00 до 14.00 часа; Пловдив, 
ж-к „Тракия“, бул. „Освобождение“ 47, 6, 7, 13, 14, 20 и 21 април, от 11.00 до 14.00 часа; Горна 
Оряховица, ул. „Мано Тодоров“ 7A, 13, 14, 20 и 21 април, oт 11.00 до 14.00 часа; Кюстендил, бул. 
„Македония“ 10, 6, 7, 13, 14, 20 и 21 април, от 11.00 до 14.00 часа; Перник, ул. „6-ти май“ 1, 6, 7, 13, 14, 
20 и 21 април, от 11.00 до 14.00 часа; Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 30, 6, 7, 13, 14, 20 и 21 април, от 11.00 
до 14.00 часа. Кауфланд България ЕООД енд Ко КД е на българския пазар от 2006 година. Веригата има 
59 хипермаркета в цялата страна. Обектите са със средна търговска площ от 3200 кв.м. Повече 
информация можете да откриете на www.kaufland.bg 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.haskovo.net/news/470306/Blagotvoritelen-pohod-sresthu-raka-na-gardata-organizirat-v-Dimitrovgrad
http://www.3e-news.net/българия/kaufland-подкрепя-инициативата-великден-за-всеки_67204


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

14 

 

„Капачки за бъдеще” събират във Враца 

www.konkurent.bg | 05.04.2019 | 14:28 
Националната благотворителна кампанията „Капачки за бъдеще“ организират голямо събиране във 
Враца. Мероприятието ще се проведе в неделя на 7 април пред стадион „Христо Ботев“ между 10 и 
14часа. След обявените кампании в София и Пловдив, доброволци от Варна, Враца, 
Плевен,Пазарджик  Шумен и Велико Търново се свързаха с инициаторите с желание да организират 
големи събирания на капачки в полза на болниците в малките общини. По този повод „Капачки за 
бъдеще“ ни канят заедно да помогнем  на недоносените бебенца в по-малките населени места.  От 
тази кампания се очаква да се съберат средства за поне 4 нови кувьоза, които да бъдат дарени  в още 
четири болници, в четири малки общински града! Защото заедно можем повече! До момента са 
рециклирани близо 70 000кг пластмаса и са дарени кувьози в: Червен бряг, Чирпан, Ботевград,  Нова 
Загора, Троян и Кнежа. До края на месец Април  ще бъдат дарени още два кувьоза. Само припомняме, 
че най-младият кувьоз в изброените места беше от 1989-та година. 

Омбудсманът: Да подарим Великден на баба и дядо! 

www.burgasnews.com | 05.04.2019 | 15:10 
Омбудсманът на Бургас Тодор Стамболиев призова съгражданите си да се включат в инициативата 
„Великден за всеки“. Тя е насочена към възрастните хора, които няма да получат надбавки за 
празника. Идеята е да се съберат пари или продукти за вързастните самотни хора. Парите ще бъдат 
предоставени във вид на ваучери за пазаруване. Вижте обръщението на Тодор Стамболиев: Уважаеми 
дами и господа, уважаеми съграждани! Предполагам, вече сте разбрали за кампания „Велик ден за 
всеки“ организирана за четвърта поредна година под патронажа на Омбудсман Мая Манолова. 
Ангажираме се заедно да помогнем на най-уязвимата и бедна част от населението. Инициативата 
традиционно е насочена към подпомагане на възрастните хора, нашите майки и бащи, баби и 
дядовци, които остават извън определения от правителството регламент за получаване на 
великденски надбавки. Идеята е да бъдат подпомогнати хората, чиято пенсия надвишава с малко 
минималния праг, който тази година е 348 лева. Разчитам на всеки, до когото стигне тази информация, 
да се включи и подкрепи инициативата, като даде личен пример и принос за успешното реализиране 
на кампанията. Както и в предходните години, ще набираме парични средства и трайни хранителни 
продукти за пенсионерите, като събраните средства ще бъдат обърнати във ваучери за храна, всеки, 
от който на стойност по 20 лева. С тях притежателите им ще могат да пазаруват в близо 5 000 магазина 
в цялата страна. Пълният списък на търговските обекти е обявен на сайта на омбудсмана. Тази година 
кампанията „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“ отново набира средства по банкова 
сметкав УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр 
е Български Червен кръст (БЧК) Важно уточнение е, че при попълване на платежно нареждане всеки 
може да посочва точно за коя община иска да направи дарението и така преведените от него средства 
по сметката ще отидат при пенсионери от предпочитаното населено място. IBAN: 
BG53UNCR70001522802795 Банков код: UNCRBGSF Или със SMS 1255 – на стойност 1 лев, освободен от 
ДДС Чрез on-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК – www.redcross.bg Благодаря на 
всички за съпричастността към тази благородна кауза! Бъдете здрави! Тодор Стамболиев – Обществен 
посредник на Община Бургас. 

Над 25 000 души се очакват на следващото голямо събиране на пластмасови капачки 

www.dariknews.bg | 05.04.2019 | 15:23 
Мащабна акция по събиране на пластмасови капачки ще се проведе на 13 април, събота, пред 
Катедралния храм „Св. Успение Богородично“. Организатор е сдружение „Аз Вярвам и помагам“, със 
съдействието на Община Варна. В голямото предаването на непотребни пластмасови капачки 
се очакваме да се включат над 25 000 души от цяла Североизточна България, обявиха от „Аз вярвам и 
помагам“. 21 тона - резултатът от голямото предаване на пластмасови капачки Това означава, че 
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https://www.burgasnews.com/2019/04/05/омбудсманът-да-подарим-великден-на-ба/
https://www.dariknews.bg/regioni/varna/nad-25-000-dushi-se-ochakvat-na-sledvashtoto-goliamo-sybirane-na-plastmasovi-kapachki-2158132
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предстоящата акция се очертава да е по-мащабна от последното подобно събитие. То се проведе на 
29 септември миналата година отново пред Катедралата. Близо 15 000 души донесоха своите капачки 
и така бяха събрани и предадени 21 тона пластмаса само за няколко часа.  Със средства от 
рециклираните капачки от предстоящото на 13 април събиране ще бъде закупена и дарена 
скъпоструваща медицинска апаратура в помощ за новородените деца в СБАГАЛ „Проф. Д-р Димитър 
Стаматов" и МБАЛ „Св. Анна“.  До този момент чрез инициативата за събиране и рециклиране на 
капачки, сдружението с помощта на хиляди доброволци, е предало над 48 тона капачки. Със 
събраните средства са направени следните дарения: мобилна аспирационна система за торакален 
дренаж при пневмоторакс и бебешки реанимационен кът с отоплител от най-ново поколение в 
СБАГАЛ „Проф. Д-р Димитър Стаматов“ и прецизен неонатален веноскоп за МБАЛ „Св. Анна“. 
Сдружението „Аз вярвам и помагам“. е регистрирано през 2016 г. и се представлява от Владислав 
Николов. 

Доброволци събраха над 1 тон боклуци край Самоков 

Акцията продължава на 6 и 7 април 
в. Приятел, Самоков | Делян ВАСИЛЕВ | 06.04.2019 | 00:01 
Около 60 души откликнаха на инициативата на Георги Прасков и неговите прия-тели-
природолюбители Владимир Митков и Светлин Стефанов и се включиха в почистването на района 
край река Бистрица преди навлизането й в Самоков. Доброволците работиха усилено и за два дни - 
30 и 31 март, събота и неделя, събраха над един тон боклуци! 
"Намерихме какво ли не -автомобилни гуми и предна броня, бойлери, килими, тапети и въобще 
всевъзможни отпадъци", заяви Георги Прасков за "Приятел". Той сподели, че сред участниците в 
акцията е имало и много деца, което е залог, че те ще бъдат възпитани с любов към природата и с 
грижа за околната среда. Специално за почистването пък дошли нашенци от София. Така - с общи 
усилия, доброволците превърнаха замърсените поляни в местността Луковица в своеобразен зелен 
рай и приятно място за разходка. Още повече, че оттук се открива чуден поглед към пистите в Боровец 
и величествената Рила. 
Част от събраните боклуци били извозени на момента от треньора по ски скок Георги Жарков с неговия 
високопроходим автомобил с ремарке, а за останалата част отговорност поема Общината, откъдето 
са били осигурени и чували и ръкавици. Подобен жест прави и фирма "Монтажи-64". 
"В интернет доста хора казваха, че ще участват, но всъщност не са много тези, които на практика ни 
подкрепиха. Надявам се тази тенденция да се промени при следващите ни подобни инициативи", 
подчерта Прасков. Той е зареден с енергия да 
промени родния си край към добро и няма намерение да спира дотук. 
Вече е набелязано място за почистване и за следващите 
два почивни дни - 6 и 7 април. Става дума за района между стената на Искъра и пътя за фирма "Самел-
90", където също положението е изключително неприятно. "Призовавам жителите на 
кв. "Самоково" да дойдат и сами да почистят района край жилищата си. Нека живеем в по-чист град", 
призова Георги Прасков. 
Желаещите да го подкрепят могат да се явят на 6 и 7 април, събота и неделя, от 10 ч. при пешеходния 
мост срещу бившата фабрика "Самоковска комуна". 
05.04.2019 г. 
Стр. 1 

За втора поредна година балчишките лекоатлети призовават към благотворителност 

www.sportal.bg | 05.04.2019 | 15:55 
От балчишкия клуб по лека атлетика Черно море-2005 отново предизвикват своите приятели и 
съперници от клубовете в страната да се включат в благотворителна акция за разделно събиране на 
пластмасови капачки. "Остава месец до 4 май, когато в Белия град ще се проведе седмото издание на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.sportal.bg/news.php?news=779316
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турнира по хвърляния "Дионисополис". Призоваваме ви дотогава да събирате всякакви пластмасови 
капачки. Донесете ги в Балчик, за да направим още едно състезание - по благотворителност. 
Събраните капачки ще бъдат дарени за подпомагане на лечението на млад мъж от община Балчик", 
апелират от ръководството на СКЛА Черно море-2005. Миналата година статуетката "Гълъб на 
надеждата" с надпис "Дарих надежда на Митко" получи Мирослав Тодоров от Спартак-Плевен, който 
заедно със семейството си донесе в Балчик най-много капачки. Всички, включили се в 
предизвикателството, получиха благодарствени грамоти. Благотворителната кауза е в помощ на 
лечението на Димитър Стоев. В община Балчик се събират пластмасови капачки. Средства се набират 
също чрез DMS кампанията http://dmsbg.com/11646/ и чрез онлайн платформата "HelpKarma" на 
адрес https://helpkarma.com/campaign/da-izpravim-mitko-na-kraka-29.   Димитър Стоев е на 33 год., от 
с. Оброчище. През 2014 год. получава тежка травма на четвърти шиен прешлен при гмуркане в морето 
във Франция. Следва мигновена парализа и загуба на съзнание. След интензивно лечение и 
рехабилитация във Франция успява да се раздвижи леко, но като цяло остава парализиран. При 
връщането му в България става ясно, че тук няма центрове за хора в неговото състояние и започва да 
търси възможности за лечение в чужбина. Единствените предложения, които получава, са за лечение 
със стволови клетки. Клиника AIMIS в Кипър дава оферта за операция и вливане на стволови клетки на 
стойност 60 000 евро. От Министерство на здравеопазването е получен отказ за финансиране на 
лечението. bgathletic.com 

