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Новини за членове на БДФ 
 

Михаил Тачев, изпълнителен директор на Международна фондация "Св. св. Кирил и 
Методий", пред "Труд": Нека политическата класа обърне очи към младите таланти 

в. Труд | Анджела ДИМЧЕВА | 12.06.2019 | 00:05 
Наскоро в София се проведе годишното заседание на Управителния съвет на Международната 
фондация "Св. св. Кирил и Методий" който се състои от 46 членове - видни дейци на науката, 
изкуството и културата (акад. Алберт Лиханов, акад. Антон Дончев, акад. Благовест Сендов, проф. 
Величко Минеков, Георги Йорданов, Джордж Марк-Райнов, Любомир Левчев, д-р Мария Луиза 
Варбург, проф. Минчо Минчев, княз Никита Лобанов-Ростовски, проф. Павлина Доковска, проф. Петер 
Фишер-Апелт, акад. Петър Кендеров, д-р Соломон Паси, акад. Стефан Воденичаров, проф. Стоян 
Денчев, д-р Теофана фон Заксен и др.). В нейната 37-годишна история могат да се откроят значими 
инициативи, в резултат на които няколко поколения млади български учени и дейци на изкуството са 
специализирали в чужбина, утвърдили са се в професиите си и днес са на ключови позиции в 
световноизвестни компании, правителствени организации, университети, арт центрове. Защо тази 
благородна дейност не е във фокуса на българското общество? Кои са известните българи, които през 
годините са просперирали с помощта на Фондацията? Какви програми са активни в този момент? И 
кой може да кандидатства по тях? На тези въпроси отговаря Михаил Тачев - Изпълнителен директор 
на фондацията. 
*** 
- Г-н Тачев, как оцеля в сложните икономически реалности Международната фондация "Св. св. Кирил 
и Методий"? 
-Доверието в нашата работа е изключително високо и не е помрачавано през изминалите 36 години. 
Фондацията си извоюва престиж и отстоява заложените в устава ценности и цели. 
- Колко са програмите, по които работите? 
-Действащи регулярно са програмите "Колежи на Обединения свят" "Българските учител и" "Млади 
художници" "Ученически институт по математика и информатика ". Съвместно със СБХ и под 
ръководството на покойния акад. Светлин Русев подкрепяхме програмата "Сите дез Арт" в Париж, 
благодарение на която десетки български художници получиха шанса да работят в ателиетата на 
Монмартър. За тази цел Фондацията отпусна над 100 000 щ. д. Провеждахме и Национален конкурс 
за млади художници с награден фонд 10 000 щ. д. Работим много активно с Германия: от 1991 г. когато 
с изпълнителния директор на ДААД, ф-р Кристиян Боде - член на Кръга на приятелите на Фондацията 
в Германия, подписахме първия договор повреме на един обяд домакинствай от проф. Герд Имайер, 
почетен консул на РБългария за Северна Германия и също член на Германския кръг на приятелите на 
Фондацията. Германската служба за академичен обмен - DAAD, в сътрудничество с нас, отпуска 
стипендии за следване и научноизследователска работа в Германия за студенти, аспиранти и млади 
учени. Всяка година 100 български студенти получават стипендия "Гипсън" (от 2000 лв.). От 2004 г. 
досега сем. Нели и Робърт Гипсън са дарили за тази програма 1 940 734 лв. Акад. Антон Дончев учреди 
награда "Време разделно", като дари хонорарите си от различни издания на романа си"Време 
разделно" за присъждане всяка година на две стипендии за първокурсници от Смолян-област, които 
следват български език или история. Последните ни стипендианти са изключителни таланти - Здравко 
Ловчалиев и Стоянка Германова. В областта на музиката имаме стипендия: "Лидия Кутева" за млади 
пианисти, учредена с лични средства на проф. Павлина Доковска. Имаме стипендии в областите на 
журналистиката, правото, англицистиката, както и договори за специализации за научни разработки с 
Швейцария и Япония. Ката цяло за последните 30 години сме подпомогнали около 10 000 души. 
- Кои имена и събития бихте откроили от последните месеци? 
- Забележителни са нашите прояви в Карнеги хол по повод 24 май! На 22 май се състоя концертът 
"Музикални съкровища от България", на който основна фигура беше Лора Ал-Ахмад, възпитаничка на 
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НМУ "Любомир Пипков" - талантлива българска пианистка и композитор. Тя е едно явление от 
значима величина. Обучава се в Ню Йорк при проф. Лоуел Либерман. Тези концерти се осъществяват 
през последните 26 години благодарение на неуморната проф. Павлина Доковска - ръководител на 
департамент "Пиано" в Mannes College of Music в Ню Йорк. 
- Кажете някои имена на подпомогнати от Фондацията млади таланти, които днес са световни артисти? 
- Само няколко имена, защото списъкът е много дълъг. Стипендианти на Фондацията са били 
музикантите Мила Георгиева, Васко Василев, Веско Пан-телеев-Ешкенази, Яна Дешкова, Светлин 
Русев, Анна Стойчева, Лора Чекоратова, Росен Миланов, Павел Минев и много други. 
- А как се реализират вашите избраници в полето на науката и технологиите? 
- Вече 28 години изпращаме по двама български ученика в престижната лятна школа (за 6 седмици) 
по математика и естествени науки в MIT (Маса-чузетския технологичен институт). Наши възпитаници 
дистанционно ръководят проектите на участниците в Ученическия институт по математика и 
информатика у нас, учреден по идея на визионера в образователните процеси в България акад. Петър 
Кендеров. 
За 30 години сме изпратили 150 младежи в Колежите на Обединения свят. Качеството на нашата 
селекция и престижа на веригата осигуриха на тези млади хора пълни стипендии в най-престижните 
американски университети - в Харвард, МТИ, Принстън и други от Бръшляновата верига в САЩ - на 
обща стойност над 20 млн. щ. д. Президент на един от най-реномира-ните центрове по бизнес-
мениджмънт (ИНСЕАД) е стипендиантът на Фондацията д-р Илиян Михов. 
- Известно е дългогодишното ви сътрудничество с Япония. Продължава ли традицията на участието ви 
в Дните на японската култура у нас? 
- Разбира се, ние сме сред организаторите им. Освен това учредихме Клуб на приятелите на чайната 
церемония, спонсорираме Клуб по икебана. На наша територия съществува Център за проверка 
нивото на японски език. Заедно с посолството на Япония вече 25 години провеждаме Конкурс по 
ораторско майсторство, в който се включват участници и от Македония. От 28 години Министерството 
на образованието на Япония провежда конкурси за стипендии за бакалаври и специализанти, в които 
се включват и участници от близките балкански стра ни. Основна роля за развитието на тази програма 
имат Токайската образователна система и члена на Управителния съвет на Фондацията проф. Татсу ро 
Мацумае. 
- Кои са вашите партньори в чужбина? 
- Семейство Гипсън, чиито дарения от 2004 г. възлизат на над 2 милиона лева; Кръгът на приятелите 
на Фондацията в Германия; Фондация "Фолксваген"; ДААД, Фондация "Александър фон Хумболт"; 
Центърът за отлични постижения, САЩ, основан от д-р Джо-ан Ди Дженаро и адмирал Риокоувър, 
създател на първата атомна подводница на САЩ; Токайската образователна система с президент 
проф. Татсуро Мацумае; покойният меценат Юго Вутен от Белгия; Посланик Джон Мен-зиес и г-н 
Франк Бауер, първият президент на БАИФ... 
- Кой ви помага в България? 
- Партнираме си активно със Столична община, Министерство на културата, Министерство на 
образованието и науката, БАН, Софийския университет, фондация "Америка за България", Уни-БИТ, 
фондация "Помощ за благотворителността в България", Американската фондация за България, 
фондация "Еврика", с Ротари клубовете в България. Бих отбелязал също, че развиваме активна учебна 
дейност: в нашата Езикова школа се обучаваме ученици по математика, английски, японски, немски и 
български език. 
- Какво от вашата дейност в близко бъдеще би привлякло интереса на обществото у нас? 
- Проф. Павлина Доковска отново ще долети в София, за да проведе нов конкурс за стипендии "Лидия 
Кутева" на учениците от НМУ"Л. Пипков", в памет на своята учителка, напълно безкористно, с лични 
средства. Награждаването на лауреатите ще бъде на 14 юни. От нея ще научим подробности за 
следващия концерт в Карнеги хол през май 2020 г. По предварителна информация сред участниците 
ще бъде талантливият пианист Георги Леков, който е студент в Ню Йорк. През август у нас бивши 
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стипендианти на МФ"Св. Св. Кирил и Методий" и участници в "Музикални съкровища от България" за 
втори път ще тръгнат по"Неотъпка-на пътека". Това е името на фестивала за камерна музика в с. 
Ковачевица, организиран от д-р Лора Чекоратова, преподавател в Джулиард Скул. През есента, но 
вече в Ню Йорк, започват Българските концертни вечери - събитие, което набира скорост от 15 години. 
Там главните лица са бивши стипендианти на фондацията - Музикалните съкровища от България. 
Фондацията за пореден път подкрепи Международния конкурс"Панчо Владигеров" в гр. Шумен, 
ръководен от проф. Минчо Минчев, и "Млади виртуози" в София, създаден от Милка Митева. Трябва 
да припомним, че Фондацията през всичките години на провеждането на конкурсите е оказвала 
финансова подкрепа. На 8 юни на "Камбаните" ще бъде отбелязан 40-годишният юбилей на 
Международната детска асамблея 
"Знаме на мира". Подкрепяме организаторите на това събитие: Евгения Живкова - председател на 
Фондация "Людмила Живкова - Знаме на мира", НМУ"Л. Пипков" с директор Столина Добрева и 
Италианския лицей с директор Величка Велянова. На 10 юни ще връчим Наградите на Мемориален 
фонд"Д-р Илко Ескенази" - за постижения в правните и икономически науки. Церемонията ще бъде в 
Дома на Европа в София, а наградите ще връчи д-р Филип Димитров - член на Конституционния съд. 
От 7 юли ще проведем традиционното Британско езиково училище в Аркутино през юли, което изцяло 
пренася британския опит в чуждоезиковото обучение (английски 24/7). Целта на курса е обучаващите 
се деца да натрупат нови знания и опит в използването на английския като основен език на общуване. 
Заниманията се водят от британски преподаватели с богат професионален опит. 
- От какво има нужда Фондацията днес? 
- Нека политическата класа обърне очи към младите ни таланти - ние се опитваме да насърчаваме 
даровитите деца, но възможностите ни са ограничени. Световната икономическа криза повлия и на 
нас. Имаме ръст на капитала - финансовите ни отчети са публикувани официално, но имаме нужда и 
от нови дарители. Това е нашият път: конкурси, стипендии, концерти, фестивали, мултижанрови 
събития, търсене на новаторската визия на отделния човек в пътя му към науката и изкуството. Не на 
последно място ролята на учителя за оцеляване на нацията ни. Неусетно ние всъщност създаваме 
интелектуалното общество на бъдещето. Бих завършил нашия разговор с цитат от"Неизвървяният път" 
на Робърт Фрост:"Два пътя се разделяха в гората, по-неотъпкания аз избрах от двата". 
*** 
Нашият гост 
МИХАИЛ АТАНАСОВ ТАЧЕВ е изпълнителен директор на Международна фондация "Св.св. Кирил и 
Методий". По образование е магистър "Бизнес администрация" и магистър "Технически науки". 
Първоначално работи за фондация "Помощ за благотворителността в България", на която е учредител 
и президент. Впоследствие става член на УС на Европейски център на фондациите в Брюксел и на Съюз 
на българските фондации и сдружения. Владее английски, руски, испански и немски. 
*** 
"Проблемът на фондацията е, че обществото не познава нейната дейност. Нямаме организиран PR. В 
момента текат десетки програми -дават се стипендии, финансирани от нас или от наши партньори (в 
САЩ, Германия, Япония). Млади българи следват със стипендии в чужбина, чужди учени и творци 
идват тук за наши инициативи. Един пример: от 1991 г. досега над 500 младежи са специализирали в 
Япония, която е инвестирала 40 млн. щ. д. за стипендии в съвместните ни програми. Промяната на 
глобалния финансов модел доведе до неблагоприятни процеси във финансово отношение за всички 
фондации по света - главно заради ниските лихви по депозитите. За да продължи нейната дейност, се 
налага оптимизиране на управлението на имуществото. Имам чувството, че ако хората в България 
знаеха повече за дейността ни, те биха помогнали. Нека цифрите бъдат показани - мащабът на нашата 
дейност е забележителен. Исус Христос е казал: "Когато имаш светилник, не го поставяш под коритото, 
а на прага." 
*** 
Визираме промени в управата 
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"Фондацията "Св. св. Кирил и Методий" е международна, защото при учредяването взимат участие 94 
чуждестранни учредители. Възникването беше в резултат на стремежа на България да излезе на 
световната сцена с постиженията на своята култура, изкуство и образование. Сега, на нашите 
заседания, се сблъскват различни мнения. Фондацията живееше от лихвите на капитала си. Но 
Федералният резерв и Централната европейска банка изкуствено понижиха лихвите в опит да 
преодолеят последствията от финансовата криза. Всяка организация, чийто капитал намалява, в края 
на краищата изчезва. Ние, като членове на Управителния съвет, сме отговорни за бъдещето. 
Разгледахме предложения за повишаване на ефикасността от управлението на имуществото на 
фондацията. На заседанието бе взето решение за подмладяване на състава, както и за намаляване на 
броя на Управителния съвет. 

AVON дари 100 000 лв. от кампанията „Мисията срещу рака на гърдата“ 

www.eva.bg | 12.06.2019 | 11:10 
AVON България продължава за четвърта поредна година своето партньорство с Фондация „Една от 8“ 
с председател Нана Гладуиш, реализирайки ново дарение с цел подкрепа на диагностицираните с рак 
на гърдата жени и техните семейства и ранна превенция чрез безплатни профилактични прегледи. 
Дарението е на стойност 100 000 лв. и ще бъде използвано за продължаване на съвместната програма 
на AVON и Фондацията- „Бъди до мен“, създадена през 2015 г. Набраната сумата в рамките на 
кампанията „Мисията на AVON срещу рака на гърдата“ през изминалата 2018 година, ще помогне на 
Фондация „Една от 8“ да продължи да осигурява психологическа, юридическа, информационна и 
емоционална помощ на засегнатите жени и техните семейства, както и безплатни профилактични 
прегледи за рак на гърдата и специализирани сутиени след мастектомия. През тази година Мисията 
на AVON срещу рака на гърдата ще постави фокус и върху повишаване на информираността на 
обществото за симптомите на болестта и важността на ранната превенция. Чекът за дарението бе 
връчен от Даниел Шопов - търговски директор на AVON за България, Македония и Албания, на Нана 
Гладуиш, председател на Фондация „Една от 8“.  