Ученици от Видин помагат на възрастни хора 

www.actualno.com | 05.04.2019 | 16:51 
Благотворителна инициатива за Великден в подкрепа на възрастни хора започнаха ученици от Видин. 
Тя носи името "Северосплотяване" и е продължение на досега проведени акции за подкрепа на 
нуждаещи се стари хора от Видинска област. За предстоящия празник Възкресение Христово децата 
ще осигурят продукти и храни от първа необходимост. За целта младите хора ще поставят кутии за 
дарение в някои учебни заведения, които ще станат ясни от публикуването им в социалните мрежи. 
Има открита банкова сметка за дарения. Гражданите, които искат да се включат и да дарят хранителни 
пакети, могат да го сторят на улица "Дунавска" № 30. Пунктът е фото и видео студио. Младежите 
събират боб, ориз, леща, консерви, пастети, сладкиши. За самият празник ще има топли козунаци, 
които ще са дарение от  пекарни в града. Желанието на учениците е да помогнат на възрастни хора, 
които действително имат нужда от помощ. Едно от населените места, където ще отидат и този 
Великден, в което са били и по Коледа,  е с. Върбовчец (Димово). Организаторите призовават: "Нека 
поне за празниците, когато всяко едно семейство е сплотено, когато идват хора от близо и далече и са 
заедно около трапезата, да се сетим за хората, които може би ще са сами, които няма да имат 
възможност да се нахранят и да седнат на трапезата като всички нас, нека всеки да отдели колкото 
прецени, колкото може, колкото сметне, че е нужно, и нека просто помогне, защото добрината ще ни 
спаси." Припомняме, че през януари кметът на Община Видин Огнян Ценков приветства инициативата 
и награди възпитаничката на ППМГ „Екзарх Антим I“ Антонина Лозанова с плакет на Община Видин, 
за това, че посвещава голяма част от времето си да помага на възрастни хора, които са крайно 
нуждаещи се. В знак на съпричастност към  усилията на младите хора, Ценков направи и лично 
дарение, с което да подпомогне каузата им. 

Шумен събра 1 тон капачки за две варненски болници. Инициативата е на сдружение "Аз 
вярвам и помагам" 

www.trud.bg | 05.04.2019 | 18:30 
Близо един тон пластмасови капачки са събрани в Шумен за месец от старта на кампанията за 
закупуване на болнична апаратура за две болници във Варна. Това съобщават от общината, която се 
зае с организацията по събирането. От кметството благодарят на училища, детски градини, институции 
и граждани, които се включиха в благотворителната акция и подкрепят инициативата на Сдружение 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.actualno.com/vidin/uchenici-ot-vidin-pomagat-na-vyzrastni-hora-news_736668.html
https://trud.bg/шумен-събра-1-тон-капачки-за-две-варненс/
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„Аз вярвам и помагам“. На 11 места в града са поставени контейнери за събиране на пластмасови 
капачки, които ще се предават за рециклиране – те са в сградата на Община Шумен, Областна управа, 
Диагностично-консултативния център (ДКЦ 1), МБАЛ – Шумен, Младежкия дом, Регионалната 
библиотека „Стилиян Чилингиров“, ШУ „Еп. К. Преславски“ – централна сграда и в сградата на 
Педагогическия факултет, Медицинския филиал към МУ – Варна и в Радио Шумен. събирането на 
капачки продължава, финалът е ден преди 13 април. Тогава във Варна на площада пред Катедралния 
храм „Св. Успение Богородично“ ще бъдат транспортирани всички събрани количества. С получените 
парични средства от рециклиране на капачките ще бъде закупена и дарена медицинска апаратура за 
най-голямото отделение по неонатология в Специализираната болница „Проф. д-р. Димитър 
Стаматов“ – Варна и за най-голямото отделение за детска хирургия в МБАЛ „Св. Анна“ в морската 
столица. Често деца от регион Шумен попадат за лечение в тези здравни заведения. 

Доброволци събраха над 3000 тона боклук 

www.trud.bg | 05.04.2019 | 19:05 
Погват собственици, които не поддържат терените си Първият етап от пролетното почистване на 
София приключи на 31 март и до момента се включиха над 9500 души доброволци от институции, 
училища, организации, фирми и др. През този етап се почистваха и възстновяваха междублокови 
пространства, училищни дворове и обществени места за отдих. Почистени са над 1400 дка 
междублокови пространства, над 3400 са засадените цветя и дървета. Извозени са 3100 т. отпадъци и 
340 т биоразградими такива от изрязване на храсти, клони и дървета. Измити са 324 улици, както 
улици по които се движи масови транспорт, така и вътрешноквартални. Вторият етап на кампанията е 
до 15 април. Столичният инспекторат планира и проверки и глоби за недобросъвестни собственици, 
по чиито терени има боклук. Не става дума за дворове, а за открити площи. 

Акция ФАС OFF - ентусиасти почистват плажовете от угарки 

www.dariknews.bg | 06.04.2019 | 02:10 
Акция за почистване от остатъците на небрежните пушачи ще се проведе в събота на Южния плаж във 
Варна.  Събитието ще премине под мотото „ФАС OFF - постави боклука на място“. „Материалите, от 
които са изработени филтрите са бионеразградими и най-вероятно ще си останат в същия вид дълго 
след като вие сте нахранили червеите. Това също така означава, че има сравнително голяма 
вероятност детето ви да изрови и захапе фас, който дядо ви е плювнал преди 40 години на Втора буна 
- ето това се нарича "приемственост между поколенията", отбелязват организаторите - БиС - 
Благотворителност и Спорт.  Почистването ще започне в събота от 9.00 часа. Освен фасове, ще се 
събират сламки, чашки и всякакви други отпадъци. Те ще се поставят в предварително изработени за 
целта чашки, като срещу една пълна чашка с отпадък всеки ще получави талон за томбола. За пет 
събрани чашки ще се получават 5 талона. Над 40 фирми са осигурили над 250 награди, които ще бъдат 
раздадени на томбола след края на събитието. А за всяко присъствало дете ще бъде осигурен подарък. 
„Идеята ни е кампанията да стане ежегодна, всеобхватна, а целта на проекта е да съдейства за 
екологичното образование на подрастващите, за формиране екологично мислене, привличане на 
съмишленици за общото благо, формиране на отговорност и ангажираност за опазване и съхраняване 
на планетата“, се посочва още в поканата за акция „ФАС OFF“.След нея на плажа ще бъдат поставени 
дизайнерски табели и кошчета, които да призовават хората да не изхвърлят боклука си 
безразразборно, а на предвидените за целта места. Акцията ще се проведе успоредно и в София, 
Плевен, Стара Загора, Търговище, Силистра, Аксаково, Добрич, Аспарухово и Приселци. За още новини 
харесайте страницата ни във Facebook ТУК 

Дариха 5 апарата за прецизни вливания на Детска хирургия на УМБАЛ "Свети Георги" 

сп. Български лекар | 06.04.2019 | 00:01 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Дарение на 2 инфузомата и 3 перфузора - високотехнологични апарати за вливане на разтвори, беше 
официално връчено утре, 14 февруари, от 12:00 ч. на Клиниката по детска хирургия на УМБАЛ "Свети 
Георги,,. Стойността на апаратите е приблизително 16 хил. лева. 
От тази сума 4800 лева са събрани от ученици от ОУ "Княз Александър l". Децата са събрали средствата 
по време на благотворителен коледен базар. Всяка година децата даряват събраните средства за 
различни каузи. Миналата година са зарадвали отделението по детска онкохематология в Клиниката 
по педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ "Свети Георги,,. 
Над 5 хиляди лева събра през м. декември 2018 г. и благотворителен търг, организиран от 
Медицински университет - Пловдив, Обединението на жените социалистки -район Централен и 
Младежката организация на БСП в града. Свои картини за търга в полза на Клиниката по детска 
хиругия дариха 10 пловдивски художници. 
Към събраните до момента 10 хил. лева, компанията "Б. Браун България", доставчик на продукти за 
здравеопазването, добавя дарение от 6 хил. лева под формата на апаратура и така уредите за 
прецизни вливания на разтвори стават общо 5-2 инфузомата и 3 перфузора. 
"Доброто и любовта побеждават,,, около това мото в Деня на влюбените се обединяват и дарителите, 
и персонала на клиниката и пациентите, сподели началникът на Клиниката по детска хирургия проф. 
д-р Пенка Стефанова. 
Стр. 8 

Започна засаждането на Новата гора на София 

www.focus-news.net | 06.04.2019 | 13:48 
София. Започна четвъртият залесителен сезон за Новата гора на София край Суходол. Това съобщиха 
от пресцентъра на Столична община. Инициативата цели трансформация на пустеещи общински земи 
в гора и изграждане на зелен филтър в близост до София, които да подпомогне подобряване 
качеството на атмосферния въздух. Новата гора на София край Суходол е най-мащабната залесителна 
инициатива на Столична община, в рамките на която ще бъдат засадени над 120 000 нови дървета. До 
момента са засадени 28 800 дървета. Това каза при откриването на инициативата зам.-кметът Йоана 
Христова. Гората ще се състои от акации, липи и дъбове. „Това е най-мащабният проект на Столична 
община, реализиран изцяло с участието на доброволци. Всеки залесителен сезон броят на 
доброволците се увеличава, като само последната есен над 3000 са участниците, които са се включили 
в залесяването“, посочи още Йоана Христова. Новата гора на София, ще бъде и нов зелен филтър на 
града. За 1 година едно широколистно дърво осигурява кислорода, необходим на 10 души. 
Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от Общинското 
предприятие "Управление на общински земи и гори". Лесовъдите полагат и допълнителни грижи за 
засадените от доброволците дръвчета през годината – поливане, плевене, окопаване и т.н. За 
максимално улеснение на всички желаещи, които искат да засадят дръвчета в Новата гора край 
Суходол Столична община разкри извънредна автобусна линия в рамките на градския транспорт с 
номер 56A. Началната спирка на линията е метростанция „Вардар“, а последната спирка е Новата гора 
на София. Рейсът обслужва граждани между 9.00 и 16.00 часа с интервал от час и половина. За повече 
информация: www.novatagora.bg 

Софиянци дариха супер ценен апарат на неонатологията в Монтана 

www.konkurent.bg | 07.04.2019 | 10:33 
Семейство от София дари много ценен и необходим за новородените апарат на отделението по 
неонатология на монтанската болница.  Петър и Аделина Чакмакови  са купили апарат, който прави 
специфични кръвни изследвания на бебетата само чрез допир. Машинката е с големината на мобилен 
телефон, но много скъпа и необходима за новородените, коментира шефката на „бебешкото” 
отделение д-р Антоанета Блажева. Парите за дарението съпрузите събрали по време на 60-тия рожден 
ден на Петър. Тогава той помолил приятелите се да не купуват подаръци, а кой колкото е отделил да 
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го донесе кеш. Така семейство Чакмакови и техните гости успели да съберат средствата на апарата. 
„Този апарат ни е изключително полезен. Той спестява на бебетата убождането, на нас време и ще се 
ползва  ежедневно.”, каза още д-р Блажева. В момента в неонатологията на монтанската болница 
лекарите се грижат за 18 момиченца и момченца. Най-малкият от тях е Габриел. Той е на няколко дни 
и тежи около 1300 грама. Отделението е едно от най-обгрижваните в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”. То е 
с най-много дарители и вече има супер модерна техника за лечението на недоносени и бебета в риск. 
„Превърнахме се в Майчин дом на Северозапада. Това стана още преди години, тъй като всички 
останали родилни отделения наоколо нямат необходимата апаратура за наблюдение и лечение на 
деца, родени в риск. Тук лекуваме и се грижим за новородени от целия Северозапада”, каза 
директорът на здравното заведение д-р Тони Тодоров. 

Доброволци създадоха борова гора край Пловдив 

www.trafficnews.bg | 07.04.2019 | 13:16 
В ранната неделна утрин доброволци от кукленското село Руен се обединиха около благородната 
идея да залесят голяма площ в Родопите. Въпреки лошото време, те се организираха, хванаха лопатите 
и посадиха 3300 борови дръвчета. Акцията по залесяване край селото ще продължи през целия ден. 
"По този начин показваме добър пример и желанието ни да имаме повече гори, които са белия дроб 
на нашата страна", заяви един от доброволците. Боровете са вечнозелени дървета, разпространени в 
по-голямата част от Северното полукълбо. В Евразия те се срещат от Канарските острови и Шотландия 
на запад до руския Далечен изток и Филипините на изток, и от Северна Норвегия и Източен Сибир на 
север до Хималаите и Югоизточна Азия на юг. Боровете се отглеждат масово за производство на 
дървесина в Нова Зеландия - там са успели да се развият и като инвазивна култура. Естествено растящи 
в България са пет вида: бял бор (Pinus sylvestris), черен бор (Pinus nigra), бяла мура (Pinus peuce), черна 
мура (Pinus heldreichii) и клек (Pinus mugo). Мурата и клекът биват класифицирани като част от рода 
Pinus, независимо от факта, че основното име "бор" отсъства от техните названия. Освен тези видове, 
в България се култивират и екзотични представители на рода, главно за декоративни цели. 
Игловидните листа на бора се разполагат по клоните в брахибласти (снопчета) от по 2, 3 или 5 иглички, 
в зависимост от конкретния вид на дървото. 
 

Благотворителен поход събра 5 000 лв. за деца, болни от диабет 

www.actualno.com | 07.04.2019 | 15:13 
Поход, посветен на борбата срещу диабета, събра 5000 лв. за диабетно болни български деца. 
Мероприятието стартира от Видин и премина през Белоградчик, Лом, Монтана, Враца, Козлодуй, 
Мездра, Оряхово, Плевен, Никопол, Велико Търново, Свищов, Русе, Силистра, Тутракан. Походът 
достигна и румънска територията – през Гюргево, Турну Мъгуреле, Бекет и Калафат. Инициативата се 
проведе по суша, въздух и вода в периода от 30 март до 6 април и бе организирана от Лайънс клуб 
Видин и клубовете на Лайънс движението в България, със съдействието на Община Видин и 
Туристическо дружество „Бонония“. „Вие направихте възможно реализирането на проекта, който ще 
осигури необходимия комфорт на болните деца. Събраните средства за закупуване на сензори и 
трансмитери за контрол на кръвната захар ще бъдат предоставени на всички български деца с диабет 
тип 1. Оценявам приноса на всеки един от вас в тази високо хуманна мисия“, заяви заместник-кметът 
на община Видин - Венци Пасков. „Бяха изминати над 700 километра по вода и над 750 километра по 
суша, а събраните средства са над 5000 лева“, обясни д-р Борислав Милчев от видинския Лайънс клуб. 
Игри за малки и големи, концерти и много забавления са съпътствали походниците по целия маршрут. 
По време на финала на кампанията, който бе във Видин, бяха представени изпълнения на самодейни 
състави от местните читалища. Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-
2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките 
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ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г. 

Болницата в Троян получи кувьоз от "Капачки за бъдеще" 

www.duma.bg | 07.04.2019 | 19:50 
Общинската болница в Троян получи като дарение нов съвременен кувьоз. Той е купен със средства, 
събрани от кампанията "Капачки за бъдеще". Кметът на града Донка Михайлова каза, че кувьозът е 
бил изключително необходим на болницата, тъй като тя разполагала само с един стар и амортизиран, 
а годишно там се раждат около 40 недоносени бебета. Михайлова пое ангажимент общината да 
продължи да съдейства на кампанията. Имаме намерение в центъра на града да бъде поставен 
специален съд за събиране на капачки, за да могат и други болници да получат кувьози, каза тя. 
Община Троян ще осигури и почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 104 
нуждаещи се с увреждания и възрастни хора по проекта "Патронажна грижа в община Троян", 
финансиран от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Целта на проекта, 
който е за над 280 хил. лв., е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално 
включване на хората с увреждания и възрастните чрез осигуряване на медико-социални услуги, 
поясни Михайлова. Проектът ще продължи 17 месеца, като предоставянето на интегрираните 
здравно-социални услуги е за период от 12 месеца. Ще бъде купено транспортно средство за 
патронажната грижа, ще бъде оборудван и обзаведен кабинет и ще бъде купено медицинско 
оборудване за изпълнение на мобилните почасови услуги. Дейността ще бъде осъществена от 
лечебно заведение, което ще бъде избрано чрез конкурс. 

Община Долни Дъбник дари 30 кг капачки на „Капачки за бъдеще” 

www.plevenzapleven.bg | 08.04.2019 | 14:10 
Точно 10 дни след поставянето на металното сърце за събиране на пластмасови капачки в град Долни 
Дъбник, то беше почти изцяло запълнено. Инициаторите на кампанията „Капачки за бъдеще” 
организираха събитие в град Плевен на 7 април 2019г., на което служители на Община Долни Дъбник 
предадоха събраните капачки – 30 килограма. Днес металното сърце наново започна да се пълни, а 
от администрацията на Общината силно се надяват добротата и ентусиазмът на хората да не се 
изчерпва, защото заедно можем повече и го показваме.  

В Антитрафик академия за доброволци в Бургас ще участват плевенски ученици 

www.plevenzapleven.bg | 08.04.2019 | 15:15 
Безопасното използване на интернет, в контекста на риска от попадане в трафик на хора, ще бъде 
основен акцент на тазгодишната Академия за доброволци, организирана от Националната комисия за 
борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с фондация „Ханс Зайдел“ и Местната комисия за борба с 
трафика на хора (МКБТХ), гр. Бургас. В Антитрафик академията ще вземат участие 59 деца доброволци 
от Местните комисии в градовете Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, 
Плевен, Пловдив, Сливен и Русе. Шестимата плевенски доброволци са ученици от 9-и, 11-и и 12-и клас 
в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, МГ „Гео Милев“, СУ „Иван Вазов“ и ПГПЧЕ. Събитието ще бъде 
открито от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет и председател на МКБТХ, гр. Бургас, и Камелия Димитрова, 
секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора. Академията ще се проведе в периода 
10-12 април 2019 г., в хотелски комплекс „Атлантис“, гр. Бургас. Тя предоставя възможност на младите 
хора, подпомагащи основно дейностите по превенция на местните комисии, да придобият познания 
за доброволчеството, трафика на хора и различните му форми, като развият уменията си за работа в 
екип и обучение на връстници. Тази година обучителите от Център за безопасен интернет ще поставят 
акцент върху интерактивни методи на обучение за развиване на умения за превенция и реакция при 
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онлайн опасности. Целта е доброволците самостоятелно да умеят да разпознават рисковете в 
Интернет, да овладеят стратегии за справяне с тях, да познават съществуващите възможности за 
помощ и докладване, както и да предадат знанията си на други млади хора.  

Над 5000 лева събра кампания "Поход срещу диабета" във Видин 

www.duma.bg | 08.04.2019 | 20:15 
Над 5000 лева са събрани от благотворителната кампания "Поход срещу диабета" от завършилото 
първо издание на инициативата, съобщават от община Видин. Мащабната кампания се проведе по 
суша, въздух и вода в България и Румъния.  По време на похода са изминати над 700 километра по 
вода и над 750 километра по суша. С осъществяването на инициативата ще бъде осигурен 
необходимият комфорт на деца с диабет, а събраните средства са за купуване на сензори и 
трансмитери за контрол на кръвната захар и ще бъдат предоставени на всички български деца с 
диабет тип 1. Това съобщи при закриването на инициативата във Видин зам.-кметът Венци Пасков. 
Всички градове по маршрута на "Похода срещу диабета" се включили с разнообразни инициативи - 
игри, концерти и забавления. Събитието започна от Видин на 30 март и премина през Белоградчик, 
Лом, Монтана, Враца, Козлодуй, Мездра, Оряхово, Плевен, Никопол, Велико Търново, Свищов, Русе, 
Силистра, Тутракан, а на територията на Румъния - през Гюргево, Турну Мъгуреле, Бекет и Калафат. 

Великденски кампании набират пари и храни за нуждаещи се 

в. Черноморски фар, Бургас | Ина ПЕТРОВА | 09.04.2019 | 00:01 
Наближава пореден Великден, който една част от обществото ни няма да може да посрещне 
подобаващо. Големият християнски празник обаче винаги провокира доброто в нас. Сега е моментът 
да помислим как можем да помогнем на хора в нужда - с ниски доходи, деца в тежко социално 
положение, самотници, които нямат възможност, както всички останали, да седнат около празничната 
трапеза. Точно към тези групи са насочени поредица благотворителна акции, които вече набират сила. 
Една от най-мащабните сред тях е националната кампания "Великден за всеки - дари празник на баба 
и дядо". Каузата, подета от омбудсмана Мая Манолова, е да се подкрепят пенсионерите, които ще 
останат без добавки за празника. Утешаваща новина е, че 1,3 млн. възрастни хора с ниски пенсии до 
348 лв. ще получат към априлската сума още 40 лв. Така наречените великденски добавки започват да 
се изплащат на 8 април. Кампанията на обществения посредник цели да подпомогне именно тази част 
от възрастните ни сънародници, чиито пенсии надвишават с малко минималния праг от 348 лева. 
Бургаските пенсионери не са наясно как точно може да стане това, показа наша проверка. В един от 
големите местни пенсионерски клубове, носещ името на свети Николай 
Чудотворец казват, че досега никой от членовете им не е получавал от тези "облаги". "При нас 
членуват над 200 души. На пръсти се броят тези с по-високи пенсии. Масово хората са с ниски пенсии, 
но никой не ни е търсил за някакво подпомагане", казва Стоянка Николова - председател на клуба. 
Чували само, че някои пенсионери в града получавали козунаци, други - ваучери за Великден. 
Николова казва, че ако някой от клуба влезе в тези списъци, хората ще са много благодарни. "Не знам 
как става включването и към кого да се обърнем", признава председателката на клуба. 
Потърсихме БЧК-Бургас, които са партньор на инициативата. Български Червен кръст е титуляр на 
банковата сметка, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията. Отделно е отворен 
номер 1255, на който може да се изпрати SMS на стойност 1 лев в подкрепа на възрастните хора. Има 
възможност и за онлайн-дарения от България и чужбина - отново през сайта на БЧК. "Всичко се 
координира от София. Има Обществен съвет и цялата кампания се управлява оттам. Преди години 
слагахме касички на пощенските станции, след което събирахме набраните средства и ги 
превеждахме по националната сметка. Сега нямаме спуснати конкретни задачи", уведоми 
председателят на БЧК -Бургас Виолета Радева. 
Оказва се, че списъците с имената на правоимащите пенсионери се утвърждават от НОИ. Събраните 
средства се разпределят във ваучери, всеки на стойност по 20 лева, с които възрастните хора пазаруват 
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в 5000 обекта в цялата страна. Пенсионерите получават своите ваучери в пощенските клонове по 
места, информират от екипа на благотворителната инициатива. В предишните три издания, 
кампанията е събрала близо 1 500 000 лева и 75 000 пенсионери са получили ваучери, а хиляди други 
- хранителни пакети, отчитат още от екипа. 
Добър пример в навечерието на празника дадоха бургаски ученици, които съвместно със служители 
от местната полиция зарадваха малчугани от Центъра за работа с деца на улицата. В продължение на 
няколко седмици възпитаниците на ОУ "П. К. Яворов" успяха да съберат множество дрехи, обувки, 
играчки, спортни и учебни пособия, които лично предадоха на свои връстници от социалната 
институция. Инициативата е на учениците от трети "А" клас на бургаското школо, които с огромно 
желание дариха деца от кварталите "Победа" и "Горно Езерово". "Добротата и благотворителността 
са само част от добродетелите, на които педагозите в училище "Яворов" се стремят да научат децата", 
коментира директорът на учебното заведение Мара Георгиева. 
Друга голяма акция, която е дългосрочна, но отново е насочена към подпомагане на уязвими групи, е 
благотворителната кампания "Купи и дари". Нейни двигатели са БЧК и "Била" - България. Всеки, който 
желае, може да подкрепи инициативата, като закупи трайни пакетирани хранителни продукти и ги 
постави в специално брандираните колички в магазините. Вероятно повечето от вас са ги виждали до 
касите в хипермаркетите. БЧК, чрез своите областни структури, ще организира транспортирането и 
предоставянето на хранителните продукти на социално слаби граждани, лица, търсещи закрила, 
институции за възрастни хора и деца, казват от червенокръстката организация. 
08.04.2019 г. 
Стр. 4 