AVON дари 100 000 лв. за лечение на рака на гърдата 

www.jenatadnes.com | 12.06.2019 | 17:55 
AVON България продължава за четвърта година  партньорството си с Фондация „Една от 8“ с 
председател Нана Гладуиш, с ново дарение с цел подкрепа на диагностицираните с рак на гърдата 
жени и техните семейства и ранна превенция чрез безплатни профилактични прегледи. Дарението е 
на стойност 100 000 лв. и ще бъде използвано за продължаване на съвместната програма на AVON и 
Фондацията „Бъди до мен“, създадена през 2015 г. Набраната сумата в рамките на кампанията 
„Мисията на AVON срещу рака на гърдата“ през изминалата 2018 година ще помогне на Фондация 
„Една от 8“ да продължи да осигурява психологическа, юридическа, информационна и емоционална 
помощ на засегнатите жени и техните семейства, както и безплатни профилактични прегледи за рак 
на гърдата и специализирани сутиени след мастектомия. През тази година мисията на AVON срещу 
рака на гърдата ще постави фокус и върху повишаване на информираността на обществото за 
сипмтомите на болестта и важността на ранната превенция. Чекът за дарението бе връчен от Даниел 
Шопов – търговски директор на AVON за България, Македония и Албания, на Нана Гладуиш, 
председател на Фондация „Една от 8“. „Мисията на AVON срещу рака на гърдата е една от най-
значимите мисии за всеки един от нас, който е част от каузата. Щастлив съм, че за поредна година 
Avon отново активно оказва подкрепа на жените, които се борят с болестта. За своята вече 18 годишна 
история, смело можем да заявим, че кампанията се е утвърдила като една от най-успешните, обичани 
и емоционални социални кампании. Преди всичко съм горд, че каузата се развива благодарение на 
безрезервната подкрепа, която получаваме от представителите и служителите на Avon, както и на 
отворените сърца на хората в България, които неведнъж са подавали ръка, поръчвайки 
благотворителен продукт и помагайки на популяризацията на  кампанията. Уверени сме, че и с 
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тазгодишното дарение ще вдъхнем кураж на жените, борещи се с коварното заболяване да 
продължат да се борят, като от наша страна получават необходимата им подкрепа. Защото мисията за 
борба с рака на гърдата е мисия на цялото общество. През тази година в AVON си дадохме едно 
глобално обещание – да подобряваме живота на 100 милиона жени годишно, като поощряваме 
потенциала им в предприемачеството, и осигуряваме възможността им да живеят в свободна и 
безопасна среда. Вярвам, че това дарение и продължението на програмата „Бъди до мен“ е една 
ключова крачка в тази посока. ” До момента, резултатите от усилията на AVON в подкрепа на битката 
с рака на гърдата се изразяват в над 1 800 000 лева дарени средства, с които е закупена мобилна 
мамографска и ехографска апаратура и са финансирани над 31 000 безплатни диагностични прегледа 
на територията на цялата страна. Вече 18 години средствата за кампанията се набират целогодишно 
чрез благотворителни продукти от розовата серия, като 100% от печалбата от всеки поръчан артикул 
се дарява. Всеки може да подкрепи кампанията чрез поръчка на розов продукт на сайта avon.bg/bcc. 

"Нова" и bTV започват социални инициативи 

в. Всичко за семейството | 13.06.2019 | 00:01 
Двете най-гледани телевизии стартираха най-големите си социални инициативи. 
До 18 юли се приемат кандидатури на социални предприемачи за "Промяната" на "Нова броудкастинг 
груп". Досега кампанията е помогнала на повече от 96 000 деца в цялата страна, а всяка година 
медията инвестира над 190 000 лева. 
Социални предприемачи, намерили решение на важен социален проблем на децата и младежите до 
24 години, могат да кандидатстват, като попълнят онлайн формуляр на сайта на телевизията. 10-15 от 
най-добрите ще бъдат поканени за двумесечна безплатна обучителна програма, която ще им помогне 
да обогатят и развият проектите си, преди да продължат в следващия етап на конкурса. През ноември 
2019 г. ще бъдат избрани петимата финалисти. Те ще се явят на онлайн гласуване през януари и 
февруари 2020 г. и публиката ще определи кои ще са тримата финалисти, които ще се явят на 
последния кръг от конкурса - среща с детското и възрастното жури. 
Кампанията на bTV Media Group "Да изчистим България заедно" кани институции, бизнес, 
неправителствени организации и доброволци да се включат в акцията на 14 септември. Миналата 
година да чистят излязоха 409 073 доброволци. 

Кока-Кола ХБК България отново е сред „Най-зелените компании в България“ 

www.rummarinova.blogspot.com | 13.06.2019 | 17:26 
Водещата бутилираща компания получи награда заустойчивите си инициативив категорията 
„Хранителна индустрия, сектор „услуги”,търговия и селско стопанство“Кока-Кола ХБК България 
беотличена за своите дейности, насочени към устойчивото развитие и опазването наоколната среда, 
в престижния конкурс „Най-зеленитекомпании в България”, организиран от b2b Media. Компанията 
спечели второ място в категория „Хранителнаиндустрия, сектор „услуги”, търговия и селско 
стопанство“. Конкурсът сепровежда за девета поредна година и оценява най-зелените компании от 
всичкисфери на икономиката, опериращи в България. „За нас - Кока-Кола ХБКБългария, тази награда 
е огромно признание. Устойчивото развитие е в сърцето навсичко, което правим. Гордеем се много с 
постижения в сферата на екологичносъобразния бизнес, като през изминалата година успяхме да 
спестим 29 милионалитра вода, рециклирахме 95% от отпадъците в нашите производствени 
центрове,намалихме теглото на опаковките си от 5 до 7 грама, инвестирахме в енергийноефективни 
хладилници, с които спестихме много енергия. Най-много се гордеем сфакта, че служителите ни 
посветиха 556 работни дни на  доброволчество по каузи, в които вярват“, коментираИва Михова-
Митровска, мениджър "Регулаторни въпроси и връзки собществеността" на компанията.Кока-Кола 
ХБК Българияима ясно определени годишни цели за намаляване на въздействието върху 
околнатасреда както на глобално ниво, така и в България. През 2018 г. компанията представи своите 
цели заустойчиво развитие до 2025 г. В България компаниятаежегодно инвестира в дейности, 
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насочени към намаляване на консумирането наводните ресурси,  подобряване управлениетона 
отпадъците, намаляване емисиите във въздуха и редуциране на използването наресурси, намаляване 
консумацията на енергия и горива, както и в грижа заобществото. Комуникацията инасърчаването на 
отговорното отношение към природата също е основен приоритетза компанията. Най-мащабният 
проект в тази област е инициативата за опазване наоколната среда „Моят зелен град”, която стартира 
през 2008 г. с цел опазванетона природата в големия град. Тази година кампанията е в подкрепа 
наглобалния ангажимент на Системата на Кока-Кола „Свят без отпадъци“, който имаза цел събиране 
и рециклиране на еквивалента произведени и реализирани напазара опаковки за еднократна 
употреба до 2030 г. Националният конкурс"Най-зелените компании в България" се превърна в 
емблема наотговорния и екологично съобразен бизнес, като включва отличия, които са всинхрон с 
развиващата се бизнес среда в България, както и призове за личности,компании, общини и 
неправителствени организации. Конкурсът следи"зелената" корпоративна социална отговорност на 
компаниите, технитеинвестиции, действия и каузи за по-здравословна среда. 

Надя Синигерска-Бохорова, е мениджър "Корпоративна социална отговорност и устойчиво 
развитие" и отговаря за социалните инвестиции на "КонтурГлобал Марица Изток 3": 
Бизнесът има отговорности и като гражданин 

в. Капитал | 14.06.2019 | 00:43 
Стратегията низа социални инвестиции е в няколко области и е съобразена с принципите на Глобалния 
договор на ООН, на който компанията е член: образование и култура, здраве и безопасност, опазване 
на околната среда, човешки права и ант ик орупционн и практики. 
Какво е вашето лично определение за корпоративна социална отговорност (КСО)? 
Задълженията на бизнеса не са само към инвестираните в него пари и доверие, но и към общността, 
в която работи и се развива. Тоест бизнесът е един "корпоративен" гражданин. И като такъв има своята 
отговорност пред обществото - "корпоративна" социална отговорност. За да живеем всички заедно и 
по-добре, всеки от нас, включително корпоративните граждани, трябва да дава своя принос. 
С какво тези програми допринасят за дейността на компанията? 
Работим в общност - гражданите, местната власт, институциите - в която ни разпознават като "добри 
съседи" и такива са отношенията ни. Това е голямо улеснение и създава прекрасна среда за работа. 
Служителите ни са също част от тази общност и за нас е важно, че те се гордеят да работят за компания, 
която чува нуждите им и протяга ръка към семействата и приятелите им. 
Социалният ни имидж е важен и за привличане на нови кадри - младите квалифицирани специалисти 
все повече се интересуват от такива инициативи и оценяват възможността да се включат в екип със 
силен обществен ангажимент. 
Какви са лошите примери за КСО, от които бягате? 
Определено най-трудно се идентифицираме с "празничното дарителство" - с еднократни финансови 
дарения за широко отразявани поводи. Такива поощрения рядко работят добре в дългосрочен план и 
не са основа за градене на дълготрайни взаимоотношения. 
Кои са добрите примери? 
Създаването на проекти, които имат измерим ефект върху различни обществени групи. Такава е 
например работата ни с образователни и културни институции. Три години след старта на проекта ни 
"Енергия за образование", по който доведохме помощник-учител по английски от програмата 
"Фулбрайт", Професионалната гимназия по електротехника и енергетика в Гълъбово вече може да се 
похвали с 12% подобрение на успеха по езика и 40% намаление на неизвинените отсъствия от час. 
Друг пример - "Тийн зоната" в регионалната библиотека в Стара Загора успя да привлече 
тийнейджърите да се преместят от стълбите пред библиотеката вътре в сградата - при книгите и 
дигиталното бъдеще. 
Трябва ли да има връзка между бизнеса (целите на компанията) и КСО проектите й? 
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Разбира се. Такава връзка би увеличила възможността за създаване на споделена стойност. Важно е 
да се оценят конкретните нужди на местната общност, да се подкрепят общозначими институции и 
каузи. 
Компанията може и трябва да застане и до социалните инициативи на служителите си - пример за 
такова сътрудничество е нашата програма "Даряване по ведомост", чрез която големият ни екип 
акумулира финансова помощ за избрани от тях каузи. Така в края на всеки шестмесечен период 
компанията удвоява размера на събраните дарения, като по този начин набира повече от 60 000 лева 
годишно за каузи, които са социално значими както за компанията, така и за служителите. 
Как е развита програмата на "КонтурГлобал" за КСО? 
Оперирайки на три континента, "КонтурГлобал" неизменно се стреми да стане неразделна част от 
местната общност, да познава техните нужди и да помага да бъдат осигурени ресурси за подобряване 
живота на хората, като цени местните култури и активи. Компанията е член на Глобалния договор на 
ООН и разпознава като свои и десетте универсални принципа на договора. 
Стратегията за социални инвестиции на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" се основава на същите 
тези ценности и подкрепя реализирането на избраните цели за устойчиво развитие, като се 
съсредоточава в няколко области: образование и култура, здраве и безопасност, опазване на околната 
среда, човешки права и антикорупционни практики. 
Работим всеки ден в директен контакт с местната власт, институции, общността. Говорим си, 
обсъждаме нуждите и идеите на хората и разработваме социални проекти, с които да можем 
адекватно да ги подкрепим - както казах, като добри съседи. 
 
 
  
 
 
 
 
Общи новини 
 

Възстановиха опожареното читалище в с. Мененкьово 

www.novini.bg | 10.06.2019 | 11:25 
Унищоженото от пожар преди две години читалище в беловското село Мененкьово вече е напълно 
възстановено. При инцидента оцеля единствено българското знаме и читалищното пиано, припомня 
БНР. Над 30 хиляди тома литература бяха събрани за две години в рамките на дарителска кампания. 
За пълното възстановяване на сградата държавата отпусна близо 1 милион лева, каза кметът на 
Мененкьово Иван Адов. „След пожара 2016 година, който изпепели цялата сграда, имуществото на 
читалището е възстановено напълно с дарения от цялата страна. За пълното възстановяване на 
сградата средствата са 835 хиляди лева от Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерски съвет, 70 хиляди лева с постановление на правителството на Бойко 
Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 
1959 г за обзавеждане на сградата и 15 хиляди лева имаме дарение от Югозападното горско 
предприятие за закупуване на дървен материал“. 

Нов кувьоз получи болницата в Левски от кампанията „Капачки за бъдеще“ 

www.dariknews.bg | 10.06.2019 | 14:21 
Основателите и двигатели на  кампанията „Капачки за бъдеще“ Лазар Радков и Мартина Йорданова , 
дариха  нов кувьоз на  болницата в Левски на 8 юни. Ръководството на лечебното заведение и кметът 
на община Левски Любка Александрова приеха  с огромна благодарност дарението и 
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приветстваха  благородната кауза. Болницата в Левски е едно от седемте общинските лечебни 
заведения в страната , които получат кувьоз от кампанията „Капачки за бъдеще“. Благодаря ви за 
каузата , за идеята и  вниманието към малките болници ,което променя тяхната съдба , каза 
управителят на МБАЛ – Левски Евгения Иванова.  Изключително ценната за нас  придобивка 
ще  подобри  условията при отглеждането на бебетата, подчерта Евгения Иванова , но  и  дава 
надежда на целия персонал,  смисъл и кураж да продължи да работи с необходимия хъс и 
ентусиазъм.  С новият кувьоз в АГО вече ще може да се предоставя по -добра медицинска помощ на 
нуждаещите се малки бебенца. За здравето на новородените при необходимост ще има адекватни 
грижи и ще се работи по-спокойно ,каза завеждащия отделението д-р Петков. В отделението се 
раждат над 100 бебенца годишно . Кметът на община Левски Любка Александрова изрази радостта 
си, че в тази благородна кампания в Левски се включи мало и голямо, от децата в детските градини до 
пенсионерския клуб и това е една освен материална  и духовна придобивка за града. Благодари 
на  екипа на болницата за отдадеността към професията. МБАЛ – Левски няма как да не се развива 
към по-добро, защото  се усеща една много добра енергия и желание целият персонал да бъде 
полезен на хората от региона. Кметът на Община Левски поздрави екипа на „Капачки за бъдеще“ за 
реализираните инициативи, за прекрасния пример, че има начин ,когато хората  мислят разумно и 
иновативно да бъдат полезни. Кампанията е иззела функциите на Министерството на 
здравеопазването в не малка степен, посочи  кметът на общината. Лазар Радков и Мартина Йорданова 
споделиха опита си да бъдат полезни през изминалите години  с доброволчеството ,като форма за 
постигане на локални, а с това защо не и глобални промени за подобряване на качеството на живот. 
Те работят  да бъдат не само полезни ,но и пример за хората и държавната администрация. 

В Карлово бе открита фотодокументална изложба, посветена на дарителите в града 

www.focus-radio.net | 10.06.2019 | 15:41 
Карлово. В Историческия музей в Карлово бе открита фотодокументална изложба „Дарителската 
традиция в Карлово – съзидание и духовност“, посветена на забележителни личности и родове в 
историята на града, чиито дарения са допринесли за развитието и напредъка му.  Това съобщиха за 
Радио „Фокус“ – Пловдив от пресцентъра на общината. Директорът на музея Мария Деянова запозна 
присъстващите с тематичната експозиция, която показва оригинални документи, топографии и 
фотоси, съхранявани във фонда на музея. Изложбата представя най-големите карловски дарители  – 
братя Евлогий и Христо Георгиеви, предоставили само за родния си град над 2 милиона стари лева, 
братя Лазарови, дарили Лазаровото училище и доброволно отстъпили част от своето наследство в 
негова полза, деятелките на Женско дружество „Възпитание“, които даряват средства за 
построяването на девическо училище и го поддържат дълги години след това, фамилията Пулиеви и 
други забележителни личности, допринесли за опазването на културно-историческото наследство, 
духовното развитие, напредъка и просперитета на Карлово. На откриването на изложбата присъстваха 
заместник-кметът Стойо Карагенски, директорът на НМ „Васил Левски“ Дора Чаушева, общински 
съветници, карловски общественици. Изложбата „Дарителската традиция в Карлово – съзидание и 
духовност“ е част от програмата на Националния инициативен комитет за честване на 200 години от 
рождението на Евлогий Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев. 