Близо 6000 лева събраха на благотворителен бал ротарианци в подкрепа на децата 

в. Арда, Кърджали | 09.04.2019 | 00:01 
Ротарианците от Момчилград събраха на благотворителен бал близо 6000 лв. подкрепа на децата. 
Каузата на вечерта бе 
"Подкрепа за създаване на пълноценна среда за развитието на децата ни". Част от събраните средства 
бяха за станалия традиционен турнир по тенис на маса, който се осъществява със спонсорството на 
Ротари клуб -Момчилград. 
На благотворителния бал присъстваха ротарианци от Харманли, Нова Загора, 
Стара Загора - клуб Берое, Самоков, Кърджали, Габрово, Пловдив, Златоград. Заедно с тях да уважат 
домакините от Ротари клуб Момчилград, бяха дошли общественици и приятели от Момчилград и 
Кърджали. 
Средствата бяха събрани от продажбата на картини на местни художници и на сувенири, изработени 
от децата от ОДК-Момчилград. 
На търг бе разиграна огромна торта. Имаше и томбола. Момчилградската Валя Балканска пя за 
ротарианци, а деца от ОДК показаха завидни умения по танцово изкуство. 
09.04.2019 г. 
Стр. 5 

96 туби и 4 чувала капачки предадоха жителите на Левски за кампанията „Капачки за 
бъдеще“ 

www.plevenzapleven.bg | 09.04.2019 | 09:43 
НЧ „Георги Парцалев-1901“ – Левски участва в големите събирания на капачки в полза на болниците 
в малките общини. На 7 април в Плевен представители на читалището предадоха 96 туби от 
минерална вода и 4 чувала с капачки. Получената грамота за дарение е за жителите на град Левски, 
съобщи Силвия Йорданова От името на НЧ „Георги Парцалев-1901“ – Левски тя благодари на всички 
включили се в инициативата „Капачки за бъдеще“: ДГ „Локомотив“ – Левски, ДГ „Слънце“ гр. Левски, 
ОУ „Максим Горки“ гр. Левски, СУ „Крум Попов“ гр. Левски, ПГССТ „Н. Вапцаров“ – Левски, семейства 
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и граждани от община Левски и всички съпричастни. Кампанията продължава и следващо предаване 
на капачки ще е през есента.  

Читалището в Асеновград се нуждае от 5 000 000 лв. за цялостен ремонт 

www.actualno.com | 09.04.2019 | 11:03 
Около 5 000 000 лева са необходими да бъде цялостно ремонтирано Народно читалище "Родолюбие" 
в Асеновград, заяви пред Actualno.com секретарят на културното средище - Дафинка Комитова. 
Сградата се нуждае от смяна на дограма, основен ремонт на тоалетната, реновиране на сцената и 
съблекалните и други, обясни председателят Мариана Дафчева. Тя пое ръководния пост в 
асеновградското читалище преди малко повече от година. "В рамките на този период ние направихме 
освежаване на голямото фоайе. На втория етаж възстановихме малката залата, на която й поставихме 
нови стъкла, тъй като с годините се бяха изпочупило", посочи Дафчева. Сега възобновеното 
помещение може да се ползва за провеждане на камерни мероприятия с по-малко публика. Идеята е 
скоро залата да се превърне в малка постоянна галерия. А междувременно, на 16.04.19 г. (вторник) от 
18 ч. там ще се състои голяма градска иконна изложба по повод Великден. Целта е да се покажат 
таланта и способностите на асеновградски иконописци. Изложбата ще е под надслов "Асеновград - 
малкият Йерусалим". Друго, което е подобрено за последната година в читалището, е състоянието на 
камерната зала, като бяха изцяло измазани и боядисани стените и тавана й. Поправена бе и 
инсталацията за газовото отопление. "Това успяхме да направим с малкото средства, с които 
разполага читалищния бюджет, като част от извършените ремонти са благодарение и на дарения", 
уточни Мариана Дафчева. Приблизително годишният бюджет на читалище "Родолюбие" в Асеновград 
за 2018 г. бе в размер на около 83 000 лева, които се отпускат като държавна субсидия директно от 
Министерството на културата. Допълнителни приходи влизат и от наеми, такси и други услуги, 
предлагани от културната институция. Събраните собствени средства за миналата година ще бъдат 
официално оповестени, когато отчетът на читалищното ръководство бъде публикуван. Други 
постъпления през 2018 г. по сметката на средището на културата има и от община Асеновград, които 
са в размер на 1 000 лева. Планирано през 2019 г. от ръководството на "Родолюбие" е закупуване на 
допълнителни столове за камерна зала. Ще бъде купен и един климатик за канцелария, тъй като към 
момента там отоплението е с калорифер. "В случай, че през настоящата година получим нови дарения 
предвиждаме да се вземе мултимедия, защото младежите ползват презентации и целта ни е да 
привличаме повече млади да посещават читалището и да участват в дейностите му. Също така 
обмисляме да обновим стаята, която се води библиотека, и да закупим допълнително книги", сподели 
плановете си за развитие ръководството. Председателят на читалището подчерта, че средствата, 
които влизат като приходи, се разпределят основно за ремонти, ток, хонорари, за различни 
мероприятия - изнесени рисувания на възпитаниците на различните школи, провеждане на събития 
по повод празници, като Цветница, за закупуване на материали и платове (тъй като танцовите състави 
сами си шият сценичните тоалети), както и за други типично читалищни дейности. Средства се отделят 
и за наем, който ръководството на читалище "Родолюбие" плаща на община Асеновград. Той е в 
размер на малко над 100 лева месечно, или приблизително 1 400 лева за година. Относно цялостния 
ремонт на сградата, Дафчева съобщи, че са планирали поставянето на химическа тоалетна при 
съблекалните, тъй като там няма тръби и съответно - възможност за изграждане на санитарен възел 
зад сцената. Два от гостуващите театри, обаче, са отказали. Това, както и фактът, че химическа 
тоалетна няма да се ползва ежедневно, закупуването и поддържането й е скъпо, е разубедило 
читалищното настоятелство да предприеме тази мярка. Единствената тоалетна в читалище 
"Родолюбие" сега е на първия етаж, в близост до входа. На някои от санитарните помещения тръбите 
са запушени, поради което част от тоалетните не се ползват. По думите на председателя и секретаря 
на културната институция, ситуацията със запушените тръби се е влошила, след изпълнението на 
проекта по Водния цикъл в Асеновград. На този етап тоалетната се нуждае от изкъртване на плочки до 
боядисване и смяна на дограма. На сцената, която някога е била въртяща се и на две нива, като в 
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първото е влизал цял оркестър, и съблекалните също трябва да се направи огромен цялостен ремонт. 
"Но за да се превърне читалището в това, което искаме, трябват 5 000 000 лева", казаха в заключение 
ръководителите на културното средище в Асеновград. Читалище "Родолюбие" е разположено на 4 000 
квадратни метра площ, а зрителната зала побира над 600 души. 

Столични ученици ще дарят храни, време и топлина на възрастни хора в Монтанско 

www.dnevnik.bg | 09.04.2019 | 11:40 
"Дари храна, дари любов". Или "Да помогнем на възрастните заедно". Около това се обединяват 
ученици от столичната Национална природо-математическа гимназия. Дни преди Великден, те ще 
събират хранителни продукти, които след това да занесат на възрастни хора из малките села в област 
Монтана. Освен храни от първа необходимост, децата разказват, че искат да занесат на възрастните 
хора, живеещи често доста изолирано и самотно, също малко от своето време, компания, топлина. 
Искат да седнат да си поговорят с тях и "да внесем топлина в дните им". Учениците от природо-
математическата гимназия взимат пример от свои съученици от друго столично училище, което вече 
три години има подобна инициатива из селата във Видинско. Знаем колко е зле положението в 
Монтанско, миналата година наши приятели обикаляха селата около Монтана. И казаха, че хората 
много са им се радвали, давали им домати, плодове от градините си. Разказаха ни, че за възрастните 
ще е достатъчно просто да видят млади хора, да поговорят с тях, че това истински ще ги зарадва, казват 
доброволците на инициативата. За да занесат и някаква материална помощ, учениците събират 
пакетирани хранителни продукти. Всеки, който иска и може да се включи, може да занесе брашно, 
олио, боб, леща, захар, консерви, пакетирани сладки храни и др. Продуктите ще се събират на 13 
април в Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов", кв. Лозенец на ул. 
"Бигла" 52 между 10:00 и 17:00 часа. А учениците се надяват, ако тази кампания е успешн, да я 
превърнат в регулярна - на всеки шест месеца или най-малко да е всяка година. 

Цветя и храсти за смет ще раздават в Пазарджик 

www.monitor.bg | 09.04.2019 | 13:50 
Тази събота за пета поредна година местната община организира пролетна кампания за почистване, 
която тази година поради големия интерес е под наслов „По-чиста, по-зелена и цветна община 
Пазарджик – 2019”. На 13 април от 9.00 до 14.00 часа в 6 пункта на територията на града всички 
заинтересовани ще имат възможността да предадат отпадъци от излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване / включително едрогабаритно/, хартия, пластмаса, стъкло, излезли от 
употреба батерии и акумулатори. Пунктовете са на пресечката на ул.”Цанко Церковски” и ул.”Петър 
Бонев”, пресечката на ул.”Стоян Василев” и ул.”Кочо Честименски” – до входа на Езикова гимназия 
”Бертолт Брехт”, пресечката на ул.”Пловдивска” с ул.”Стефан Караджа” – зад аптеката, 
на  ул.”Патриарх Евтимий” – до Детска градина „ Дъга“, ул.”Панайот Волов” – до СОУ ”Любен 
Каравелов”, пресечката на ул.”Александър Стамболийски” и ул.”Славянска”. На пунктовете ще бъдат 
разположени цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло, контейнер тип „Бобър” за битов 
отпадък и автомобили за едрогабаритни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване. Община Пазарджик ще осигури 5 400 бр. цветя и 360 броя млади фиданки.  
Партньори на кампанията са„БРОКС” ООД, което ще осигури контейнери за битов отпадък и 
извозването му, „Екопак България” АД – ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и 
извозването им и   „Стийл Интертрейд”, която ще осигури, автомобили за предадено излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване и извозването му. За включилите се в кампанията 20 
села са предвидени 7 300 бр. цветя и 600 бр. фиданки. Контейнерите ще останат на разположение по 
пунктовете до 14,00 часа, но практиката показва, че посадъчният материал се изчерпва доста по-рано, 
затова от общината приканват гражданите да не чакат последния момент. 
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Благотворотелен маратон през април във Варна 

www.varnautre.bg | 09.04.2019 | 14:05 
Събират средства за 9-годишния Дани„Един за всички, всички за Дани!“ е наслов на голямо 
благотворително бягане, което организират на 20 април (събота) във Варна група млади хора, 
обединени в приятелство и посветени на спорта. Над 15 са организациите от неправителствения 
сектор и бизнеса, които към този момент заявяват своята подкрепа за събитието. Всички заедно искат 
да помогнат на двегодишния Дани да се включи в нова рехабилитационна програма в чуждестранна 
клиника. Канят всеки друг, които може да помогне и обича бягането. „Обичай, вярвай, действай!“ е 
посланието, обединяващо активни хора с различни професии около инициативата на Андрей Трайков 
от Варна в помощ на Дани и семейството му. Йордан Веселинов Ганчев се ражда през февруари 2017-
та година в Добрич с тегло 1080 г. Десет месеца по-късно лекарите му поставят диагнозата детска 
церебрална парализа (ДЦП). Така още от мъничък Дани води голяма битка. През последната година 
след диагнозата, а и преди това, на Дани е провеждана рехабилитация в България. Междувременно 
семейството на момченцето научава за нова рехабилитационна програма в турска клиника. Сумата от 
2400 евро месечно, необходима за рехабилитацията в „Рибем“, е непосилна за младото семейство. В 
9:30 на 20.04.2019 г., на входа на Морската градина във Варна, ще бъде даден старт на различни 
лекоатлетически надпревари: масов старт 5 км; бягане за малки спортисти; демонстрация на зумба; 
табата; тренировка за деца; 9-часов крос, отворен за всички, които желаят да изпитат силите си и да 
проведат дневния си крос като дарителска подкрепа за Дани. Андрей Трайков е рехабилитатор от 
Варна, който променя живота си и възстановява своето здраве чрез бягане. Не случайно в спорта 
открива сърцето на благотворителната инициатива за Дани. В началото на пролетта той и негови 
приятели започват организацията на лекоатлетическо събитие. Подкрепят ги от iRun.bg, които влизат 
в организационния екип. „Желанието ни е да превърнем 20-ти април в спортен празник и чрез идеята 
за повече движение да съберем средства, с които да подпомогнем семейството на Дани в осигуряване 
на дългосрочна рехабилитационна програма. Дани е още толкова малък, а вече се бори с трудностите 
в живота… И ако сега това момченце ни дава от своята енергия в детската си усмивка, която носи, и 
чистотата на своето сърце, защо ние да не вложим енергия, за да му осигурим живот без трудни 
препятствия“, споделя Андрей. Програмата на маратона: 09:30 ч. Начало на 5 км парково бягане с 
iRun.bg – старт от Слънчевия часовник. 10:30 ч. Начало на 9-часово бягане със старт от „Раковината“ с 
Андрей Трайков. 10:30 ч. Начало на бягането за деца – две обиколки около „Морско казино“. 11:00 ч. 
Начало на детска функционална тренировка. В програмата на събитието са включени тренировки по 
зумба за деца – 12:00 ч., както и тренировки по табата – в 13:00 ч. На пунктове по трасето на бягането 
ще бъде осигурена вода, както и вкусни изненади за всеки участник. В 11:30 ще започне пица парти и 
брънч за всички, които участват в „Един за всички, всички за Дани!“ С подкрепата на спонсори вече са 
осигурени и наградите в специална томбола. До този момент детската история на Дани обединява 
хиляди съмишленици във фейсбук групaта “Помощ за Дани от Добрич“ 
https://www.facebook.com/groups/552837731824486/ Към събитието във Facebook: 
https://www.facebook.com/events/2114623588573116/?ti=cl Всеки, който има възможност и желание 
да помогне на Дани, може да го направи чрез превод* по дарителска сметка в ДСК Банк, град Добрич: 
IBAN: BG35STSA93000025681956 BIC:STSABGSF Титуляр: Йордан Веселинов Ганчев PayPal: 
slavi.gancheva@gmail.com *може да се направи превод през офис на Еконт към дарителската сметка, 
изписана по- горе. Кой е Андрей Трайков… Андрей е на 33 години, от Варна. В момента е студент 
последна година в специалност „Рехабилитация“. Обмисляйки идеята за кампания в подкрепа на 
Дани, която да мотивира повече съмишленици, Андрей я открива в собствената си история. 
Движението променя самия него. „С бягането се чувствам друг човек и вече знам, че имам сили да 
преподредя звездите и да променя съдбата си“, казва Андрей. Днес той бяга минимум по 20 км в 
работен и до 40 км в почивен ден. Участвал е в няколко големи маратона, постигайки добри резултати. 
Вярва, че идеята за движението, което променя него, и активната гимнастика и рехабилитация могат 
да дадат шанс за Дани да расте без трудности. 
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Лом помага с 8000 лева на семейства с мечти за деца 

www.trud.bg | 09.04.2019 | 14:16 
8000 лева задели община Лом тази година от бюджета си за създаване на фонд „Ин витро”. Със 
средствата ще се финансират изследвания, медицински услуги и манипулации, както и ин витро 
процедури на семейства, които имат репродуктивни проблеми. Според подготвените от местната 
управа критерии кандидатите за финансова помощ от фонда трябва да са български граждани с 
постоянен адрес на територията на общината през последните три години, да са с непрекъснати 
здравни осигуровки, да имат средно образование и доказан стерилитет. Общинската администрация 
обяви, че приемът на документи е започнал, а за разпределението на средствата и правилното им 
изразходване отговаря специална комисия от експерти. Тази година средствата във фонд „Ин витро” 
в крайдунавската община са с 2000 лева повече от миналата. През 2018 г. в Лом за пръв път бе учреден 
фонд за семейства с репродуктивни проблеми и от него се възползваха три двойки. Средствата във 
фонда през2018 г. бяха увеличени и с 573 лева дарение от абитуриентите и учителите в гимназия 
„Димитър Маринов”. 

Обучават доброволци как да се предпазват от трафик на хора в интернет 

www.focus-radio.net | 08.04.2019 | 15:00 
Бургас. Безопасното използване на интернет в контекста на риска от попадане в трафик на хора ще 
бъде основен акцент на тазгодишната Академия за доброволци. Това съобщиха от пресцентъра на 
Община Бургас. Тя се организира от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), 
съвместно с фондация „Ханс Зайдел“ и Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), Бургас. 
В Антитрафик академията ще вземат участие 59 деца-доброволци от местните комисии в градовете 
Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен и Русе. 
Събитието ще бъде открито от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет и председател на МКБТХ – Бургас, и 
Камелия Димитрова – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). 
Академията ще се проведе в периода 10-12 април в хотелски комплекс „Атлантис“ – Бургас. 
Официалното откриване ще бъде достъпно за представители на медиите и ще се състои от 16:30 ч. до 
17:00 ч., на 10-ти април. С оглед капацитета на залата, ще могат да бъдат допуснати журналистите, 
които предварително са заявили своето желание за присъствие. Това може да бъде направено до 17 
ч. на 09.04.2019 г., по електронна поща на office@antitraffic.government.bg или на тел.: 02/807 80 50. 
Академията за доброволци предоставя възможност на младите хора, подпомагащи основно 
дейностите по превенция на местните комисии, да придобият познания за доброволчеството, трафика 
на хора и различните му форми, като развият уменията си за работа в екип и обучение на връстници. 
Тази година обучителите от Център за безопасен интернет ще поставят акцент върху интерактивни 
методи на обучение за развиване на умения за превенция и реакция при онлайн опасности. Целта е 
доброволците самостоятелно да умеят да разпознават рисковете в интернет, да овладеят стратегии за 
справяне с тях, да познават съществуващите възможности за помощ и докладване, както и да 
предадат знанията си на други млади хора. Можете да научите повече за проблемите, свързани с 
явлението „трафик на хора“ на интернет страниците на НКБТХ: www.antitraffic.government.bg и 
www.antitraffic.bg 

Откриха специална стая за недоносените бебета и техните родители в УМБАЛ Бургас 

www.actualno.com | 08.04.2019 | 16:45 
Бургаската многопрофилна болница има стая за родители на недоносени деца. Официалното 
отриване на семейната стая се състоя днес в Отделението по неонатология. Тя е резултата на различни 
дарителски акции, като продажба на календари с бебета родени в болницата, доброволен труд и 
други инициативи на различни  организации. В полза на най-малките пациенти, в изграждането на 
стаята се включиха работещи в отделението, доброволци. Стаята беше изградена в продължение на 
четири месеца . Най-големият акцент е поставен в осигуряването на контакт между бебето и майката, 
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който според лекарите е важен за недоносените деца. За целта са осигурени специални столове, 
където той да бъде осъществен. "Тесният контакт между бебето и неговите родители помага както  на 
родителите да преодолеят стреса от раздялата и от факта, че детето ще остане в болницата, така и на 
детето. То усеща гласа и допира им, по-спокойно е, показателите му се подобряват. Родителите се 
чувстват по-уверени в грижите за него, а това им помага когато се приберат вкъщи", сподели д-р 
Стилияна Томова, която е началник на отделението по неонатология към УМБАЛ Бургас. Цената на 
стаята, която ще създава удобство на най-малките пациенти на болницата и техните родители, е 12 
хиляди лева. 