ПРЕДАЙ НАТАТЪК: Натали, която се роди недоносена, дари на недоносените 

www.nova.bg | 10.06.2019 | 17:11 
През изминалата седмица „Майчин дом” получи дарение на ново термо легло. То бе направено от 12-
годишната Натали, превърнала се в най-младия дарител в историята на болницата. Това е историята 
на семейството на Натали. 12-годишно момиче, родено в шестия месец. Момиче, което се бори за 
всяка своя глътка въздух още от раждането си. Тя обаче никога не се отказва. Един ден Натали решава, 
че иска да помогне и на други деца в нейната ситуация и така се превръща в най-младия дарител в 
историята на "Майчин дом”. "Оказа се, че аз имам вродена тромбофилия. Това е вродена 
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съсирваемост на кръвта. По-висок е рискът от тромбози особено по време на бременност. Аз не знаех 
и това го разбрах някъде около 21-22 седмица, когато ми казаха, че бебето не нараства и че трябва да 
си направя такова изследване", каза майката на Натали Камелия Присадашка. Между 8 и 10% от 
новородените са недоносени Няколко часа след като малката Натали се появява на бял свят, топлата 
майчина милувка е заместена от топъл кувьоз, апарат за обдишване, монитор за отчитане на 
кислородна сатурация и сърдечна честота. "Първоначално не исках да я виждам. Имаше период, в 
който не исках да си виждам бебето. Това беше около една седмица, след което мъжът ми ме заведе 
и каза: „Време е да си видиш детето”, каза още Камелия. Седмица след раждането, Камелия събира 
сили и отива да види малкото си бебе. От този миг нататък тя не се отделя от Натали. 12 години по-
късно Натали вече е младо момиче, което решава че иска да помогне и на други деца, които са 
недоносени. Тя, семейството й и семейни приятели събират 15 000 лв. и купуват термо легло, което 
даряват на “Майчин дом”. "Нашата болница го прие много добре, тъй като ние имаме нужда от термо 
легла. Те са изключително важни, тъй като това е прехода на самото бебе от кувиоза. Самото легло 
подготвя бебето, за да излезе на количка. Леглото се затопля, бебенцето вече е облечено, майката 
може да го гушка спокойно, може да го храни", заяви акушерът Лидия Митова.  

Събраха още 2087 лв. за строежа на нов педиатричен комплекс 

www.marica.bg | 10.06.2019 | 17:13 
2087 лева бяха предадени на Детска клиника при УМБАЛ "Свети Георги" за кампанията "Най-доброто 
за нашите деца и онкоболни". Сумата е събрана от различни благотворителни събития, организирани 
от Kостадин Димитров и неговия екип от Район Тракия. Дарението се формира от д-р Ангелина 
Сивкова - 1300 лв. ДГ "Д-р Едгар Бороу" - Димка Христова - 171 лв., ДГ "Еделвайс" - Надя Загорска - 70 
лв., ДГ "Кремена" - Борислава Вичева - 30 лв., ДГ "Слънце" - Павлинка Кръстева - 115 лв., ДГ 
"Велимира"- Марина Ангелова - 40 лв., ДГ "Десислава" - Жана Петрова - 95 лв., празник по случай 1 
юни 2019 г.- 266 лв. Целта на дарителската кампания "Най-доброто за нашите деца и онкоболни" е 
набирането на средства за строителство на нов педиатричен и онкохематологичен комплекс на 
територията на База 2 на УМБАЛ Свети Георги - Пловдив. Той ще бъде предназначен за Клиника по 
педиатрия, Клиника по онкология и Клиника по хематология. Всеки желаещ може да дари като 
изпрати SMS на номер 17 777 с текст DMS KLINIKA. За абонати Telenor, A1 и VIVACOM цената на 1 SMS 
е 1 лв., за потребители на предплатени услуги 1 SMS е 1,20 лв. с ДДС. За абонаментни дарения и други 
начини за даряване посетете www.dmsbg.com.Вече има създадена сметка, на която да се събират 
дарения: BG39 UNCR 7000 1523 3682 66. 

3200 лева дарения събра управата на община Неделино за близнаците сираци Отвориха 
дарителската кутия, която бе поставена в сградата на общинската администрация в помощ 
на Ивайло и Борислав Хаджиеви 

www.novjivot.info | 11.06.2019 | 10:40 
3200 лева се събраха в дарителска кутия в общинската сграда в Неделино за двамата братя близнаци 
Ивайло и Борислав Хаджиеви, съобщи кметът на общината Боян Кехайов. Припомняме, че 13-
годишните братчета първо загубиха майка си Катя, когато са на 4 години, а в средата на месец май т.г. 
погребаха и баща си Здравко. И двамата родители починаха от онко заболявания. Съдбата на 
шестокласниците трогна стотици родопчани и хора от цялата страна, както и от чужбина. Общината в 
Неделино започна кампания за дарения и съдейства за разкриване на банкова сметка на малолетните 
близнаци. Хора от Неделино поставиха кутии за дарения в търговски обекти, а общината – в сградата 
си. Отделно се събират дарения и на сметка за децата, която е освободена от такси за дарителите. 
„Стресирани са. Шока за тях е голям. Опитваме се да запълним празнотата на децата, въпреки че 
родителите са незаменими. Не искат да бъдат съжалявани“, споделят роднини на сирачетата. 
Близките определиха за настойник на близнаците една от лелите им – Стефка Байрактарова, за една 
година. Предстои към края на юни т.г. тя да бъде официално призната за настойник с решение на 
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комитет по настойничеството, посочи Кехайов. След това ще бъдат отчетени и събраните от общината 
и частни лица дарения, които ще бъдат предадени на настойника. След срещи с експерти от Дирекция 
„Социално подпомагане“ и Отдел „Закрила на детето“ е задвижена процедурата за отпускане на 
социални помощи и ежемесечно подпомагане на двете непълнолетни деца. До сега те получават по 
155 лв. наследническа пенсия от майка си. Сумата ще се увеличи с още 50% и ще стигне по около 230 
лв. 1000 лева еднократна помощ за близнаците по предложение на кмета ще гласува на 31 май т.г. на 
сесия Общинския съвет в Неделино. „Голяма съпричастност има към тяхната съдба. Получил съм 
лично десетки обаждания по телефона, такива има декларирани и чрез социалните мрежи и 
официалната страница на общината. Имаме писма от цял свят, от наши съграждани, които живеят и 
работят в чужбина, местното население също се включи и дарява. Търговска верига пожела да поеме 
разходите по образованието им. Друга верига изиска банковата им сметка да преведе солидна сума“, 
каза кметът Кехайов. 

УНИКА зарадва децата в пострадало от наводнения село 

www.profit.bg | 11.06.2019 | 11:30 
„Да подкрепим ДГ “Теменуга“, село Равнец“ е една от социалните инициативи на УНИКА България за 
2019 г., предложена и реализирана от служителите й с подкрепата на компанията. В УНИКА вярваме, 
че всеки от нас е двигател и вдъхновител на добрата промяна, че добрите примери трябва да бъдат 
споделяни, а добрите дела поощрявани и мотивирани, посочват от компанията. Данни, публикувани 
в медиите, сочат, че над 570 български села са без население или с по-малко от 10 жители. Според 
справка в Националния регистър на населението, броят на обезлюдените села се е увеличил през 
последните години пет пъти. В същия този регистър може да проверите едно село – Равнец. Това е и 
едно от селата, които пострадаха по време на наводненията в Бургаска област през есента на 2017 г. 
Но това е и едно от селата, които за периода от 2011 г. до 2018 г. отбелязва тенденция за увеличение 
на населението. Къде се крие тайната му? Вероятно в хора, като директора на ДГ „Теменуга“ Андония 
Воденичарова, която прави всичко възможно да осигури добри условия на своите малки възпитаници 
и да подкрепи младите семейства, избрали да продължат живота си в село Равнец. „Директорът на 
детска градина „Теменуга“ се свърза с УНИКА, за да направим оглед на сградата с цел сключване на 
имуществена застраховка. По време на разговора ни разказа за желанието си да облагороди 
материалната база и за постигнатото от тях до момента - подновено е част от обзавеждането на 
градината (като нови легла, чаршафи, гардероби и т.н.) Запознахме се с една изключително заредена 
с енергия жена, която иска да направи децата щастливи, но средствата, с които разполагаха, не стигат 
за всичко. Така се роди нашата идея за помощ“, споделя Катя Стоянова, управител на офис УНИКА в 
град Бургас. В първия етап от инициативата „Да подкрепим ДГ “Теменуга“, село Равнец“ компанията 
отдели бюджет, който да дари и организира благотворителен базар за своите служители. С част от 
събраните пари се заплати ушиването на костюми за спортния празник на децата от градината. 
Останалата част от средствата бяха използвани за обновяване на част от двора. Благодарение на тях и 
положения от служители на УНИКА доброволчески труд, беше боядисана оградата, изграден кът с 
пейки за тихи игри и работна дъска, закупен пясък за пясъчниците, засадени цветя и дървета. 

Дариха рампа за инвалидни колички на Старческия дом 

www.dariknews.bg | 11.06.2019 | 11:35 
Старческия дом в Шумен получи катo дарение рампа за инвалидни колички. Тя ще бъде инсталирана 
на транспортен бус. Дарението бе връчено от студентът Стоян Стоянов. Той е 4-курсник в специалност 
социална педагогика. Мъжът често пътува до Англия. Там се запознал с емигранти от Шуменско. 
Когато споделил за нуждите на възрастните хора в дома, хората го помолили да занесе дарението до 
Шумен. В дома има 105 души. 60 от тях са трудно подвижни и рампата е била изключително нужна, 
посочиха от ръководството. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Стартира кандидатстването по проект „Младежко пространство за предприемачество и 
екология" 

www.ngobg.info | 11.06.2019 | 11:38 
Скъпи приятели,  стартираме проекта „Младежко пространство за предприемачество и екология“, 
който се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна – програма „Младежки проекти 2019″ 
и цели включването на младежи на възраст 15-29 години. Дейностите, които проектът ще предложи, 
са тренинги и практически работилници с различна насоченост – социално включване, екологично 
мислене, права и застъпничество, предприемачество. Участниците ще имат възможност да станат 
ментори на други доброволци, ще работят заедно с младежи със специални потребности, ще се 
срещнат с младежи със специални потребности с постижения в спорта, театъра и музиката и ще 
работят заедно, както и ще реализират мини-проекти с фокус към важни теми и въпроси. Карин дом 
кани да се присъединят младежи, които имат желание за промяна, без значение от техния социален 
и здравен статус, както и етническа принадлежност. Можете да кандидатствате като попълните 
формуляра ни ТУК  до 21 юни 2019г. Ще се свържем с одобрените кандидати до 25 юни, когато ще 
представим графика за предстоящите работни срещи и работилници. Проектът на Карин дом се 
стреми чрез неформално образование и обучение да се развиват инициативи за екологично мислене 
в едни бъдещи млади предприемачи и ще провокира младите хора да развият потенциала, който те 
притежават и той да бъде приложен на практика. Чрез дейностите младежите ще усъвършенстват 
ежедневни умения и ще прекарат пълноценно време с връстниците си. Дългосрочната цел на проекта 
е да създаде и реализира доброволчески екип от добре обучени и мотивирани младежи, както и да 
обособи младежко пространство в двора на Карин дом, в което те ще творят, комуникират и 
разработват идеи. За повече информация можете да се свържете с нас на имейл: 
marketing@karindom.org.    

Магията на Изтока се пренася в София 

www.eva.bg | 11.06.2019 | 11:40 
Митични същества, зрелищни танци и пищни костюми от цяла Азия завладяват София за фестивала на 
азиатската култура “Магията на Изтока”, който ще се състои на 15.06 в Борисовата градина. Иницииран 
от посолство на Индонезия в България, в партньорство с още 15 дипломатически мисии от Азия у нас. 
Както всяка година, така и тази, фестивалът се обявява в подкрепа на благородна кауза в партньорство 
с фондация “За нашите деца”. Билети за благотворителната томбола ще се продават на цената от 5 
лв., а събраните средствата от събитието фондация „За нашите деца“ ще инвестира в подкрепа на 
уязвими семейства в риск от раздяла и ще спаси от изоставяне поне 15 деца в ранна възраст. 
Специални гости - майстори на танца, музиката, театъра и бойните изкуства пристигат от всички 
кътчета на Азия за дългата над десетчасова програма. Феноменът на древния индийски “танц с очи” 
Катакали открива фестивалния ден с нажежаващо изпълнение, разказващо митични притчи и 
религиозни епоси, единствено чрез мимики, жестове и израза на лицето и тялото, декорирано с 
пищни орнаменти и костюм. Твърди се, че един “майстор Катакали” се подготвя десетки години преди 
първото си излизане на сцена, а самото приготовление в костюм и грим отнема повече от четири часа. 
Митът за Баронг-Рангда, вечната борба между доброто и злото, произлизащ от древните корени на 
балийската митология, ще бъде представен на сцена от артисти от Индонезия и България, носещи 
обемни костюми от естествена козина, маски, изработени от свещено дърво, множество украшения 
от огледала, рефлектиращи светлината, седеф, скъпоценни камъни и ръчно изработена телешка кожа 
с традиционни орнаменти. „Китайски дракон“ ще предхожда гостите на фестивала, въвеждайки ги в 
екзотиката на азиатския континент. Посетителите на фестивала ще могат да се запознаят отблизо и с 
традиционна мода от Виетнам, представяща уникални произведения от различни тъкани и цветове на 
традиционното виетнамско дамско облекло Ао зай. „Танц с ветрила”, „Танц с шапки” и „Ангелски 
танц” за плодородие ще бъдат изпълнени още от Виетнам. Република Корея предлага програма за 
феновете на нашумелия корейски музикален стил к-поп със събиращите многобройна публика 
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танцови състави „Cypher” и „Toxic”. Корейска фолклорна трупа ще ни потопи в традициите на страната, 
свързани с ритуалите за плодородие и благодат. Изложбените щандове на всяко посолство ще 
предлагат на посетителите сувенири, произведения на изкуството, бижута, ръчно правени предмети, 
храни и напитки.  

С песни и танци срещу насилието 

www.bgdnes.bg | 11.06.2019 | 12:10 
С песни и танци срещу насилието ще се борят над 10 фолклорни клубове, народни изпълнители и 
латинотанцьори. Hа 15 юни от 17,00 часа в Северен парк, жк "Надежда", кв. "Свобода", гр. София, до 
езерото, ще се проведе концерт под надслов "Не на насилието – във всичките му форми". 
Инициативата се заражда спонтанно в отговор на пандемията насилие, обзела България последните 
години. Организатори на концерта са Народно читалище "Искра-1954", район "Надежда", Столична 
община, съорганизатори са фолклорен клуб "Заведи оро" с ръководител Валерия Филкова към 
читалище "Искра 1954" и организатор на инициативата "Дари и Ники – затворете вратата на насилието 
– Не на насилието чрез законодателни промени" – Ваня Министерска. Специални гости на концерта 
ще са писателят Ивайло Митев - автор на пет романа, от които три - "Съдба на дете", "Бездетен" и 
"Звукът на самотата", са издадени и реализирани изцяло с благотворителната кауза да се помага на 
българските деца и жени. И трите романа са тематични и разглеждат различни форми на насилие в 
семейството или извън него. Инсп. Пенка Стоянова – национален координатор в МВР по въпросите, 
свързани с домашното насилие, полицейски инспектор I степен в сектор "Патрулно-постова дейност" 
на отдел "Охранителна полиция", ще разкаже за професионалния си опит. Заповядайте да се 
насладим на невероятната програма, подготвена от организаторите, и да кажем своето ясно и 
категорично "НЕ на насилието". 