Надпревара за добри дела тръгна в Северозапада 

www.trafficnews.bg | 09.04.2019 | 08:21 
Нова мода превзема родния Северозапад, наричан на шега Северозападнала България. Обикновени 
хора правят добри дела, без да искат нищо в замява, пише "Стандарт". Наскоро социалните мрежи 
разказаха история от Враца, която звучеше почти невероятно. Омръзнало на живеещите по улица 
„Чеган” да чупят колите си по уличните дупки, да вадят децата си от тях. И решили сами да ги запълнят. 
С доброто дело се заели няколко мъже, а жените им отстрани дали име на импровизираната им 
бригада. Нарекли я „Чеган строй”. Така към бойното име на улицата се прибавило ново – съвременно, 
но вечно. Защото строителството е за дълги времена. Та мъжете от „Чеган строй” събрали пари и 
поръчали бетон от местен възел. Измели дупките от боклука и ги напълнили с бетона. Улицата станала 
за пример. Същата история се случила и в селата Горни и Долни Вадин, Оряховско. След като 
алармирали всички местни и държавни органи за лошия им път до Крушовене, по който са принудени 
да се движат линейки и училищен автобус, повикали неволята. Събрали 4000 лв. лични средства и си 
поръчали студен асфалт.  100 чувала стигнали за 100 кв. м дупки. Едва тогава от Агенция „Пътна 
инфраструктура” им обещали през тази година да ремонтират пътя от Лесковец до Крушовене, както 
и кръстовището за към двете села. Но хората от миналата година са спокойни за децата си и техния 
автобус. Четирима мъже от Вършец, известни като „Групата”, обновяват доброволно указателните 
табели в курорта Вършец. Румен Иванов, Димитър Митов, Любен Цветков и Божидар Кръстев 
започнали от местността „Райски кът” над емблематичната за курорта Иванчова поляна. Но не спрели 
до табелите – сковали дървени пейки, маси, вдигнали две беседки, поправили детските люлки. И 
всичко това без пари. Ако се наложи да купят строителен материал, вадят от джоба си. Ей така, за 
доброто на жителите и гостите на прочутия град. „Групата” проявява и инициатива. Членовете и сами 
проучват и пишат на дървени табла нови данни за туристическите обекти. Благодарение на тях 
постителите вече знаят не само, че мястото се нарича „Райският кът”, но и на каква надморска 
височина е, какви са другите му особености. В края на 2018 „Групата” е започнала изграждане на 
дървен панорамен мост над река Орлощица. Дали са дума, че мостът им ще стане готов до началото 
на активния туристически сезон, който в курорта започва от май. Това, което правим, е за нашите 
съграждани и за многобройните посетители на курорта, сподели един от четримита – Румен Иванов. 
Да правиш добро за другите е наша кауза, която отстояваме много години. Подкрепяме и помагаме 
на доброволците, коментира изявите на мъжете кметът на Вършец Иван Лазаров. Двама мъже от село 
Делейна, община Брегово – Захари Костов и Любен Григоров, подариха на съселяните си кът за 
отдих. Започнали от възстановяването на естествена чешма, а след това до нея изградили беседка и 
барбекю. В началото работели само с материали, купени от самите тях. Другите като видели какво 
правят двамата, решили и те да помогнат с пари. Така по малко дали от мизерните си пенсии близо 50 
ДУШИ. Кътът станал за чудо и приказ и тогава решили да го открият официално. Това стана повод да 
се съберем, да си поговорим, обясни случилото се кметът на селото Людмил Якимов. След като вода 
потекла от тази чешма, се сетили, че в селото имат още 5, които никой не знае кога са изграждани и 
от кого. Остарели са много, но ще е добре, ако и тях облагородят по същия начин. И в село Слана бара, 
община Видин, се сдобиха с модерна чешма. На местните я дарил адвокатът от София Николай Беров. 
Коренът му е от това село и по тази причина решил, че трябва да остави нещо за спомен от рода му. 
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Водата за всички тече пред родната му къща. Кръстил чешмата „Беровата” и поканил владиката 
Даниил да я освети. Цяло село се събрало като за голям празник. Нека нашите деца, внуци и правнуци 
помнят своите корени, нека знаят откъде са тръгнали предшествениците им, казал адвокатът на 
съселяните си. Бил сварен и курбан за всички, присъствали на освещаването на родовата чешма. 
Голям жест към своите направил и инж. Емил Манойлов от София. Той предоставил дядовата си къща 
в село Боровци, община Берковица, на местното читалище и селото. Днес тя е неофициална 
етнографска сбирка, културен център. В нея всичко е запазено от времето на дядо Манойло и баба 
Ивана. Всичко – леглата, постелките, чергите по подовете, шкафовете, лавиците с грънците, дори 
костюмите на двамата. Бабата е била голяма майсторка и всичко сама си е тъкала – покривките, 
пердетата. В мазето стои 4-тонна бъчва, която някога пълнели с вино, под навес на двора - каруцата 
на дядото, с която прибирали продукцията от полето. Къщата е със запазена архитектура и понеже е 
каменна – не е помръднала. Сега е стегната като гиздава девойка и посреща гости. Туристи искат да 
им приготвят храна на жив огън на старата печка на Манойлови и да седнат на масата им да се 
нахранят. А тази маса е на 150 години... А колко паметници на забравени герои са издигнати в селата 
и градовете на Северозапада с лични средства и доброволен труд? Буди умиление скромният 
паметник на Козлодуйското даскалче – Младен Павлов Калинов, единственият българин, 
присъединил се към четата на Христо Ботев след слизнето и на козлодуйския бряг. Със закъснение в 
село Тияновци, община Брегово, научават, че той е роден в тяхното село. Проучват историята и се 
убеждават, че няма грешка – така е. Неколцина тияновчани дават пари и доброволен труд и му издигат 
паметник.  Това са Цветан Тимотеев, Иван Александров, Розалин Флоров, Иво Филипов, Никола 
Флоров, Людмил Радуканов, Златко Ангелов, Ангел Боянов, Дафин Евдокимов, Светослав Христов, 
Румен Петров, Генади Георгиев. Така повече от 165 години след рождението си Козлодуйското 
даскалче се връща за вечни времена в своето село... Това е само последното от многото добри дела в 
Северозапада. Макар и бедни, хората дават пари за лечение на болни деца, за ремонт на къщи, 
полуразрушени от пожари, за улици, чешми, мостове. За доброто на другите... Копирано от 
standartnews.com 

96 туби и 4 чувала капачки предадоха жителите на Левски за кампанията „Капачки за 
бъдеще“ 

www.plevenzapleven.bg | 09.04.2019 | 09:43 
НЧ „Георги Парцалев-1901“ – Левски участва в големите събирания на капачки в полза на болниците 
в малките общини. На 7 април в Плевен представители на читалището предадоха 96 туби от 
минерална вода и 4 чувала с капачки. Получената грамота за дарение е за жителите на град Левски, 
съобщи Силвия Йорданова От името на НЧ „Георги Парцалев-1901“ – Левски тя благодари на всички 
включили се в инициативата „Капачки за бъдеще“: ДГ „Локомотив“ – Левски, ДГ „Слънце“ гр. Левски, 
ОУ „Максим Горки“ гр. Левски, СУ „Крум Попов“ гр. Левски, ПГССТ „Н. Вапцаров“ – Левски, семейства 
и граждани от община Левски и всички съпричастни. Кампанията продължава и следващо предаване 
на капачки ще е през есента.  

Първата Kaufland гора беше засадена край Драгоман 

www.3e-news.net | 09.04.2019 | 14:30 
Служители на Kaufland България и техните семейства участваха в пролетно залесяване край 
Драгоманското блато в землището на териториално поделение „Държавно горско стопанство 
Сливница“. Над 120 доброволци се включиха в „зелената“ инициатива и засадиха над 2 000 дъбови 
дръвчета в първата Kaufland гора. След инструктаж от представители на горското стопанство 
доброволците се заеха със задачата да засадят правилно фиданките, за да могат да се превърнат в 
големи дървета, които да живеят повече от 600 години в местността. Най-малкият ентусиаст в отбора 
на Kaufland България беше 3-годишен, а най-големият – на над 60 години. Изборът на място за 
залесяване – опожарената гора до Драгоманското блато, не е случаен. По информация от „Държавно 
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горско стопанство Сливница“ и на партньорите на инициативата от Гората.бг, благодарение на 
засадените дървета може да бъде предотвратено превръщането на района около блатото в пустиня и 
така да бъдат спасени от изчезване животинските и растителните видове там. Драгоманското блато е 
единственото карстово блато у нас и е включено като защитена територия в Натура 2000. Влажната 
зона е местообитание на редица редки и защитени растителни и животински видове. С убедеността, 
че само действията носят промяната, служители на Kaufland България участват в доброволчески 
инициативи и се включват в благотворителни събития. Миналата година доброволци на компанията 
изчистиха 50 тона отпадъци от нерегламентирано сметище между селата Слокощица и Граница около 
Кюстендил. За Коледа служители на Kaufland България събраха средства за каузата на фондация 
„Майко Мила“ с проекта „Оле Мале“ по време на вътрешен Благотворителен коледен базар на 
талантите. След като сумата беше удвоена от компанията, Kaufland дари 6 500 лева на фондацията в 
подкрепа на майките на деца с увреждания. Кауфланд България ЕООД енд Ко КД е на българския пазар 
от 2006 година. Веригата има 59 хипермаркета в цялата страна. Обектите са със средна търговска площ 
от 3200 кв.м. 

Деца и магистрати засадиха 1700 фиданки в Црешново 

www.infomreja.bg | 09.04.2019 | 16:45 
Изложба на детски рисунки върху дървени шайби на тема: "Защитените видове в Осоговска планина" 
е една от инициативите в програмата на „ДЛС Осогово” за Седмицата на гората. В изложбата участваха 
ученици от II до VII клас на I ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кюстендил. Децата взеха участие в беседа 
за лесовъдската професия и в няколко игри на горска тематика, като показаха много добри познания 
в областта, но и научиха по нещо ново от експертите в стопанството. Наред с това учениците имаха 
възможност да посадят и отгледат по една фиданка. За целта горските служители им предоставиха 
семена от черен бор и почвен субстрат. При следващата среща в края на месец май ще стане ясно кой 
се е справил най-добре. Междувременно доброволци от Административен съд – Кюстендил, 
участваха във възстановяване на гори в землището на село Црешново, пострадали от нападение от 
корояд. С помощта и на най-малките помощници, които се включиха активно в кампанията, бяха 
продължени традициите в грижата за бъдещето на гората. Залесени бяха 2 декара с черен бор и 1 
декар зимен дъб с общо 1700 броя фиданки. 

Добрина: Търсят се доброволци да придружават възрастни хора на културни събития 

www.dariknews.bg | 09.04.2019 | 18:08 
Търсят се доброволци, които да придружават възрастни хора на културни и образователни събития в 
София. Инициативата е на фондация „Кредо Бонум“ и е част от проекта "Изкуство без възраст", който 
се реализира за втора година. През април екипът на фондацията започва да събира информация за 
безплатни събития в столицата и едновременно с това ще търси млади хора, които желаят да прекарат 
време с по-възрастното поколение.   Заради липсата на информация или на приятели, с които да 
посетят нещо интересно, много възрастни хора в София остават изолирани от богатата културна 
програма на града. Това установява проучване на фондация „Кредо Бонум“. Екипът кандидатства с 
проекта „Изкуство без възраст“ по една от програмите на Столичната община и през миналата година 
успява да събере възрастни хора с ученици, като децата стават учители по компютърна грамотност. 
През тази година вниманието ще бъде насочено към събирането на информация за културни събития 
и разпространяването й сред колкото се може повече възрастни хора, разказа пред Дарик Мила 
Стоянова, мениджър проекти във фондацията.   „Такива има много, особено през пролетта и началото 
на лятото. Много галерии, събития, музеи, концерти. Нашата цел е да събираме на всеки две седмици 
тази информация и от месец май до края на юли да я предлагаме под формата на афиш в Столичната 
библиотека, филиал „Сердика“, където възрастните хора ще могат да направят кратка разходка и да 
се информират за това какви са предстоящите събития с вход „свободен“, обясни Стоянова.   В същото 
време фондацията набира доброволци, които желаят да придружават възрастните хора по време на 
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културните събития:   „Ще се радваме на всеки, който има желание да се включи, да влезе в една 
такава група от 20 души, например 15 възрастни хора и 5 млади доброволци, като заедно да 
посещават различни културни събития“.По време на досегашни срещи с възрастните хора и 
доброволците, екипът на фондацията установява, че има много възрастни хора, които очакват да им 
се случи нещо интересно, както и че връзката между поколенията е взаимно полезна. 

Базарът на майките - на кого и как помага? 

От "ничиите" деца до растящите с родители, но в нищета, ще получат подкрепа 
в. Марица, Пловдив | Елина ПЕТКОВА | 10.04.2019 | 00:01 
На кого и как помага традиционният Великденски базар на Движението на българските майки в 
Пазарджик? Събитието, утвърдило се от години като най-масовата благотворителна инициатива, 
отдавна надхвърляща пределите не само на региона, но и на страната (много от дарителите на 
средства и вещи за разпродажба помагат от чужбина), ще се проведе за пореден път на Цветница и в 
деня преди празника - на 19 и 20 април. А организаторите спазват стриктно навика си не само да дават 
точен отчет след акцията, но и предварително да уведомяват благотворителите за какво ще бъдат 
похарчени парите им. 
Най-дългогодишният проект на фондацията е "Стъпка напред". Това е програма за отпускане на 
стипендии на деца, лишени от родителски грижи, настанени за отглеждане в ЦНСТ, от област 
Пазарджик. Целта е те да се стимулират да бъдат по-отговорни - както към учебният процес, така и 
към поети обещания и ангажименти. Да им се предостави възможност сами да планират и 
разпределят финансовите си средства. Кандидатите трябва да показват добър успех в училище, 
похвално поведение във и извън учебното заведение, както и в центъра, в който са настанени. За 
онези, който не показват целогодишно добър успех, поведение, желание и мотивация, стипендията 
се спира и се дава на друг кандидат. 
През учебната 20192020 г. проектът ще стартира за 10-та поредна учебна година. За изминалото 
десетилетие стипендианти са били ученици, които са показали отлични резултати както в училище, 
така и на различни състезания. Има и вече пораснали и завършили висше образование. 
Друг успешен проект, който през новата учебна 2019-2020 г. ще стартира за 4-та поредна година, е 
"Дари обяд". Той е за деца, които са отглеждани от родителите си, но в бедност и недоимък. И В 
днешно време все още има малчугани, които се радват на майчина подкрепа, на бащино рамо, които 
растат с грижовни възрастни до себе си, но оцеляват на ръба на нищетата, от многодетни семейства 
са или са полусираци. Случва се и в много домове да има лични трагедии. 
Проектът осигурява ученически обяд на деца от НУ "Васил Левски"; НУ "Васил Друмев"; НУ "Отец 
Паисий"; ОУ "Св. св. Кирил и Методий". 
Майките помагат и на малчугани в приемни семейства чрез проект "Приеми ме". Вече над 7 години 
работят съвместно с Екипа по приемна грижа към община Пазарджик в помощ на деца, настанени за 
отглеждане в приемни семейства от цялата област. От 3-4 години се организират и коледни партита 
за приемни деца, както от община Пазарджик, така и от Велинград, Ракитово, Стрелча, Пещера, 
Панагюрище. Тези партита вече станаха традиционна част от коледните акции и децата ги очакват с 
нетърпение. 
През 2018 г. стартира и една нова инициатива част от събраната сума от базара се дарява на дете от 
областта, нуждаещо се от лечение. Миналата година това беше Димитър Ричков, ученик от 
пазарджишко училище, тогава на 9 години. Тази година отново след приключване на базара и според 
постигнатия резултат ще бъде заделена сума за нуждаещо се дете. 
Най-радващото е, че благотворителната инициатива, посветена на "ничиите" деца, за пореден път се 
радва на завидна популярност още преди да са разпънати познатите ни вече шарени сергии с ръчно 
изработени сувенири, предлагани с широки усмивки. За поредна година много от изделията са 
предварително запазени със заявки по интернет, а организаторките се шегуват, че няма да остане 
какво да изложат в бялата шатра по време на самата разпродажба. 
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Събират благотворително торбички в Софийския университет 

www.novinite.bg | 10.04.2019 | 09:56 
Продължава акцията за събиране на найлонови торбички на територията на Софийския университет. 
Идеята е от тях да бъдат изработени кошници, цветя и други предмети, които ще бъдат продадени, а 
със събраните средства ще бъде помогнато на хора с увреждания да посетят различни 
забележителности в страната. Инициативата е на университетския клуб за екология и устойчиво 
развитие. 

Турнир по стрелба във Варна набира средства за деца на загинали служители на МВР 

www.dnesplus.bg | 10.04.2019 | 11:21 
За поредна година във Варна ще се проведе благотворителен турнир по стрелба за събиране на 
финансови средства в помощ на децата на загинали служители на МВР. Той ще се състои на 20 април 
в стрелбищен комплекс СОД-Варна и в него могат да участват както служители на МВР, така и 
пълнолетни граждани, заплатили благотворителна такса. Записванията за участие ще започнат в 10 ч., 
след което ще бъде изнесен инструктаж за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. По време на 
самите стрелби, присъстващите ще бъдат запознати с полезна информация по актуални теми като 
превенция на агресията в училищата, престъпността при деца и младежи и превенция на употребата 
на наркотични вещества сред ученици. Турнирът ще приключи след награждаване на победителите. 
Организатор на събитието е Съюза на Българските Командоси във Варна - Мобилна група Тюлен 1/03. 
Днес+ 

Старозагорското музикално училище се нуждае спешно от роял 

www.trud.bg | 10.04.2019 | 11:45 
Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова” в Стара Загора се 
нуждае от спешна помощ за закупуването на нов качествен роял. Инструментът, на който в момента 
се провеждат всекидневни уроци, концерти и редовни изпити, не подлежи на ремонт. Училището 
организира благотворителен концерт „Вечер на младите таланти“ – шедьовър от класическа и поп 
музика, който ще се проведе на 12 април 2019 г., от 19:30 часа, в Държавна Опера – Стара Загора. 
Изявени ученици от музикално училище „Христина Морфова” ще изпълнят известни произведения от 
Шопен, Лист, Григ и др. Специални гости ще бъдат Роберта Баньоло (Швейцария), известна от 
големите сцени в Милано, Рим и Париж, както и от предаването „Швейцария търси талант”, и Давиде 
Галаси (Италия), завършил престижната консерватория „Джузепе Верди” в Милано и концертирал в 
Рим, Париж, Лондон, Ню Йорк и Токио. Ще бъдат изпълнени хитове от репертоара на Андреа Бочели, 
Селин Дион, Лаура Паузини и знаменитото Либертанго на Пиацола. Организатори са Швейцарско-
българската културна асоциация и Обществен дарителски фонд – Стара Загора. Билети могат да бъдат 
закупите от офиса на Обществен дарителски фонд – Стара Загора, като се обадите на тел: 042 602 155, 
0884 842 933. Дарителска сметка: Обществен дарителски фонд – Стара Загора Първа инвестиционна 
банка IBAN: BG57 FINV 9150 10BG N05T 02 BIC: FINVBGSF Основание: дарение роял 

Софийският зоопарк търси доброволци, които да следят животните да не бъдат хранени 

www.dnevnik.bg | 10.04.2019 | 12:51 
Софийският зоопарк обяви на страницата си във "Фейсбук", че се нуждае от доброволци, които да 
следят животните да не бъдат хранени от посетителите. Помощта ще е нужна през двата дни от 
уикенда, когато зоологическата градина е посещавана от най-много хора. Доброволците ще оказват 
съдействие на охраната и на гледачите на животни, като ще следят посетителите и ще правят 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.novinite.bg/articles/173858/Sabirat-blagotvoritelno-torbichki-v-Sofijskiya-universitet
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=879300
https://trud.bg/старозагорското-музикално-училище-с/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/04/10/3417467_sofiiskiiat_zoopark_tursi_dobrovolci_koito_da_slediat/?ref=home_layer2
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забележки на тези, които се опитват да хранят животните. От зоопарка уточняват, че така се поставя в 
опасност здравето и даже животът на животните. Най-голяма е нуждата от доброволци при мечките и 
сурикатите. Те ще са необходими в събота и неделя между 10.30 и 17 ч., като преди това ще бъдат 
инструктирани и ще получат фланелка и бадж, за да се отличават от посетителите. Доброволците 
трябва да са навършили 18 години. Кандидатите за доброволци могат да се свържат със столичния 
зоопарк на имейл: sofzooed@zoosofia.eu 

Ротаракт стартира кампания "Купи и дари" 

в. Янтра Днес, Велико Търново | Александра ДИМОВА | 12.04.2019 | 00:01 
Ротаракт клуб - В. Търново, стартира за поредна година инициативата " упи и дари". Целта на 
кампанията е да се помогне на хора в нужда с храна и стоки от първа необходимост, за да посрещнат 
наближаващите великденски празници. На 18 и 19 април от 15,00 до 20,00 ч. доброволци от 
организацията ще събират дарения под формата на хранителни продукти в големи магазини в града 
в кварталите "Кольо Фичето" и "Картала" и в Mall В. Търново. На 20 април в същите часове, младежите 
ще очакват дарители в новооткрития хипермаркет в града. В близост до касите ще бъдат поставени 
определени за целта, брандирани колички с името на каузата " упи и дари", в които ще оставят 
закупените продукти. 
"През изминалите години зарадвахме стотици семейства в нужда от В. Търново и околността. Тази 
година отново ви каним да станете част от кампанията и заедно да стоплим сърцата на възрастните 
хора от Дома за стари хора "Венета Ботева", както и семейства в нужда. Нека отново се обединим и 
направим празниците на нуждаещите се по-хубави, давайки нещо малко, но истински значимо", 
апелират младежите от Ротаракт. 
11.04.2019 г. 
Стр. 4 