Звезди танцуваха в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми 

www.zetramedia.com | 11.06.2019 | 12:43 
Популярни личности се включиха в каузата на Фондация „Мечта за дете“ и Фондация „Супер БЕБЕ“, 
която подпомага двойки с репродуктивни проблеми. Дизайнерката София Борисова, телевизионната 
водеща Мария Силвестър, блогърката Антоанет Пепе, танцьорът Атанас Масечков, дъщерята на шеф 
готвача Андре Токев Елиза Токева, и много други се посветиха на благотворителната инициатива. В 
следствие на тримесечната си подготовка с професионалистите на Dance Academy, всички те се 
справиха перфектно и получиха адмирациите на публиката. Танците на звездите бяха представени на 
благотворителен бал „Танц за дете“ , организиран от фондацията. След всяко изпълнение публиката 
наддаваше, за да го откупи в полза на двойките, които мечтаят да имат дете. Най-голяма сума събра 
дуета на Атанас Месечков и София Борисова. Тяхното чача се откупи за 4500 лева. МарияСилвестър се 
впусна във впечатляващо танго по музика от филма „Усещане за жена“ и успя да събере 3000 лева. 
Дъщерята на виртуозния кулинар Андре Токев, Елиза Токева продаде танца си за 1500 лева. My Family 
също се присъедини към каузата и дари 1400 лева. С тях откупиха последния танц в стил Пасо Добле 
изигран от професионалистите на Dance Academy. След всички представяния и томболи „Танц за дете“ 
успя да събере общата сума от 24 340 лева. Средствата ще помогнат на четири двойки с репродуктивни 
проблеми да продължат борбата си и да сбъднат мечтата си за дете. Благотворителната инициатива 
се проведе в рамките на националната кампания „Роди дете в България“, организирана от фондация 
„Мечта за дете“ и Фондация „Супер БЕБЕ“. В рамките на инициативата стартирала на 13 февруари 2019 
година до момента 12 двойки са получили подкрепа за инвитро процедури. В помощ на каузата вече 
са застанали популярните изпълнители Теди Кацарова и Дичо. Те пътуват с фондацията из цялата 
страна и дават гласност на благородното дело. В тази връзка Теди Кацарова след изпълнението си по 
време на благотворителната вечер разчупи сценария и покани основателят на фондация „Мечта за 
дете“ Ивелина Рускова, за да ѝ връчи грамота за посланик на добротата за 2019 година. Признанието 
бе от името на всички известни изпълнители, които подкрепят благородното дело и пътуват из цялата 
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страна в подкрепа на семействата, бленуващи за дете. Всеки, който се чувства съпричастен със съдбата 
на тези хора, може да се свърже с фондацията на: Мечта за дете 

Хора с добри сърца помогнаха на "Чудната градина" да събере 6 550 лева за трактор 

www.dobrichonline.com | 11.06.2019 | 14:40 
Закрита е кампанията за набиране на средства за трактор, съобщиха от „Чудната градина“. 
Фондацията имаше няколко кампании за събиране на средства за закупуване на малък рециклиран 
трактор, от който се нуждаеха. Събраната сума е 6 550 лева, което прави инициативата на социалното 
предприятие успешна. От там отбелязват, че 2 800 лева са събрали от фейсбук, 1 750 от Хелпкарма и 
други анонимни дарители, 1 300 от служители на "Сенсата технолоджи България" и 700 от български 
студенти в Манхайм, Германия. Закупеният трактор е марка Кубота 1500 с челен товарач и фреза. 
„Малко е старичък, но това е машина, за която има части и лека-полека ще го стегнем и направим като 
нов. Нямайте съмнения в това“, посочват от „Чудната градина“ във фейсбук страницата си. От 
социалното предприятие уточняват, че няма как да бъде закупен японска марка трактор на такава 
цена, освен ако не е втора употреба.  Фирмата, от която са закупили трактора, е дала една година 
гаранция на двигателя. За него днес са превели сумата от 6 000 лв. Остатъкът от 550 лева ще бъде 
използват за ремонтни дейности и прикачен инвентар.  Като предимство отчитат, че тракторът има 
челен товарач, защото в градината все още има камъни, които ще могат да бъдат пренесени с него. 
Освен това в оранжериите на социалното предприятие всяка година ще бъде внасяно голямо 
количество оборска тор, за която челният товарач също ще бъде от полза. С любов даряват всяко 
растение младежите от “Чудната градина” Шеф Димитров избра от „Чудната градина“ тиквички и 
техния цвят От социалното предприятие изказват благодарност на всички, помогнали за събирането 
на сумата от 6650 лева. Оранжериите на „Чудната градина“ се намират на ул. „Суха река“ 35, зад 
магазин Лидъл.  Коментирай Сподели 

Отново не достигат пари в приюта 

www.fakti.bg | 11.06.2019 | 15:41 
Трудно ми е да ходя и все повече се задържам в леглото. Но изненада няма - все пак ми се натрупаха 
много години. Това заяви пред в. "България Днес" отец Иван. 74-годишният духовник от дълго време 
има здравословни проблеми, които на моменти се обострят. Не бяха малко и случаите, в които се 
налагаше да влиза в болница заради припадъци, но отново се връщаше към всекидневните си 
задължения в приютите си в Нови хан и Якимово. Преди малко повече от година духовникът го беше 
закъсал и със здравето. Краката му започнаха да почерняват, а след преглед в болница се оказа, че 
страда от диабет. Преди това катастрофира тежко, но отново по чудо се размина с най-лошото. Имаше 
и случаи, в които вдигаше високо кръвно налягане и получаваше световъртежи и пак се налагаше 
хоспитализация. "Не е хубаво човек да се оплаква и приемаме състоянието, в което се намираме. 
Болят ме краката и ми трябва патерица, за да стана от леглото и да се движа. Но всичко става бавно и 
затова лежа. Когато има работа да се върши, тогава ми прииждат сили и ставам малко по-активен, но 
не е като преди", каза още пред вестника благородният отец. Дядо Иван сподели, че разчита на 
младите хора в приютите си да го отмятат в задълженията. Те насадили доматите, от които очакват 
богата реколта. "Господ е с нас и засега градушките и проливните дъждове ни пожалиха. Нямаме 
никакви поражения. Децата ходят на училище, но след това помагат по градините", разказа отчето. 
Той традиционно има проблеми със събирането на пари за плащане на сметките. "Пак имаме големи 
задължения за електричество. Това е много особен момент, защото ако не платим, после се плаща 
такса за включване и сумата става още по-голяма. Други години през юни имахме достатъчно 
средства, но тази е по-тежка. Народът обедня и започна все по-малко да дарява", заяви с въздишка 
дядо Иван. През зимата по неволя отец Иван и децата, които е приютил в Нови хан, караха на пости 
няколко седмици. Причината беше, че свещеникът едва свързваше двата края и нямаше пари за нещо 
различно от боб и консерви. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Остър недостиг на кръв по болниците в страната 

www.bgonair.bg | 11.06.2019 | 20:08 
За остър недостиг на кръв по болниците в страната алармират хематолози. Д-р Елисавета Грънчарова 
от ВМА разказа, че всяка година в болницата около 5000-6000 пациенти се нуждаят от кръводаряване. 
приблизително толкова са и дарителите. Но няма как болницата да остане без кръв, посочи д-р 
Грънчарова.  Те беше категорична, че нито един кръводарител не може да бъде върнат, освен ако не 
е болен. В поредицата интервюта с кметове на различни градове - говори кметът на Велико Търново 
Даниел Панов. 

Аалст ще дари на Габрово външен дефибрилатор 

в. 100 вести, Габрово | 12.06.2019 | 00:01 
През октомври Фондация "Хора в помощ на България: Аалст - Габрово" и Клуб "Приятели на Белгия" 
ще направят поредното дарение, което ще е на разположение и в помощ на хората в Габрово - 
автоматичен външен дефибрилатор. Устройството е предназначено да бъде използвано от хора, 
преминали през кратко обучение, без необходимостта да притежават медицинско образование. 
Независимо дали човек е опитен спасител или притекъл се на помощ, дефибрилаторът може да 
предотврати внезапното спиране на сърцето и да осигури бърза и ефективна намеса, която да спаси 
човешки живот. Дарението е по инициатива и идея на почетния консул на България в Източна 
Фландрия и почетен гражданин на Габрово Вили Ван Импе. Уредът ще бъде инсталиран в сградата на 
Община Габрово. 

Благотворителен концерт събира средства за деца на загинали полицаи 

www.dariknews.bg | 12.06.2019 | 09:35 
Концерт в подкрепа на децата на загинали полицаи и пожарникари ще се проведе в събота във Варна. 
Благотворителната инициатива под надслов „С обич за децата, в памет на бащите герои“ се провежда 
за 10-ти път. Тя е под патронажа на кмета на Варна Иван Портних, а организатор е Синдикална 
федерация на служителите в морската столица.  През целия ден под Пантеона в Морската градина ще 
има демонстрации с полицейска, пожарна и военна техника.  Присъстващите ще наблюдават и 
демонстрации по бойни спортове, а участие в концерта ще вземат множество танцови и музикални 
състави, представителният духов оркестър на Военноморските сили и група „Фанданго”. Програмата 
започва в 09:30 ч. на 15 юни. В нея ще участват още Кристина Стойчева, възпитаници на Модерен балет 
Делфин към НЧ „Просвета“, Тодор Марков – носител на множество отличия и награди от фолклорни, 
ТДШ „Пламъче“ с ръководител Кирилка Петрова, малчугани от ДГ „Валентина Терешкова“, Мажоретен 
състав Стил денс с ръководител Силвия Петрова, PM Dance studio с ръководител Поли Михайлова, 
Клуб по акробатичен рокендрол Стар денс с ръководител Радостина Христова, брейк формация 
„Крейзи форс” с ръководител Кирил Райчев, балетна формация „Зведна дъга” с ръководител Елена 
Бубновская, клуб по акробатичен рокендрол „ТИМ” – Варна с ръководител Боби Боева, ученици от 
школа по народно пеене „Фолклорна   магия” и от НУИ „Добри Христов”, възпитаници на музикалния 
педагог Павлинка Тодорова, възпитаниците на клуб „Огледало“, вокална формация „БЪНДЖИ 
СИНГЪРС”, виртуозният пианист Тони Троев, възпитаници на музикалните педагози Кремена Матева 
и Мила Маврова, ВГ „Весели Щурчета” с ръководител Радослава Димова, победителят в „България 
търси талант” Пламен Любенов, певицата Мария Бурова и клуб за Народни танци „МОРЯЦИТЕ“. 

Никой не обича гейове 

www.iwoman.bg | 12.06.2019 | 10:10 
Така ми каза Никола, засмя се и сви рамене. Никола е едно умно, лъчезарно 19-годишно момче, 
студент първа година, брат на моята снаха Яна и част от нашето семейство. По щастлива случайност 
без да полагаме особени усилия от първия ден, в който Теди и Яна ни запознаха с родителите на Яна, 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.bgonair.bg/direktno/2019-05-30/ostar-nedostig-na-krav-po-bolnitsite-v-stranata
https://www.dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/blagotvoritelen-koncert-sybira-sredstva-za-deca-na-zaginali-policai-2171060
https://www.iwoman.bg/grijovna/semejstvo/Nikoj-ne-obicha-gejove-757996.html
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се харесахме и си допаднахме. До степен да се събираме заедно за Коледа и Великден или да ходим 
всички накуп на почивка някъде. Това, мисля, не се случва чак толкова често и отсега съм се 
запритеснила, че ако, дай боже, по същия начин един ден се събираме с всички сватове (знаете, че 
имаме четири момчета), просто няма да има къде да се поберем в разширен състав. Но да се върна 
на темата. Всъщност, не, да почна малко по-отдалеч. Моят Иван е от поколението традиционалисти, 
което използва думата педераст, педал и гей по различни поводи и с различно значение. - Глей го тоя 
педал, пак изпусна топката! - Тоя гей как се навира пред мен, ще ме блъсне! В същото време, ако го 
питате мрази ли хомосексуалните, ще се учуди. - Чак пък да ги мразя? Нищо не са ми направили. Освен 
това имам един приятел гей, който е много читав човек… Честно казано, не ми правеше особено 
впечатление, докато Теди не каза веднъж. - Може да обидиш някого така, татко. - Е, аз не говоря така 
пред чужди хора, само пред семейството. - Именно. Може да е някой от семейството. - Да бе... Иван 
сякаш не обърна особено внимание тогава, но аз се замислих. Имам четири деца. А ако някое от тях е 
хомосексуално? Обикновено човек усеща такива неща в пубертета, когато е най-уязвим и 
чувствителен. Как ще се чувства, ако расте в семейство, за което това е табу? Вариантите са два - да не 
ни каже и да се крие от нас, което неминуемо ще ни раздалечи. Или да ни каже и ние да го отхвърлим. 
Децата са най-голямата ни инвестиция. Отдаваме им поне 20 и повече години от живота си. Влагаме 
в тях чувства, работа, грижи, средства и време, в такива неизмерими количества, че нищо друго не 
може да се сравни с тях. Бихме ли искали един ден тази наша любима и най-скъпа инвестиция, нашето 
собствено дете, просто да си тръгне от живота ни, да се отдалечи завинаги и да изгубим връзката си с 
него? Само защото не можем да го приемем такова каквото е? Нима сексуалността му го прави 
различно дете или някакъв съвсем друг, непознат и чужд човек, когото ние не обичаме? Способни ли 
сме да приемем собственото си дете, ако то не отговаря на очакванията ни? Бихме ли го отхвърлили, 
бихме ли се срамували от него? Бихме ли се притеснявали какво ще кажат хората, сякаш това е по-
важно отколкото как се чувства то? Мисля, че една майка не иска нищо по-различно от това детето й 
да е щастливо. Затова съм си дала дума да приема децата си такива каквито са, независимо дали това 
ми харесва или не, и дали отговаря на моите собствени разбирания и начин на живот. Те са тези, които 
са, и чувствата ми към тях няма да се променят, защото не са като мен или баща си в което и да е 
отношение. Нима майката би обичала детето си по-малко, защото е дебело? Или защото не е 
математик или футболист като баща си? Или къдраво като него? Защо тогава би го отхвърлила, задето 
не харесва момичета като баща си? Ще ви кажа защо - защото така са ни учили и защото “какво ще 
кажат хората”. Е, майната им на хората и на всичко, на което са ни учили. Децата са по-важни. Не си 
спомням точно кога Теди и Яна ми казаха, че брат й е гей. Но помня много добре как разбраха за това 
момчетата. Косьо веднъж пусна някаква шегичка в стила на баща си за един футболист. Аз му казах 
същото, което чух от Теди, че не бива да се шегува с това, защото не знае кого ще обиди, дори да сме 
си само ние, хора от семейството. И допълних, че Никола е гей. Косьо изпитва огромно уважение към 
Никола, който е блестящ физик и математик, завършил е любимото му училище и знае купища супер 
интересни неща. Плесна се по челото: “Леле, дано не съм казал пред него нещо такова.” На Коко не 
му казах специално. Той ме попита веднъж: “Мамо, защо Никола се е снимал в Инстаграм как целува 
някакво момче?” Аз му отговорих: “Защото е гей и харесва момчета.” Коко каза: “А, ясно.” И това беше 
разговорът. Повече не е ставало дума и отношенията ни с Никола не са се променили. Хетеросексуален 
или хомосексуален, той си е все същият Никола. Ако човек го харесва, ще си го харесва всякак. А ако 
не му допада по характер, сексуалността му няма да промени това. Веднъж си позволих да попитам 
Никола дали някога е харесвал момиче. - Имам много приятелки и харесвам много момичета, ми 
отговори той. Но нямам никакво влечение към тях. Това просто не зависи от мен. Иначе защо бих си 
го причинил, за бога? Знаеш как е. Никой не обича гейове. И е прав. Ние сме възпитани да не обичаме 
хомосексуалните. Представете си какво означава това за едно дете на 16 години, което осъзнае, че е 
гей? Представете си срама и вината му, усещането му за изолация и отхвърляне. Страхът да сподели с 
най-близките си хора, майка си, баща си, семейството. В България няма такава статистика, но в Щатите 
данните показват, че децата с хомосексуални наклонности правят опити за самоубийство 4 пъти 
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повече от хетеросексуалните деца. И най-често това са деца, които не са приети от семействата си. На 
които майките им казват: "Какво ще кажат хората? Как можа да ми причиниш това? Какво ще правя 
сега с теб? Не те ли е срам?" Или още по-зле - плачат дни наред и изпитват огромно чувство за вина, 
че някъде са сбъркали във възпитанието и са направили децата си хомосексуални. Нямате вина, 
майки. Никой не е виновен, че се е родил такъв, какъвто е. Не се обвинявайте и приемете децата си. 
Иска ми се да видите това видео. В него Никола и майка му разказват за пътя, който изминаха и който 
тепърва ще вървят рамо до рамо, майка и син. Това не е лек път. Но той не е въпрос на избор, а на 
съдба. А за нас какво да кажа? Нека внимаваме кого мразим, приятели. Може да е някой, когото 
обичаме. Иван вече не казва “Егаси педала”, когато някой опонент фаулира наш футболист. Сега крещи 
“Егаси идиота”. Не е похвално, но е стъпка напред. А стереотипите се променят така - стъпка по стъпка. 
От известно време ми се иска да ви разкажа тази история, но не ми беше удобно да попитам Петя и 
Никола. Това са твърде лични преживявания и не всеки е склонен да ги обсъжда публично. Сега я 
споделям с вас с тяхно съгласие и позволение. Не защото толкова държат всички да знаят, а защото 
искат да помогнат на майките и децата в подобно положение. Не се затваряйте в себе си и не се 
измъчвайте, ако преживявате това. Потърсете помощ и разбиране. Има хора, психолози и експерти, 
които могат да ви помогнат. Single Step е българска фондация, която осигурява психологическа помощ 
и съвети за деца, които се тревожат от хомосексуалността си и техните родители. Скоро ще има гореща 
телефонна линия, а тук може да намерите онлайн чат. Ще бъдете напълно анонимни. От другата 
страна има обучени доброволци, които ще отговорят на въпросите ви и ще разберат проблемите ви. 
Знам, че не е лесно да отхвърлим стереотипите. Затова и не настоявам. Моля ви само за едно. 
Поставете се на мястото на това дете, което във възрастта, когато всички искат да са като останалите, 
разбира, че е различно. И то различно по трудния начин - защото голяма част от обществото мрази и 
се подиграва на такива като него. Че майка му ще се срамува от него, а баща му ще крещи и ще го 
отхвърли... Не бих искала да съм на мястото на това дете. И да знаете, то също не иска. Нека му 
помогнем.   Автор: Мария Пеева, mamaninja.bg 

Пета изложба от инициативата на УСБАЛО „Продължаваме“ – изложба в името на живота 

www.novini.dir.bg | БНР | 12.06.2019 | 10:38 
На 5 юни във фоайето на Лъчетерапевтичния комплекс на Националната онкологична болница 
(УСБАЛО - София) се откри петата изложба. На 5 юни във фоайето на Лъчетерапевтичния комплекс на 
Националната онкологична болница (УСБАЛО - София) се откри петата изложба от поредицата арт-
инициативи под мотото „Продължаваме“. Гости на откриването бяха пациенти, лекари, творци и 
приятели. Начало на изложбата дадоха малките лъчезарни танцьори от „Дани денс студио“ – Културен 
център „Люлин“ и виолончелистката Ана-Мария Иванова. Изпълнителният директор на УСБАЛО - 
София д-р Стефан Константинов поздрави всички присъстващи, благодари на 30 художници, включили 
се в това пето издание на благотворителната инициатива с около 300 свои произведения и обяви, че 
вратите на тази нетипична, но мащабна галерия са отворени за всички – не само за пациентите и 
придружаващите ги. В това необикновено пространство са подредени по един въздействащ и 
хармоничен начин от галеристката Бистра Стойчева картините както на утвърдени художници от 
Пловдив, така и рисунките на начинаещи дарования от Школата за приложни изкуства в Ихтиман с 
ръководител Вера Димова. И чак като, разглеждайки една след друга картините по стените, преминеш 
неусетно през целия този нелек за мнозина коридор на Лъчетерапевтичния комплекс, изведнъж си 
даваш сметка в колко по-различни посоки изкуството насочва мислите и душат 

С благотворителни спортни игри поставят библиотеки с детски книги във Варна 

www.dnesplus.bg | 12.06.2019 | 12:05 
За четвърта поредна година във Варна ще се проведе благотворителното издание "Километри от 
книги", научи Moreto.net. Вместо бягане този път организаторите са предвидили спортни игри, като 
целта отново остава същата - поставяне на безплатни библиотеки с детски книги на различни обекти 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://novini.dir.bg/2019/06/12/news27569177.html
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=887292
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във Варна и Велико Търново. Събитието ще се проведе на 15-ти юни от 9:30 до 11:30 часа на Южния 
плаж (пред корабчето) в морската столица. Участниците ще бъдат разпределени по отбори от един 
възрастен и дете между 6 и 12 години, като предварително трябва да се запишат онлайн до 13-ти юни. 
Те трябва да занесат нова или употребявана, но запазена детска книга или сума по избор. В 
инициативата могат да се включат и хора, които няма да участват в игрите, които са изцяло съобразени 
с възрастта на децата. До сега библиотеки с детски книги бяха поставени в няколко болници и 
обществени сгради във Варна и Велико Търново.  

Български проект е полуфиналист в европейски конкурс за социални иновации 

www.economy.bg | 12.06.2019 | 14:48 
Български проект за интерактивна карта на свободните източници на питейна вода у нас е 
полуфиналист в европейски конкурс за социални иновации. Инициативата цели да насърчи 
ползването на чешмяна вода, вместо бутилирана, като по този начин доведе до намаляване на 
замърсяването с пластмасови бутилки за еднократна употреба. Картата е отворена и се попълва от 
доброволци. Всеки желаещ може да добави чешма директно върху нея или като изпрати координати 
на екипа на проекта.  „Достъпът до питейна вода е основно човешко право. Според Световния 
икономически форум именно недостигът на вода ще бъде най-голямата заплаха, пред която ще се 
изправи човечеството ни в следващото десетилетие. Вярвам, че осъзнатото използване на 
изчерпаемите природни ресурси от бизнеса и потребителите е в основата на решението на 
проблема”, споделя Симона Стилиянова, инициатор на проекта. По нейни думи един милион 
пластмасови бутилки с вода се купуват всяка минута по света, а за направата на всяка от тях са нужни 
3 литра вода и 250 грама петрол. 91% от тях след това не се рециклират. На следващия етап от конкурса 
през юли „Чешмите в България” ще стане част от академия за иновации в Торино, а през есента ще се 
състезава за финансиране от 50 000 евро.  Създаден в памет на първопроходеца в социалните 
нововъведения Диого Васконселуш, европейският конкурс за социални нововъведения се провежда 
от Европейската комисия във всички държави – членки на ЕС, и всички асоциирани държави по 
„Хоризонт 2020“.  Целта му е да се подкрепят идеи и проекти, които осигуряват намаление на 
пластмасовите отпадъци и замърсяването с тях чрез изменение и подобряване на съществуващите 
процеси или чрез въвеждане на съвсем нови продукти и начинания. С помощта на тези нововъведения 
трябва да се понижи количеството на създаваните пластмасови отпадъци или да се осигурят условия 
и да се насърчат повторната употреба и рециклирането им. Решенията следва да дават възможност за 
надграждане и да бъдат насочени към промяна. 

Чудо в Средец! Роми дариха материали и обновиха с доброволен труд детското отделение 
на болницата 

www.flagman.bg | Автор: Флагман.Бг | 12.06.2019 | 15:13 
Протестантската църква в града дава пример как се интегрират малцинства - без милионни грантове 
и без нужда от соросоидни НПО-та Истинско чудо се случи в Средец - близо 20 роми работиха дни 
наред и обновиха напълно безвъзмездно детското отделение на общинската болница, като дори 
купиха със свои средства необходимите за това материали. Всички те са част от протестантската 
християнска общност в града. Как се е родила тази благородна идея разказва техният пастор Йордан 
Атанасов –Джаско. «На 30 май т.г. сутринта  ми позвъни по телефона една наша позната, която е 
санитарка на детското отделение на МБАЛ – Средец. Тя ми каза, че завеждащият лекар д-р Станков 
иска да поговори с мен. Когато се чухме с него, той ме помоли да намеря няколко от нашите момчета 
в църквата, за да помогнат с полагането на 12 кв.м. теракот,  купен за една от стаите в детско 
отделение. Споделих за нуждата с мой приятел и заедно отидохме в болницата да видим за какво 
става въпрос. Д-р Станков ни показа стаята, в която трябваше да се сложи теракот. Пожелахме да 
видим и другите помещения, но това, което видяхме,  не се вписваше в представите ни за стаи, в които 
се лекуват деца. Всички бяха в ужасно състояние. Аз и приятелят ми не спирахме да мислим как да 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.economy.bg/innovations/view/35461/Bylgarski-proekt-e-polufinalist-v-evropejski-konkurs-za-socialni-inovacii-
https://www.flagman.bg/article/189427
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помогнем поне малко за подобряването им. На следващата сутрин той ми се обади и каза, че ще купи 
боя за всичките стаи. Аз веднага позвъних на няколко мъже, жени и младежи от църквата ни и им 
разказах за идеята да направим едно добро дело за всички деца в града и общината ни, като 
ремонтираме частично детското отделение в МБАЛ-Средец. Всички приеха идеята с желание и бяха 
готови да се отзоват и помогнат. Обадих се на д-р Станков, за да му кажа какво сме решили. Той беше 
много изненадан и ни благодари няколко пъти. На 01.06. т.г. започнахме с частичните ремонти, в които 
се включиха 18 човека от църквата ни. Библията ни учи, че ако някой знае да прави добро и не го 
прави, грях е нему (Яков 4:17). Всеки се беше хванал на работа: кой да слага плочки, кой первази, кой 
да прави крепежи, кой да боядисва, кой да чисти. Всички се стараеха да го правят за пред Бог, така 
както ги учи Библията. Никой от тях не е професионалист, но всички с много желание и старание 
вършеха своята част. Някои от тях, когато  запразняваха от своята работа, идваха направо в болницата 
и започваха да работят там, без да се прибират вкъщи. С общи усиля успяхме да боядисаме всички 
осем стаи, а в една от тях - да сложим плочки. До 08.06. (събота) приключихме с частичните 
ремонти.  Всички бяхме много щастливи от свършената работа - и не само ние, но и 
персоналът.  Лекуващата лекарка ни благодари и ни каза, че това което сме направили за детското 
отделение, Бог го е вложил в сърцата ни, за да го направим. Сега болничните стаи са в по-добър вид!”, 
разказва пастор Йордан Атанасов. ЕПЦ “Виделина” е основана педи 19 години. Тя провежда редовни 
богослужения, младежки събирания, има и неделно училище. “Редовните ни богослужения се 
посещават от 130 души, младежките събирания - от 30 младежа, а неделното училище - от 80 деца. 
“Възпитаваме децата на християнски ценности и морал, и как  да открият Божията любов. След всеки 
библейски урок децата получават топъл обяд. Имаме духовна и морална подкрепа на църква 
”Благовестие”- Бургас с пасторр Живко Тончев. Не учим само децата, но и родителите им - да 
подобряват хигиената си, да стават по-отговорни, да спрат ранните бракове и насилие, да изпращат 
редовно децата си на училище. След като семействата повярват в Бог и се присъединят към църквата, 
те започват да се променят и да не се съобразяват с ромските традиции и  култура, а с това какво казва 
и учи Библията. Често през зимата  помагаме на семействата с храна, лекарства и транспорт до 
медицинските центрове. Ромчета казват молитвата "Отче наш" преди началото на обяда 80 деца 
посещават всяка седмица неделно училище Хората подобряват хигиената си, спират алкохола, стават 
по-отговорни. Тези, които имат начално образование, започват задочно да учат и 
завършват  основното и средното си образование. Някои от мъжете изкараха професионални 
шофьорски курсове и днес са международни шофьори, шофьори на автобуси, багеристи и кранисти. 
Много от мъжете и жените се обучават  в професионални курсове, които се провеждат чрез 
съдействието на община Средец и след това общината им осигурява работа за една година. Други 
отиват по Черноморието и работят като камериерки, миячки, озеленители и не чакат на социалните 
помощи. Също имаме голям успех сред семейства, които са живели на семейни начала, като самотни 
майки. Ние ги учим, че не е добро за едно християнско семейство да живее на семейни начала и 
бащата да не припознава детето си”, допълва пастор Йордан Атанасов. Много от семействата в 
църквата вече са сключили граждански брак и бащите са припознали децата си Това е истинската 
интеграция на ромите, а не тази, която извършват соросоидните НПО-та, получаващи милионни 
грантове всяка година. Те прибират парите, но цялата им дейност се изчерпва с това да стоят в 
лъскавите си софийски офиси, да осигуряват адвокатска защита на престъпници, да разпъват локуми 
за "толерантност" и да наричат "хомофоб" всеки, който им казва неудобните истини в очите. Много от 
тези "правозащитници" никога през живота си не са стъпвали в ромска махала.  

Ученици събраха 1710 лв. за детското отделение в Смолян 

www.marica.bg | 12.06.2019 | 15:15 
Ученици от Първо СУ "Св.Св. Кирил и Методий" в Смолян връчиха днес дарение от апарати за 1710 
лева на детското отделение в областната болница "Братан Шукеров". Дарението е от 10 инхалатора, 
инфрачервен ушен термометър, още два ушни термометъра, 57 големи долни чаршафи и 27 детски 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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долни чаршафи, на които е щамповано логото на детското отделение - Мечо Пух. За дарението бе 
подписан специален договор и приемо-предавателен протокол от педагогическия съветник на 
училището Стела Стоименова. Парите за апаратите бяха събрани от учениците на благотворителен 
базар, съобщи председателят на Ученическия съвет Божидара Николова. Учениците по своя 
инициатива за първа година организираха на 24 април т.г. Великденски благотворителен базар. На 
главната улица децата бяха подредили маси с много предмети и ястия, а средствата събрани от 
продажбите отиваха в специална дарителска кутия. В базара се включиха 20 класа от цялото училище. 
Децата сготвиха сами различни ястия и направиха украси за Великден. Покрепиха ги техните 
преподаватели, родители, близки и много граждани. "Тук сме дошли представители на всички класове 
участвали в базара, които са членове на Ученическия съвет. С парите, които събрахме, закупихме 10 
инхалатора за всяка стая. Детското отделение ни каза от какво най-много се нуждае и ние се 
съобразихме с това. Деца имат огромно желание да помагат на деца. Надяваме се да се оценят тези 
добронамерени инициативи и те да зачестят в нашия град", каза Божидара Николова. Благодарение 
на това дарение децата в отделението няма да се изчакват, за да бъдат включени на инхалатор, защото 
има достатъчно за всички, казаха медиците. Много ми се иска повече от децата на България да са 
такива, каза шефът на отделението д-р Емил Шалдъров. Учениците връчиха и свои рисунки, които ще 
бъдат поставени по стаите в отделението, за да се чувстват болните деца уютно. 

Художничка се включва в благотворителните каузи на фондация „Чудесата на децата“ 

www.dariknews.bg | 12.06.2019 | 17:13 
Художничка се включва в благотворителните каузи на фондация „Чудесата на децата“.  
Млада художничка от плевенския град Тръстеник се включва в благотворителните каузи на фондация 
"Чудесата на децата" - организацията, която набира средства за възстановяването на Николай 
Маринов, пострадал тежко след падане от мост в Китай.   Картини на художничката Радослава Петрова 
се продават чрез фейсбук страницата на фондацията, а част от средствата от продажбите ще бъдат 
насочени към подкрепа на деца и на възрастни хора в риск.   Председателят на фондация "Чудесата 
на децата" Миглена Цанова среща 36-годишната художничка, когато близък приятел на Цанова умира 
внезапно, а Радослава Петрова е ангажирана да нарисува негов портрет за погребението. След това 
художничката търси подкрепа от фондацията за продажбата на нейни картини, а от тази седмица 
картините се предлагат с ангажимент част от средствата да бъдат насочени към каузи на "Чудесата на 
децата". Те са свързани с подкрепа на бедни семейства и деца в риск, разказа Миглена 
Цанова:   „Няколко рискови семейства имаме, имаме много самотни майки, български майки, които 
фондацията подпомага с лекарства, памперси, адаптирани млека, дрехи.“   Фондацията набира 
средства и за още няколко каузи - на национално ниво се събират дарения за лечението на учителя в 
Китай Николай Маринов, който пострада тежко преди 3 месеца, а в Плевен организацията се стреми 
да помогне на самотно живееща жена със 100 процента инвалидност, която от септември ще получава 
лична помощ, но само по 4 часа на ден. Картините на Радослава Петрова се предлагат на фейсбук 
страницата на фондация "Чудесата на децата", а някои от тях можете да видите на сайтовете 
darikradio.bg и dariknews.bg. 