Звезди на спорта карат колела в неделя за по-чист въздух в София 

www.standartnews.com | 12.04.2019 | 09:55 
Множество популярни спортни звезди на България ще поведат колоната на „София кара колело и тича 
за по-чист въздух“ тази неделя. Стартът на Велошествието е точно в 11 ч., а бегачите потеглят в 11.15 
ч. по маршрут от Народно събрание през Орлов мост покрай Перловската река до НДК и след това по 
бул. Витоша до входа на Южния парк. Там на голямата поляна е предвиден голям спортен празник с 
много атракции, надпревари, викторини с награди, концерти и забавления. Събитието се организира 
от „София – Европейска столица на спорта“, Центърът за градска мобилност и Столична община. 
Сборният пунк ще бъде отворен точно в 9.30 ч. за да може всеки участник да получи фланелка и 
стартов номер, с който после би могъл да се включи в многото томболи с награди в Южния парк. 
Аниматори ще се погрижат преди старта пред Народно събрание вашите велосипеди и по-специално 
колелата на най-малките да са красиви и празнично украсени. Велошествието и кросовото бягане 
нямат състезателен характер, а преминаването по 4-километровия маршрут е с цел да се отправи 
послание за по-чист въздух, за по една още по-красива и зелена българска столица. „София – 
европейска столица на спорта“ организира събитието вече четвърта поредна година, заедно с още над 
сто активности, които имат за цел да предоставят повече възможности на софиянци и гостите на града 
за спорт и активен начин на живот. Регистрация за Велошествието и кроса не е задължителна, но след 
9.30 ч. при желание ще можете да вземете фланелка и стартов номер, с който да участвате в томболите 
в Южния парк с награди за над 2000 лв. Маршрут, последни новини и всичко за предстоящите в неделя 
активности можете да намерите в подробности във специалната Facebook страница на събитието 
Олимпийски легенди и шампиони потеглят по маршрута На старта ще бъдат някои от най-известните 
спортни звезди на България. Отново с колоната ще потегли легендарната Евгения Раданова, която 
освен трите си медала от зимни олимпиади е и единствената българка участвала и на зимна, и на 
лятна олимпиада със своя старт в колоезденето от Игрите в Атина 2004 г. До нея ще бъдат част младите 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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таланти на българския спорт: новата звезда на световното фигурно пързаляне Александра Фейгин, 
която едва на 16 години записа тази зима историческото 11-о място на Европейско първенство в Минск 
и престижното 17-о място на Световното в Япония при жените. На старт ще бъдат и двукратните 
олимпийски младежки шампиони от Буенос Айрес2018 акробатите Мариела Костадинова и Панайот 
Димитров, бронзовата медалистка от току-що завършилото Световно първенство за девойки по 
фехтовка в Торун (Пол) и носителка на Световната купа на сабя Йоана Илиева, деца от хокейните 
школи, баскетболната легенда Роберт Гергов и др. Твърде вероятно е на старт да застанат още 
медалистът от Световно първенство по таекуондо Владимир Далаклиев, волейболният треньор Сашо 
Попов, призьорът от младежките олимпийски игри в Буенос Айрес в спортното катерене Петър 
Иванов, както и много общински съветници, известни личности от културата, политиката и бизнеса. 
Сред участниците е и легендарният алпинист Дойчин Боянов, който изкачи Еверест без кислород. 
Българския герой през миналата година осъществи заедно с приятели и съмишленици уникален 
проект с щафетния супермаратон „Един ден на Витоша“. За двайсет часа Дойчин обиколи Витоша по 
суша, въздух, вода, дори под земята, съпровождан от 16 суперспортисти, два коня и няколко хъскита. 
Инициативата беше подпомогната от „София – евростолица на спорта“ и имаше благотворителна цел 
– да осигури чрез кампанията „Витоша – достъпна за всички“ на Природен парк „Витоша“ средства за 
изграждане на алея и спортна площадка в местността „Игликина поляна“ за хора с физически 
увреждания. В пъстрата колона ще бъде и група от Датското посолство начело с посланик Сьорен 
Якобсен, които също ще карат колела за по-чист въздух в София. Посланик Сьорен Якобсен 
представлява Кралство Дания у нас от септември 2017 година. Сега той ще участва във Велошествието 
заедно със своята съпруга и по-голямата си дъщеря, които го придружават на мисията му в България. 
Служители на посолството на Кралство Дания се включват активно в много спортни събития и 
надпревари у нас и по-конкретно в София. През миналата година те участваха в атлетическо бягане на 
26 май, а на 22 септември отбелязаха Деня на независимостта с велосипедно шествие. По-късно те 
бяха част от надпреварата „Заедно“ и част от 5-километровото бягане за Световния ден на 
диабетиците. На старта очакваме и президента на Международния съюз по модерен петобой Клаус 
Шорман, германецът тези дни е в София във връзка с турнира за Световната купа. Голям спортен 
празник в Южния парк с много награди, забава и атракции Много интересна програма ви очаква и в 
Южния парк. Спортният празник тамв неделя започва в 11.30 ч. с много музика, надпревари, забавни 
игри и викторини с награди. За доброто настроение на присъстващите на голямата поляна до входа 
откъм бул. „Витоша“ ще се погрижат участничката в конкурса на Евровизия Йоанна Драгнева и 
изключително популярната напоследък сред тийнейджърите певица Ева, двете са подготвили 
атрактивна денс музика, за да може всички да се забавляват и да танцуват. Техните изпълнения ще 
бъдат прекъсвани на всеки 15 минути с периодично теглене викторини със стартовите номера на 
участниците с наградите за над 2000 лв. Специални щандове и палатки ще показват на децата най-
новите тенденции в колоезденето и начините за безопасно каране на колело. Аниматори от се грижат 
за доброто настроение с много забавни игри и надпревари сред малчуганите, ще организират конкурс 
за най-добра рисунка на тема велосипеди, най-красивите ще бъдат отличени със специални награди. 
На голямата поляна ще бъде позиционирана и новата въздушна възглавница. Всеки ще може да се 
пробва със скок от специално изградена конструкция с две позиции като височина. Зрителите ще 
определят най-атрактивните изпълнения. 

Да подкрепим Златните както направи Бербатов 

www.eva.bg | eva.bg | 12.04.2019 | 11:13 
Световната купа по художествена гимнастика в София започна и всички българи стискаме палци на 
нашите момичета, които са ни носели толкова много радост през годините. Със сигурност така е и с 
Димитър Бербатов, който в седмиците преди старта на купата се срещна с националния ни ансамбъл, 
за да вдъхне кураж и да пожелае късмет. ОЩЕ ...И все пак те станаха златни!Имаше и още един важен 
повод - кампанията, набираща средства за създаването на възстановителен център за гимнастичките. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Истината е, че когато момичетата изпълняват съчетанията си в зала «Арена Армеец» или където и да 
било по света, усещането е за лекота и въздушност, но зад това се крият часове, дни, месеци и години 
наистина тежък физически труд, а нерядко и контузии. Гимнастичките ни обаче нямат добър 
възстановителен център, с каквито разполагат техните конкурентки във водещите в художествената 
гимнастика държави. Всеки, който иска да подкрепи Златните момичета на България за изграждането 
на възстановителен център, може да го направи със sms на кратък номер 17 777 с текст DMS ZLATNITE 
(1,20 лв. с ДДС) и/или с дарение към банкова сметка: Българска федерация по художествена 
гимнастика IBAN: BG49FINV91501017293534 ТВОЯТ КОМЕНТАРТВОЯТ КОМЕНТАРВлезте силиИзберете 
имеВход с Eva.bg 

Започват доброволческите чистения на дивите плажове 

www.dnevnik.bg | 12.04.2019 | 14:20 
От утре започва традиционното вече почистване на дивите плажове, където след есенно-зимния сезон 
има изхвърлен от морето боклук. Първото събиране на боклуци е насрочено за 13 април (събота) на 
Крапец. Акциите се организират от доброволци, тъй като иначе плажовете остават негодни за 
посещение през летния сезон. Тази година почистването ще съвпадне с последния етап от 
обществената консултация за промени в Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки, с които се 
цели да се въведе разделно събиране на отпадъци по българските плажове и почистване на 
неурбанизираните от тях. Голямото пролетно почистване Акцията в Крапец е обявена от 9.30 ч., като 
доброволците се събират в центъра на селото. Намерението на организаторите е да бъде почистен 
Дуранкулашкият плаж в частта му северно от Крапец. "Носете ръкавици и топли дрехи", посочват 
авторите на инициативата. Останалите вече известни дати за почиствания са: - на Липите на 20 април 
- в 9 ч. на спирката на Операта в Бургас (при желание за ползване на осигурен транспорт до Синеморец 
е нужно записване тук) или в 10:15 на Южния плаж на Синеморец ("Бутамята"), - на 27 април на 
Иракли, който е и плаж за природосъобразен туризъм - почистването продължава и в трите дни на 
Великден от 27 до 29 април. През май се очакват и традиционното доброволческо почистване на 
другият незастроен плаж за природосъобразен туризъм - "Карадере". Там вече имаше пролетно 
почистване през март. От гражданската група за третия природосъобразен плаж - "Корал" - съобщават, 
че според техни съмишленици на място към момента плажът е чист, но те са в готовност за следващо 
събитие при нужда. Общностите на туристи, които редовно почиват на дивите плажове в България, 
досега се справят чрез периодични самоорганизирани почиствания с боклука, натрупван от морето и 
от недобросъвестни посетители. Поради липсата на задължения на местните власти обаче често има 
проблеми при извозването на боклука и натрупване на замърсявания дори във вече почистени райони 
(виж тук). Миналата година почистващи плажа на Иракли опитаха заради препълнените контейнери 
до бунгалата да изхвърлят боклука си в съседното село Емона, разказаха за "Дневник" свидетели. 
Оказва се обаче, че и в селото няма контейнери за боклук, а жителите му изнасят чувалите със смет с 
личните си автомобили до най-близкия град. Общините със задължение да чистят В отговор на 
проблемите със събирането на боклука по плажовете правителството подготви промени в Наредбата 
за опаковки и отпадъците от опаковки. С консултацията, която приключи в сряда, Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ) предлага в големите населените места и в курортите да се вмени 
задължение за разделно сметосъбиране и за концесионерите на плажовете - в допълнение към 
ползвателите на търговски обекти и други стопански сгради. Общините, които по отношение на 
сметосъбирането са компетентни органи по Закона за устройството на черноморското крайбрежие 
(ЗУЧК), ще имат нови задължения. Те ще трябва да не допускат замърсяване на плажовете, които не 
са възложени на концесия или отдадени под наем, и да осигуряват почистването им. Също така нов 
текст ще изиска в курортните населени места броят на съдовете и честотата на обслужването им да са 
съобразени с обема на образуваните отпадъци от опаковки от търговските обекти на територията и в 
близост до морските плажове. Куково или това лято Промените бяха подкрепени и от граждани с 
анкета, която бе разпространена във "Фейсбук" от страницата Lessplastic Bulgaria. Според информация 
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от сайта e-Burgas 96% от отговорите на въпроса "Желаете ли въвеждане на разделно събиране на 
отпадъците по българските плажове?" са положителни и желанието е това да се случи още това лято. 
Засега обаче предстои предложенията за Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки да 
преминат през консултации и евентуални промени в хода на законодателния процес. Към момента 
няма изискване за разделно събиране в курортите и компетентните органи по Закона за устройството 
на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) нямат задължения за боклука на плажовете, които не се 
възложени на концесия или отдадени под наем. От тези органи - по отношение на сметосъбирането 
това са общините - засега не могат да се изискват "мерки с оглед недопускане на замърсяване им с 
отпадъци от опаковки, както и на прилежащата им акватория, а при наличие на замърсяване да 
осигуряват почистването им". Новата регулация и вменяване на задължения на местните власти няма 
да спре масовото потребление на пластмаса, нито изхвърлянето на боклук от морето. Но това би било 
демонстрация на отношение към проблема и стъпка към изграждане на нова култура на масовите 
ползватели на плажната ивица. Почистване и потребление Данни сочат, че най-голямата част от 
боклука по плажовете е изхвърлен от морето (през зимата там няма друг източник на боклук, но той 
се трупа), а всеки ден от сушата и чрез вливащите се реки в Черно море навлизат 3 тона пластмаса 
(повече - тук). Генералното решение е намаляването на потреблението на пластмасата, а не само 
подобряване на "прибирането" ѝ извън погледа ни на плажуващи и посещаващи природата. В 
момента се въвеждат политики за ограничаване на потреблението на пластмаса. По силата на новата 
директива на ЕС за забрана на 10 от най-често употребяваните пластмасови продукти за еднократна 
употреба това трябва да се случи и в България през 2020 г. Възможно е с обсъжданите промени на 
МОСВ в наредбата за опаковките в България да се подобри почистването на плажовете. И двете мерки 
ще доведат до внимание на повече граждани към проблема с потреблението на пластмаса. В разговор 
за "Дневник" през октомври изследователят на българското море д-р Димитър Беров обясни, че 
такава политика "е една добра стъпка към ограничаване на това замърсяване, но много по-важно е да 
се намерят заместителите на всички тези пластмаси за еднократна употреба от бита ни и да се 
ограничи изхвърлянето на отпадъци в околната среда изобщо". 
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