Радио парк фест пак готви изненади 

Щафетни игри за деца и родители, тренировки по лека атлетика и "Интернет за всички", ще 
организира БНР 
в. Дума | 13.06.2019 | 00:01 
Щафетни игри за деца и родители, лекции на тема "Интернет за всички", спортни състезания и още 
куп изненади очакват гостите на Радио парк фест. За трета поредна година БНР организира мащабното 
събитие, посветено на настъпването на лятото. 
На Голямата поляна в Южния парк дневните активности ще очароват столичани и гости на София на 
14, 15 и 16 юни. Полезни лекции за глобалната мрежа ще има в събота и неделя, между 14 и 17 ч. От 
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Асоциацията за развитие на българския спорт ще поднесат букет от изненади за децата. Открити 
тренировки по лека атлетика очакват ценители на 15 юни от 10 до 12 и от 16 до 18 ч. Спортен клуб по 
ушу/кунг фу организира традиционен Ян Тайджи Чуан на 15 и 16 юни от 10 до 12 ч. 
Асоциацията за развитие на българския спорт, Асоциацията на българите, боледуващи от астма 
"Дишам свободно", и Неделното училище при храм "Рождество Христово" ще поднесат песни, 
рисувателна работилница, музикални игри и драматизации на приказки за най-малките в събота 
между 10 и 12 ч. По същото време ще се проведе и работилница за физическа активност и белодробно 
здраве чрез спортни игри на открито. Зумба за деца ще се състои в неделя между 10 и 12 ч. 
Радио София организира в събота между 10 и 11 ч. щафетни игри за деца и родители. Теглене на въже, 
скачане с чувалчета, минифутболен турнир и състезание с обръчи са само част от предизвикателствата, 
с които малки и големи ще имат възможността да се забавляват. Очакват ви хубава музика и добро 
настроение, обещават от младежката програма на БНР. 
Екипът на ретро каравана Travel Cocktails ще разкрие тайните при приготвянето на домашните 
коктейли в неделя от 15 ч. на Голямата поляна в Южния парк. А екипът на "Посоки", който кипи от 
енергия и се стреми с всяка хапка да събуди вкуса на приключението, ще приготви топящ се в устата 
чийзстейк, свежи салати, симпатични чашки с морски дарове, неустоима паеля, домашен студен чай 
и ледена бира. 
За първи път това лято в неделя между 17 и 18 ч. зрителите ще имат възможността да гледат Шоуто 
на влогърите: VaseTo&Nikole DB; SandeFF&Stella Лятото започва с Остава, Миленита, Орлин Павлов, 
Jeremy?, Dorothy Takev, Жлъч, Гена и Григовор, Marten Roberto, DJ Desy, IVA, Krekhaus, MIRY и 
Innerglow. 

Подават ръка за помощ на Детското отделение 

в. Съперник, Перник | Любомира ПЕЛОВА | 13.06.2019 | 00:01 
В края на миналата седмица представител на Фондация "П.У.Л.С." се срещна с медици, за да обсъдят 
как кампанията за събиране на капачки може да подкрепи детското отделение на пернишката МБАЛ 
"Рахила Ангелова". По време на дискусията бе обсъдена необходимостта от скъпа техника за 
визуализация на вени и покриване на нуждите от ежедневно естество като чаршафчета и парцали за 
миене на големите и хубави прозорци, осигуряващи светлината в отделението. 
В хода на дискусията излезе, че редица дребни неща биха помогнали на малките пациенти, техните 
родители и екипа на отделението да се чувстват по-комфортно и приятно по време на престоя им в 
отделението. 
Въпреки че кампанията върви с пълна сила, все пак ще бъде необходимо време, за да бъдат събрани 
средства за реализирането на първите дарения, но това не притеснява медиците, защото те ще бъдат 
там и ще продължават да правят най-доброто за малките си пациенти. Вярваме, че с помощта на 
всички граждани на Перник, групата "Достъпна градска среда" и Фондация "П.У.Л.С." ще успеем да ги 
подкрепим. за да продължават ефективната си и животоспасяваща работа. Интересно е как с малките 
капачки могат да бъдат закупени малки нещица, които да осигурят голям комфорт, казват младите 
хора. 

Смолянските военни дариха пакети с хранителни пордукти за 35 семейства в Момчиловци 

www.haskovo.net | 13.06.2019 | 09:16 
Военнослужещите в 101 Алпийски полк дариха хранителни продукти на 35 семейства в неравностойно 
положение, самотно живеещи възрастни и болни хора. На 12 юни, след военно учение в местността 
Момчил юнак, в землището на село Момчиловци, дарението бе доставено лично от командира на 
полка полк. Димитър Кацаров. Пакетите бяха приготвени заедно със служители на Кметството в 
смолянското село, а всеки от тях съдържаше консервирано готвено ястие, няколко кутии пастет, хляб, 
плодове, напитки и др. "Искаме да помогнем на хората от селото, да ги зарадваме с един малък жест. 
Не за пръв път показваме, че войската е близо до обществото", коментира полк. Кацаров. „По 
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предварително изготвен от Кметството списък раздадохме продуктите на хората от Момчиловци, като 
повечето от тях посетих по домовете им. Някои от тях се просълзиха при получаването на пакетите. 
Изказвам искрена благодарност към военнослужещите в 101 Алпийски полк и лично на командира 
полк. Кацаров за благородния жест и човешкото отношение към хората в Момчиловци. Да ви се връща 
стократно добрината!„, каза кметът Сийка Суркова.  

137 кучета осиновиха казанлъчани през миналата година 

www.dariknews.bg | 13.06.2019 | 09:53 
137 бездомни кучета са осиновени от Общински приют за безстопантствени животни-Казанлък чрез 
фондация "Анимал хоуп" за изминалата 2018 година. Щастливците, които са намерили стопани, са на 
различна възраст, но повечето осиновители предпочели бебета или по-малки на години кучета. 44 
кучета са намерили дом от началото на тази година до момента. Това съобщи Ивелина Недкова от 
неправителствената организация в Казанлък.   252 са били осиновените котки през 2018 г., 
благодарение на фондацията  "Анимал хоуп". От началото на тази година други 33 котки са намерили 
свои любящи стопани.   По брой осиновени кучета, Казанлък изпреварва Общинския приют в Стара 
Загора, от който през 2018 г., са били осиновени 113 кучета. 70% от тях са били бебета. 3 872 
безстопанствени кучета са осиновени през миналата година в цялата страна. Стара Загора е една от 
областите с най-висок процент на осиновени кучета. Според Недкова все още е много голям броят на 
изоставените кучета и котки. Гражданите с лека ръка се освобождават от излишните животинчета, без 
да се тревожат за съдбата им после. Огромният брой изхвърлени животни създава невъзможност те 
да бъдат изхранени и отглеждани в нормални условия, категорични са от НПО-то.   Неоценима е 
помощта на отделни граждани, които даряват храна или средства за животните. Много хора 
организираха поредица благотворителни кампании и прояви през последните месеци. Поредният 
благотворителен концерт, за набиране на пари за храна и медицински грижи за изоставените 
животни, е на 13-ти юни от 18 часа във Военен клуб-Казанлък. Проявата е под мотото: "Заедно творим 
добро". Освен символичната сума от 3 лева за билет за концерта, желаещите да помогнат на каузата 
ще могат да си закупят и книги и ръчно изработени сувенири. 

Доброволци обновяват района около бул. „Менделеев“ в Пловдив 

www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 13.06.2019 | 12:16 
Над 200 служители на водеща аутсорсинг компания и техните семейства ще реновират напълно част 
от градското пространство в Пловдив. В съботния 15 юни предстои да се проведе десетото събитие 
TELUS Ден на Подкрепа в България. Тази година традиционната доброволческа инициатива се 
организира с подкрепата на  община Пловдив и район Централен. Тя целѝ да облагороди градски 
пространства и чрез нея да бъде изградена нова детска площадка, да бъде обновена вече 
съществуваща такава и да бъде изграден спортен кът, фитнес на открито за жителите в района на бул. 
„Менделеев“.   Служителите на аутсорсинг компанията  навсякъде по света, където компанията има 
офиси, всяка година доброволно даряват от своето време и труд в подкрепа на дадена кауза. През 
2019 година ще бъдат реализирани две издания в България – в Пловдив през лятото и в София през 
есента. Всяка година фокусът на събитието е насочен към решаването на различен социален проблем. 
През 2018 г. над 800 доброволци - служители на компанията заедно със своите семейства и приятели, 
залесиха над 16 дка гора в района на с. Долна Диканя, общ. Радомир. „Денят на подкрепа” е отворен 
за всички желаещи да се включат в облагородяването на градското пространство в района на бул. 
„Менделеев“ в Пловдив. Организаторите на инициативата ще подсигурят всички необходими 
материали за доброволците, а стартовият час е от 10:00 на 15 юни, събота, бул. „Менделеев“. 

Акция "Жълти стотинки" стартира от утре във Варна 

www.varna24.bg | Автор: Пламена Николова | 13.06.2019 | 12:25 
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Акция "Жълти стотинки" стартира от утре във Варна, научи Varna24.bg. Тя ще продължи до 16 юни на 
терасата на Морското казино. Ето какво споделят организаторите:   "Жълтите стотинки пригответе и с 
усмивка, настроение и апетит се заредете! Специално за вас скъпи дарители и приятели на 
акция "Жълти стотинки" от град Варна сме подготвили още едно чудесно 3 ДНЕВНО събитие в 
партньорство с нашите приятели и невероятни хора с Големи Сърца от "Уличката, където храната и 
любовта се срещат за един магически уикенд." От 14 до 16 юни вие ще имате възможност да дарите 
своите стотинки за Децата в Хасково и да съчетаете приятното с полезното и хем стотинките да дарите 
хем на вкусни ястия да се насладите! От 11:00 до 22:00 ще ви очакваме на открития целодневен пункт 
на терасата на Морското казино. Ще имате възможност да се запознаете лично с лицата зад каузата 
за град Варна (нашите прекрасни координатори и доброволци), за самата кауза, за събраните средства 
и къде отиват те вече 12 поредна година, както и да се сдобиете с информация как и Вие Добри човече 
може да вземете участие! За всеки участник в кампанията сме подготвили официални грамоти и 
докато предавате вашите стотинки ще имате възможност да се насладите на авторска кухня, десерти, 
майсторски сладоледи и специално подбрани напитки! Молим събраните стотинки да бъдат 
разделени! Ако всеки човек заделя дори само по 30 стотинки на ден, за 30 дни ще е събрал 9 лева. За 
година - 108 лв. Ако дори само 500 души съберат толкова, за година сумата ще е почти 55 000 лв. 
Колкото беше сумата, събрана от акцията през 2017. Сега умножете тази сума по 2,3 или дори 4 и 
повече пъти... Тогава само си представете колко много можем да постигнем! С малки стъпки към 
големите неща!" 

Звезди танцуваха в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми 

www.actualno.com | 13.06.2019 | 12:25 
Популярни личности се включиха в каузата на Фондация „Мечта за дете“ и Фондация „Супер БЕБЕ“, 
която подпомага двойки с репродуктивни проблеми. Дизайнерката София Борисова, телевизионната 
водеща Мария Силвестър, блогърката Антоанет Пепе, танцьорът Атанас Масечков, дъщерята на шеф 
готвача Андре Токев Елиза Токева, и много други се посветиха на благотворителната инициатива. В 
следствие на тримесечната си подготовка с професионалистите на Dance Academy, всички те се 
справиха перфектно и получиха адмирациите на публиката. Танците на звездите бяха представени на 
благотворителен бал „Танц за дете“ , организиран от фондацията. След всяко изпълнение публиката 
наддаваше, за да го откупи в полза на двойките, които мечтаят да имат дете. Най-голяма сума събра 
дуета на Атанас Месечков и София Борисова. Тяхното чача се откупи за 4500 лева. Мария Силвестър 
се впусна във впечатляващо танго по музика от филма „Усещане за жена“ и успя да събере 3000 лева. 
Дъщерята на виртуозния кулинар Андре Токев, Елиза Токева продаде танца си за 1500 лева. MyFamily 
също се присъедини към каузата и дари 1400 лева. С тях откупиха последния танц в стил Пасо Добле 
изигран от професионалистите на Dance Academy. След всички представяния и томболи „Танц за дете“ 
успя да събере общата сума от 24 340 лева. Средствата ще помогнат на четири двойки с репродуктивни 
проблеми да продължат борбата си и да сбъднат мечтата си за дете. Благотворителната инициатива 
се проведе в рамките на националната кампания „Роди дете в България“, организирана от фондация 
„Мечта за дете“ и Фондация „Супер БЕБЕ“. В рамките на инициативата стартирала на 13 февруари 2019 
година до момента 12 двойки са получили подкрепа за инвитро процедури. В помощ на каузата вече 
са застанали популярните изпълнители Теди Кацарова и Дичо. Те пътуват с фондацията из цялата 
страна и дават гласност на благородното дело. В тази връзка Теди Кацарова след изпълнението си по 
време на благотворителната вечер разчупи сценария и покани основателят на фондация „Мечта за 
дете“ Ивелина Рускова, за да ѝ връчи грамота за посланик на добротата за 2019 година. Признанието 
бе от името на всички известни изпълнители, които подкрепят благородното дело и пътуват из цялата 
страна в подкрепа на семействата, бленуващи за дете. Всеки, който се чувства съпричастен със съдбата 
на тези хора, може да се свърже с фондацията на: Мечта за дете. 
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Възможности за младежко доброволчество ще бъдат представени на двудневен фестивал 

www.dariknews.bg | 13.06.2019 | 14:13 
В петък и събота (14 и 15 юни) в Добрич ще се предлагат занимания, организирани от Сдружение „За 
теб“ - Варна. През първия ден те ще са от 12.30 до 19.00 ч. на площад „Свобода“, а през втория – в 
Скейтпарка от 10.00 до 21.00 часа. Ще се предлагат уроци и демонстрации по скейтборд и кънки, 
стрийт баскетбол, ще има графити работилници. В събота от 10.00 ч. добричкият клуб по карате 
„Самурай“ ще проведе уроци по самозащита за жени. На финала са поканени всички, които карат 
велосипеди, байкове, ролери, кънки и скейтборд в Добрич.   Заниманията на Сдружение „За теб“ са с 
кауза - посветени са на пропагандиране на доброволчеството. По темата ще има нарочна лекция – от 
16.00 ч. на 14 юни в Младежкия център, на която са поканени хора, работещи в социалната и 
образователна сфера.   Организацията реализира проект „Бъди доброволец, промени света“ чрез 
Европейски корпус за солидарност, заедно с 5 партньори от страната, разказа за Дарик председателят 
Елина Райнова. На младежите се предоставя издръжка за 12 месеца, за да се включат в регулярната 
дейност на различни институции - посредством работа с деца, околна среда, социални дейности и 
др.   Целта е да усвоят трудови навици и умения, да се запознаят с реална работна среда. Те стават 
част от дейността на неправителствени организации, на ведомства и администрации, включително 
общински. По този начин трупат опит и имат по-впечатляваща автобиография при кандидатстване 
пред работодатели в бъдеще, подчерта Райнова. Освен това се възпитава отношение към младите 
като част от обществото. Тя даде за пример Германия, където за младите хора е задължително да имат 
стаж като доброволци преди да започнат работа, което води до много позитивни ефекти, най-вече по 
отношение на познанието им с какво искат да се занимават в бъдеще.   Сдружение „За теб“ съществува 
от 2009 г., а от 2011 г. организира международни младежки обмени, стажове и доброволчество у нас 
и извън страната. В момента развива проекта си с 11 доброволци от цялата страна, които работят в 
НПО и образователни институции. Всички те ще се включат като модератори на заниманията в Добрич 
по време на двудневния фестивал. 

Ротари осигури филтриращи чешми в седем добрички училища 

www.dobrichonline.com | 13.06.2019 | 15:35 
В края на миналата година „Ротари клуб“ в Добрич започна кауза за снабдяване на всички училища в 
града с пречистващи системи за питейна вода. Инициативата е реализирана успешно благодарение 
на оказана подкрепа от приятели и съмишленици на клуба. С благодарност директорите на 
добричките учебни заведения „Климент Охридски“, „Димитър Талев“, „Леонардо да Винчи“, ЕГ „Гео 
Милев“, „Хан Аспарух“, „Христо Смирненски“ и „Кирил и Методий“ са подписали протокол за дарение. 
Учениците имат възможността да ползват пречистващата система за питейна вода. От Ротари 
посочват, че продължава монтирането на полезната придобивка и в останалите училища. От клуба 
уточняват още, че ремонтът от страна на Община Добрич, който тече в някои училища, ще създаде 
възможност за предвиждането и изпълнението на ВиК и ел. инсталациите в хармония с интериорните 
решения. С помощта на Ротарианци и приятели, децата ще имат по-добра вода в училище, където 
прекарват голяма част от времето си.      

Несебърлия рекордьор по кръводаряване 

www.kmeta.bg | 13.06.2019 | 15:36 
Златин Чаушев от Несебър е бил кръводарител цели 125 пъти, което се равнява на около 50 литра кръв 
и на близо 400 спасени човешки живота. Мъжът дарява кръв от 40 години, като прави това два пъти 
годишно. „Няма нищо по-удовлетворяващо от това да правиш някого здрав и щастлив. Бързайте да 
правите добро, защото това е най-важното в живота”, заявява в навечерието на Световния ден на 
безвъзмездния кръводарител Златин. В родния си град той е познат като дългогодишен общественик, 
читалищен деятел, в момента е началник отдел „Световно културно наследство“ към общината. За 
своя хуманизъм той е носител на много награди и грамоти както от местната Червенокръстка 
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организация, така и от БЧК-Бургас. Неговата кръвна група е нулева, което значи, че може да дарява на 
всички нуждаещи се. „Кръводарител станах случайно. Навремето в казармата тези неща се правеха 
под строй. След това реших, че това е най-доброто нещо, което можеш да направиш, най-
безвъзмездното, безкористно и анонимно. Удоволствието от това да правиш някого здрав и щастлив 
обуславя моето решение всеки сезон да дарявам кръв“, сподели Златин Чаушев.  „Самият аз се 
чувствам добре, чувствам се възстановен и пречистен“, добавя Златин Чаушев. 14 юни се отбелязва 
като специален ден за честване на доброволното кръводаряване, защото на тази дата е роден Карл 
Ландщайнер, носител на Нобелова награда за откриването на системата АВО кръвни групи. Към 
идеята на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Международната 
федерация на организациите на доброволните кръводарители, Международната асоциация по 
трансфузионна хематология и Световната здравна организация, днес са съпричастни над 192 страни 
по света.  

Пункт за благотворително предаване на жълти стотинки ще има на „Улицата на готвачите“ 
във Варна в следващите 3 дни 

www.focus-radio.net | 13.06.2019 | 18:05 
Пункт за събиране на средства за акцията „Жълти стотинки“ ще бъде разположен на „Улицата на 
готвачите“ в Морското казино във Варна в следващите 3 дни. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Варна 
Пламена Петрова, която е част от екипа на кампанията. Всеки ден от 10 до 22 часа, между 14-ти и 16-
ти юни варненци и гостите на града ще могат отново да направят своите дарения за кампанията. 
Стотинките ще бъдат дарени в помощ на детското болнично отделение в Хасково. Организацията 
традиционно провежда две кампании през годината – на 1-ви юни и на 6-ти декември, като събраните 
средства се внасят в банка. Който не е успял да занесе своите стотинки на 1 юни обаче, има 
възможност да го направи сега, обясни Пламена Петрова. В касичките ще се приемат както монети от 
всякакъв номинал, така и банкноти. „Ние сме благодарни, когато хората разделят монетите по вид, 
защото в банката има машина, която брои, но не ги сортира. И ако не са сортирани, ние го правим на 
ръка, но е трудоемко“, обясни още Пламена Петрова. Тя е категорична, че варненци имат нагласа да 
помагат. Много училища, детски градини, ясли и фирми, както и честни лица са се включили до този 
момент в акцията. До момента са направени няколко вноски, като общата сума вече надхвърля 3000 
лева. В края на месеца ще бъде обявена цялата крайна сума. 

Виктор-Мануел е първото джендър бебе у нас 

Родителите му - лесбийките Вяра и Диляна, молят да ги наричат мама 1 и мама 2 
в. Уикенд | 14.06.2019 | 00:01 
На 6 юни, когато по софийските улици течеше "София прайд", нежната двойка Вяра и Диляна дадоха 
живот на момченце. Датата за появата на хлапето на бял свят била избрана след консултация с 
астролог и напасната към гей масовката. Звездобройка, която изповядвала симпатии към слабия пол, 
сметнала, че цифрата 6 ще носи късмет на малкия, който бе заченат след няколко неуспешни опита на 
инвитро процедури. Освен това секциото, направено точно в деня на прайда, щяло да покаже 
подкрепата им към различните, което обществото презирало. 
Хирургичната интервенция минала като по учебник. Диляна храбро се справяла с болката и не 
хленчила, че й трудно да става от леглото. Щастливите майки веднага споделили новината във 
фейсбук, а малко след това започнали да се сипят пожелания за здраве и късмет от граждани на 
страната. Повечето хора се радвали на наследника им, който определено щял да осмисли тяхната 
нестандартна сексуална връзка. Намирали се и такива, които ги критикували, но радостта на младите 
родители била толкова голяма, че не обръщали внимание на завистниците. 
Така Виктор-Мануел стана първото пеленаче в България, родено от хомосексуални родители. По-
голямата в двойката и изпълняваща мъжката роля 42-годишна Валя дава своя яйцеклетка за 
оплождане от анонимен дарител на сперма. Мъжът бил избран сред десетки дарители от каталог. 
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Знаело се, че е млад, непушач и активен спортист. 25-годишната Диляна приема участта си на съпруга 
и износва вече готовия ембрион. 
Последователките на Сафо са категорични, че ще продължат да живеят в Русе, защото градът им 
харесвал и не се притеснявали от хорските одумвания. Имали и доста приятели, които били готови да 
им помагат в отглеждането на малкия. Единственото, на което държали, било да ги наричат мама 1 и 
мама 2, вместо майка и татко. В знак на хармония и разбирателство предпо-читали да се афишират и 
като семейство Иванови. 
Влюбените сключиха брак през месец май 2018 г. Още тогава бяха категорични, че ще работят за 
наследник, разяснявайки, че един ден няма да се месят в сексуалната ориентация на детето, а ще го 
оставят само да решава към кой пол да принадлежи. На венчавката Диляна бе облечена в ефирна бяла 
рокля, а 42-годишната Вяра се бе издокарала в бял мъжки костюм. Връзката им бе благословена от 
свещеник, който ги венча нелегално, защото по канон няма как поп от православната християнска 
църква да бракосъчетава хомосексуални. 
Влюбените жени няма как да бъдат законни съпрузи по регламента, определен от действащата в 
момента конституция, според която бракът е доброволен съюз между мъж и жена. В нея изрично е 
уточнено, че е валиден само гражданският брак. Следователно двете лесбийки не са истинско 
семейство, макар че парадират за такова. 
"Диляна най-вероятно ще се води самотна майка засега, а хлапето ще носи нейното име, защото Вяра 
е мъж само в мислите си. По паспорт е жена. Където и да отиде, за хората тя си остава жена дори 
когато кандидатства за работа - пак е жена. Мъжките й задължения започват вкъщи, когато се прибере 
при другата жена, която е избрала да е и в ролята на съпруга. Личните и имуществените отношения се 
определят от Семейния кодекс. При дълготрайните съжителства също може да настъпи разрив и 
тогава подялбата пак става с адвокат и с лични драми. 
Тази връзка е извън закона и извън божията благословия. Като самотна майка Диляна ще може да 
получава помощи от социалните. Но двете изглеждат оправни, ще намерят начин да отгледат детето, 
ако не се разделят. Тогава юридическият им казус също ще бъде сложен, защото Вяра не е татко, нито 
мама 1 по закон. Следователно няма да може да парадира за права над малкия, макар че е дала своя 
яйцеклетка за зачатието му. Но дано са щастливи, живи и здрави. В Русе има и други нетрадиционни 
хора. Градът е голям, прочут. Тук е и най-възрастната родилка в България - д-р Красимира Димитрова, 
която вече е на 71 години, а роди на 63 лазарника. Гледа си детето, което вече ходи само на училище, 
пазарува в магазините и една малка госпожица", разкриват хора от общината в дунавския град. 
Любовта между двете жени пламва преди няколко години. Диляна работила в чужбина и се запознала 
с Вяра в социалните мрежи. Харесали се от пръв поглед. След няколко чата сърцата им вече не 
издържали на любовното напрежение и решили, че трябва да се срещнат на живо. Диляна се 
завърнала у нас специално за да се срещне с Вяра. След 8 месеца на споделени чувства получила 
годежен пръстен и вече нямала съмнение, че и занапред ще иска да живее със своята Вяра. 
Диляна разказвала, че е имала връзки и с мъже, но и духовно, пък и физически й харесвало да е с 
жени. Вяра имала разтрогнат граждански брак и 22-годишен син от бившия си съпруг. Твърдяла, че е 
крайно разочарована от силния пол и за нищо на света не иска повече да има връзка с негов 
представител. Дни преди раждането на Виктор-Мануел подарила още един годежен пръстен на 
вярната си половинка в знак на вечна обвързаност. 

През 2018-та: Половината българи се включили в благотворителна кауза 

в. Монитор | 14.06.2019 | 00:01 
През последната година 51 % от хората в България са дарили пари за благотворителна кауза, като 
средната сума на даренията е 100 лв., сочи проучване на една от фондациите в България. 
Според данните от него 61 % от българите биха дарявали повече, ако знаят къде отиват парите им. 
Около две трети от хората даряват или са доброволци. DMS кампаниите са на трето място в 
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проучването. Дарителите казват, че го правят, защото вярват, че заедно можем да направим света по-
добър. Вече хората оценяват факта, че и малкото дарение е от значение. 
44 на сто от дарителите у нас са хора с ниски доходи, които не надвишават 12 хил. лв. на година. Трима 
от четирима от младите българи на възраст до 24 години се включват в благотворителни каузи. 
Отчита се голяма активност при даряването за деца, болни и животни. Има и немалък ръст при 
даряването за образователни кампании и кръводаряване. 

По 10 бона дарили фирми за година. 137 физически лица са отчели пожертвувания за 384 
хиляди 

в. Монитор | Васил НАЧЕВ | 14.06.2019 | 00:01 
Средно по почти 10 бона са дарили фирми и еднолични търговци през миналата година и са 
декларирали това в данъчните си декларации, като общата сума от бизнеса надвишава 40,3 млн., 
сочат данни на Националната агенция по приходите (НАП), предоставени на "Монитор". 
Логично най-голям е броят на фирмите и дарените суми по код 01, в който обаче има цели 17 позиции 
включващи - здравни и лечебни заведения и специализирани социални институции, училища, детски 
градини, бюджетни предприятия, социално слаби и хора с увреждания, както и кооперации за тях и 
кооперации за инвалиди и пострадали от бедствия. Във въпросния код са още и БЧК, културни 
институти, юридическите лица с нестопанска цел, подпомагащи културата, фондът Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници,, комуните за лечение на наркозависими, УНИ ЦЕФ. За тези 
цели 2623 компании са дарили 36,185 млн. лв., а 1427 еднолични търговци - 4,147 млн. лв. 
Освен това 135 физическите лица са декларирали дарения по този код за почти 381,5 хил. лв. 
За миналата година само 85 са даренията за фонда за лечение на деца и Центъра за асистирана 
репродукция, като общата сума от физически и юридически лица възлиза на 325 446 лв. Най-много - 
21, са предприемачите, дарили общо почти 230 бона. При едноличните търговци бройката на 
пожертвуванията е 63 на стойност 95 817 лв. От обикновените данъкоплатци само един човек е дарил 
за целта 100 лв. и е отбелязал това в данъчната си декларация. Не става обаче ясно дали парите са 
били дадени за лечението на деца или за асистирана репродукция. Общо 550 хил. декларации са 
подали физическите лица до края на април, но от тях едва 137 са вписали дадените суми за дарения 
през миналата година. 
Подобно е положението и за безвъзмездно предоставените помощи по реда и условията на Закона за 
меценатството. При физическите лица дарението е само едно за 2000 лв. и най-вероятно е направено 
по приятелска или роднинска линия. За подобни цели 12 фирми са дарили общо 140 713 лв. 
Интересното е, че по-големи меценати се оказват едноличните търговци 
Според информацията от данъчните декларации за миналата година 52-ма от тях са дарили за целта 
над 176 хил. лв. 
Само 13 фирми са заделили средства по 20-ото перо, отбелязано с код 04 в данъчните декларации 
относно дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди 
датата на дарението, в полза на български училища, включително висши училища. Общата дарена 
сума за целта е 64 381 лв., сочи справката, предоставена от 
НАП. Физически лица и еднолични търговци не са декларирали направени дарения за нови или почти 
нови компютри и периферия за учебни заведения. 
Според юриста и предприемач Борис Кумпиков немалко от фирмите предпочитат да даряват пари за 
благотворителност, без обаче да вписват това в данъчните си декларации. Причината според него е, 
че по този начин те си спестяват счетоводни главоболия и необходимостта да попълват множество 
документи. "Да не забравяме, че у нас корпоративният данък е 10% и е много по-нисък, отколкото в 
Щатите, където е 36%. За това и там, където са високи и корпоративните данъци има стремеж да се 
дарява повече. Данъчният фактор не е решаващ, а липсата на пари у бизнеса. Цифрата от около 41 
млн. лв. не е голяма, но реално даренията са за 4-5 повече пари 
Останалите собственици на фирми не са го декларирали, а плащат от лични средства", смята той. 
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Кумпиков твърди, че повечето българските фирми обикновено даряват без много-много да поставят 
условия. Големите компании с чужди собственици обаче винаги се стремят да спонсорират 
мероприятия, които ще бъдат отразявани в медиите, най-вече по телевизията, и по този начин ще им 
се направи безплатна реклама. 
Изследване от 2018 г. ни класира на 18-о място сред 30 европейски страни по благоприятна среда за 
дарителство. България с бал от 3,75 при максимален 5 в Глобалния индекс на средата за дарителство, 
твърдят от университета в Индиана, САЩ. 

Полина Лъжанска 

в. Капитал | 14.06.2019 | 00:43 
Тази есен България за пръв път ще се присъедини към най-голямото спортно благотворително събитие 
в света, посветено на борбата с рака на гърдата • Race for the Cure, което се провежда всяка година от 
1983 г. насам. Идеята За състезанието (5 км бягане или ходене) тръгва от САЩ, но постепенно се 
пренася и в Европа Тази година Race for the Cure ще има в 22 европейски града, сред които Атина, 
Брюксел, Сараево, Болоня, Санкт Петербург, Белград, Сплит, Букурещ. в София събитието се 
организира на 29 септември в Южния парк от младата фондация "Победи рака". Тя стои и зад 
създадения от лекари проект CancerCare.bg - уеб платформа за онкологични заболявания, която 
предоставя изчерпателна и достоверна информация за рака и работи в помощ на болните и техните 
близки. А ако трябва да сложим едно сияйно човешко лице на организираната грижа за повишаването 
на грамотността на обществото в името на по-ниската смъртност от онкологични заболявания, това ще 
е д-р Полина Лъжанска, основателката на "Победи рака". Завършила е Медицински университет 
"Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна, работила е в отделение по медицинска онкология във 
варненската болница "Св. Марина" и в МБАЛ "Сердика" в София. Прекъсва рано лекарската си 
практика, убедена, че ще е по-полезна като образова, подкрепя и носи светлина на другите. 
Като какъв човек се определяте? 
Добър и сърдечен. Обичам живота с всичките му аспекти. 
Нещото, в което вярвате абсолютно? 
Вярвам, че всеки човек е свободен да бъде какъвто пожелае. Вярвам, че няма невъзможни неща, и 
най-вече вярвам в любовта. Защото любовта наистина ще спаси света, ние само трябва да я открием 
вътре в себе си, за да можем да я раздаваме на другите. 
Любимият ви момент от деня? 
Обичам слънчевите сутрини, особено лятото на морския бряг. 
Най-голямото предизвикателство във вашата работа? 
Липсата на превенция на онкологичните заболявания и недостатъчната информираност на хората 
относно рака в България. Тези бяха и причините, поради които създадохме уеб платформата 
CancerCare.bg. 
Как бихте обяснили това, което правите, на едно 5-годишно дете? 
Помагаме на болни хора и на техните семейства. Организираме забавни събития, чрез които да ги 
подкрепим, окуражим и да ги накараме да се чувстват щастливи. 
Как си почивате? 
Обичам да пътувам по света и да прекарвам свободното време със семейството си и трите ни кучета. 
Какво ви зарежда? 
Позитивизмът и мотивацията на вдъхновяващи хора, които мислят за света много широко, които са 
иновативни и създават проекти за едно по-добро бъдеще. 
Какво ви разсмива? 
Ежедневно ме разсмива съпругът ми. С него във всяка ситуация успяваме да намерим онзи детайл, 
който обръща тъжното към шегата. Чиста проба забавление са ми сериалът "Теория на големия 
взрив", филмът Deadpool и, разбира се, шегите на Зуека и Рачков. 
Какво ви натъжава? 
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Фактът, че хората са готови на всичко за пари и нямат сърца за другите. 
Какво ви вбесява? 
Несправедливостта и безнаказаността. Незачитането на човешките права. Потискането на жената като 
индивид. Насилието над животни. Глупостта. 
Личност, на която се възхищавате? 
Мелинда Гейтс, Илън Мъск, Опра Уинфри, Нелсън Мандела и много други, които превръщат света в 
едно по-добро място за живеене. 
Кое сВое качество харесвате най-много? 
Харесвам в себе си това, че съм добър човек. 
А кое никак не харесвате и бихте искали да промените? 
Притеснението ми да говоря пред много хора. 
Каква суперсила бихте искали да имате? 
Би било много хубаво да мога да се телепортирам от едно място на друго, без да отделям време и 
енергия за път. Винаги ми е било интересно да се върна назад в историята, например в Римската 
империя, за да видя как са се случили реално някои забележителни събития. Телепортацията би ми 
осигурила това изживяване. 
Последният подарък, който направихте/получихте? 
Получих много красива икона на Исус Христос и подарих на съпруга ми китара. 
Три места в интернет, които посещавате най-често? 
CancerCare.bg, Facebook, Google. 
Къде бихте искали да живеете? 
В последно време много си мисля по този въпрос, но засега в България се чувствам най-добре. Ако 
някой ден реша да рестартирам живота си на друго място обаче, бих избрала това да се случи в 
Швейцария, Южна Франция или Калифорния. 
Любимите ви имена? 
Дарина, Бояна, Филип, Александър, Жаклин. 
Най-интересното място, на което сте били? 
Едно от най-запомнящите се места за мен е Индия. Това е един изключително различен, колоритен и 
екстремен свят, в който виждаш диапазона от най-голяма бедност до най-голям лукс. Там съм 
преживявала досега най-големия си взрив от емоции и чувства. 
Мото или цитат, близък до философията ви за живота? 
" Тези, които носят светлина на другите, никога не остават на тъмно" - Джеймс Матю Бари. 

Българинът - щедър, дарява, но ако знае къде отиват парите, ще дава и повече 

www.dnes.bg | 14.06.2019 | 07:26 
През последната година 51% от хората в България са дарили пари за благотворителна кауза, като 
средната сума на даренията е 100 лв., сочи проучване на една от фондациите в България, цитирано от 
„Монитор“. Според данните от него 61% от българите биха дарявали повече, ако знаят къде отиват 
парите им. Около две трети от хората даряват или са доброволци. DMS кампаниите са на трето място 
в проучването. Дарителите казват, че го правят, защото вярват, че заедно можем да направим света 
по-добър. Вече хората оценяват факта, че и малкото дарение е от значение. 44 на сто от дарителите у 
нас са хора с ниски доходи, които не надвишават 12 хил. лв. на година. Трима от четирима от младите 
българи на възраст до 24 години се включват в благотворителни каузи. Средно по почти 10 бона са 
дарили фирми и еднолични търговци през миналата година и са декларирали това в данъчните си 
декларации, като общата сума от бизнеса надвишава 40,3 млн., сочат данни на Националната агенция 
по приходите (НАП), предоставени на „Монитор“. Логично най-голям е броят на фирмите и дарените 
суми по код 01, в който обаче има цели 17 позиции включващи - здравни и лечебни заведения и 
специализирани социални институции, училища, детски градини, бюджетни предприятия, социално 
слаби и хора с увреждания, както и кооперации за тях и кооперации за инвалиди и пострадали от 
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бедствия. Във въпросния код са още и БЧК, културни институти, юридическите лица с нестопанска цел, 
подпомагащи културата, фондът „Енергийна ефективност и възобновяеми източници,, комуните за 
лечение на наркозависими, УНИЦЕФ. За тези цели 2623 компании са дарили 36,185 млн. лв., а 1427 
еднолични търговци - 4,147 млн. лв. Освен това 135 физическите лица са декларирали дарения по този 
код за почти 381,5 хил. лв. За миналата година само 85 са даренията за Фонда за лечение на деца и 
Центъра за асистирана репродукция, като общата сума от физически и юридически лица възлиза на 
325 446 лв. Най-много – 21, са предприемачите, дарили общо почти 230 бона. При едноличните 
търговци бройката на пожертвуванията е 63 на стойност 95 817 лв. От обикновените данъкоплатци 
само един човек е дарил за целта 100 лв. и е отбелязал това в данъчната си декларация. Не става обаче 
ясно дали парите са били дадени за лечението на деца или за асистирана репродукция. Общо 550 хил. 
декларации са подали физическите лица до края на април, но от тях едва 137 са вписали дадените 
суми за дарения през миналата година. Подобно е положението и за безвъзмездно предоставените 
помощи по реда и условията на Закона за меценатството. При физическите лица дарението е само 
едно за 2000 лв. и най-вероятно е направено по приятелска или роднинска линия. За подобни цели 12 
фирми са дарили общо 140 713 лв. Интересното е, че по-големи меценати се оказват едноличните 
търговци. Според информацията от данъчните декларации за миналата година 52-ма от тях са дарили 
за целта над 176 хил. лв. Само 13 фирми са заделили средства по 20-ото перо, отбелязано с код 04 в 
данъчните декларации относно дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до 
една година преди датата на дарението, в полза на български училища, включително висши училища. 
Общата дарена сума за целта е 64 381 лв., сочи справката, предоставена от НАП. Физически лица и 
еднолични търговци не са декларирали направени дарения за нови или почти нови компютри и 
периферия за учебни заведения. 

Световен ден на кръводаряването 

www.cross.bg | 14.06.2019 | 07:38 
/КРОСС/ „Кръвта е дар за живот. Благодарим ви! “ – това е мотото на стартиралата през 2004 година 
инициатива 14 юни да бъде отбелязан като специален ден за честване на 
доброволното кръводаряване и за изразяване на благодарност към безвъзмездните кръводарители. 
На тази дата е роден Карл Ландщайнер, носител на Нобелова награда за откриването на системата 
АBО кръвни групи. Към идеята на Международната федерация на Червения кръст и Червения 
полумесец, Международната федерация на организациите на доброволните кръводарители, 
Международната асоциация по трансфузионна хематология и Световната здравна организация, днес 
са съпричастни над 192 страни по света. 14 юни е ден, в който искаме всички българи, ангажирани с 
каузата на безвъзмездното кръводаряване – кръводарители, организатори, симпатизанти, 
журналисти да почувстват положителното отношение и благодарност към проявените от тях 
съпричастност и милосърдие. Да продължат активността си и да предадат усещането за благородната 
мисия на останалите членове на обществото. Вярваме, че нова генерация от безвъзмездни и 
доброволни кръводарители ще последва техния пример, за да бъде осигурявана необходимата кръв 
за спасяване на човешкия живот, където и когато е необходима. Дарената кръв няма цена, така както 
приятелството, любовта и човешкия живот! Всеки ден в нашата страна стотици хора с различни 
професии, възраст и социално-икономически статус, даряват кръв! Благодарение на човеколюбието и 
отзивчивостта им ежедневно се спасява живота на стотици пациенти. 

Пекарна дава работа и радост за младежи със специфични потребности във Варна 

www.varna24.bg | Автор: Пламена Николова | 14.06.2019 | 09:10 
Фондация "Радост за Нашите Деца“ отбелязва 15 години от създаването си с поредица от прояви във 
Варна, съобщиха от организацията за Varna24.bg. След концерта на 8 юни в Морската градина на 
Варна, на 18 юни в 10 часа ще бъде официално открита "Пекарна Радост“, която се намира на 
ул.“Радост“ 7А, до супермаркет СВА в кв. "Трошево". Новото социално предприятие осигурява работа 
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на младежи с различни дефицити. Пекарна "Радост" се казва мястото, където младите хора работят, а 
случайно или не – то се намира на улица "Радост" в кв. Трошево. Зад идеята стои екипът на фондация 
"Радост за нашите деца" с председател Нарине Банкова. Пекарната е създадена по проект по ОП 
"Човешки ресурси".  В нея работят 12 младежи от 19 до 29 години. Учат се да пекат хляб, закуски и 
сладки. За труда си получават 560 лв. заплата. Младежите получават и умения да отиват до работа и 
да се прибират в къщи сами, което също е част от това да бъдат социализирани в обществото. "Радост 
за Нашите Деца“ е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2004г., във 
Варна. Председател на Управителния съвет на фондацията е Нарине Банкова.  "Оказваме подкрепа на 
деца със специални образователни потребности и техните семейства. От 2008 година Фондация 
"Радост за нашите деца" работи с доброволци от Младежка доброволческа служба гр. Варна. 
Фондацията има сключен договор с Технически Университет - гр. Варна, Катедра "Социални и правни 
науки" за провеждане на практикум на студенти II и III курс и преддипломен стаж. От създаването си 
"Радост за нашите деца" е подпомогнала с дългосрочни проекти над 2 000 деца.", споделиха от 
организацията.  През годините организацията осъществява проекти и благотворителни инициативи в 
полза на деца с проблеми. Ето и по-важните от тях: "Водна терапия за деца с увреждания"  през 
2008г.и 2009 г., проект "АКВАТИК" част от проект "Споделена отговорност за активно гражданство" по 
програма Младежта в действие - Партньори на ОВ Дирекция "Младежки дейности и спорт" през 
2011г., проект Младежка доброволческа служба - 2013 г., 2014г. и 2015г.  Център за Социална 
Рехабилитация и Интеграция на деца със СОП "Радост“ отваря врати през 2006г. Община Варна - 
Дирекция "Социални дейности" делегира на Фондация "Радост за нашите деца" социалната услуга, 
през 2008г. Работата на всички специалисти от центъра е дългосрочна, предназначена за 60 деца със 
специални потребности. Целева група: деца на възраст от 3 до 18 години с различни затруднения като: 
Поведенчески разстройства - хиперактивност, дефицит на внимание, опозиционно поведение; 
Аутистичен спектър; Сензорни и двигателни нарушения; Умствена изостаналост; Детска церебрална 
парализа; Синдром на Даун; Разстройства в езиковоговорното развитие; Множествени увреждания и 
други. В ЦСРИ "Радост" работи мултидисциплинарен екип: психолози, специални педагози, логопеди, 
ерготерапевт, музикотерапевт, трудотерапевт, треньор по плуване, хипотерапевт, социални 
работници.  "Пекарна Радост" Социалното предприятие на Фондацията е по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси“. Проектът стартира през май 2018г., и е за създаване на заетост в 
реална производствена среда за 12 младежи до 29 години с различни дефицити. Младите хора 
получават професионална, психологическа, наставническа подкрепа. Те завършиха обучението си в 
част от професия "Хлебар" и "Сладкар". Официалното откриване на "Пекарна Радост" е на 18.06.2019г., 
ул. "Радост" 7 А, Варна.  "Благодарни сме на нашите партньори и приятели! Всички участници приемат 
присърце каузата да бъдат представени работещите социалните предприятия в град Варна и участват 
в събитието безвъзмездно. Доброволците от PTPI "Делфините“, Община Варна, която предоставя 
сцена Раковина чрез дирекция "Култура и духовно развитие“ и на водещият Христо Колев.  Фондация 
"Оренда“ и Социалното предприятие "Неща с душа“ са сред нашите партньори. Всички игри и 
материали - "Неща с Душа“ които ще бъдат представени на нашия празник са създадени от хора с 
увреждания според новаторските образователни тенденции, методите на Монтесори, Уолдорф, които 
поставят детето в центъра на всеки обучителен процес.  Фондация "Св.Николай Чудотворец“ и 
Социалното предприятие "Чудната градина“ е успешно разработена идея за оранжерии, в която да 
работят младежи и хора от различни институции. Над 20 младежи отглеждат цветя и зеленчуци без 
изкуствени торове. Потърсете носи знака "Чудната градина“ на всяка саксийка.  Фондация "Св.Анна“ - 
Помагат на изоставени деца, самотни майки, младежи напуснали институции, за да продължат да 
учат, да придобият квалификация, която ги подготвя за самостоятелен живот. Фондацията ще 
представи проекта си, в който участват девойки, които изработват дрехи, работно облекло, 
играчки.  Фондация Карин Дом е организация, основана през 1994г., от Иван Станчов. 23 години след 
създаването си Карин дом е с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със 
специални нужди и техните семейства, от квалифицирани специалисти.  Фондация "Радост за нашите 
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деца“ ще представи Социалното предприятие "Пекарна Радост“, в което работят 12 младежи до 29 
години с различни дефицити. Това е тяхното първо работно място, с трудов договор, където 
придобиват трудови навици, като усвояват процеса на производството на хляб, закуски, десерти. 
Надяваме се да ви харесат нашите рогчета, курабийки и много още.  Театрална Формация "Феникс“ - 
е единствената формация в България, която интегрира млади хора в неравностойно положение на 
възраст 19-35 години със и без физически увреждания чрез театралното изкуство. Формацията има 
много отличия и награди от фестивали и конкурси в страната. Необходимите средства за турнета си, 
актьорите набират, като организират благотворителни базари за сувенири - изработени от самите тях. 
Фениксите ще участват с откъс от българският мюзикъл по музика Петър Ступел на и текст на Валери 
Петров – "Бяла Приказка“.  Студио ДА е и в основата на множество утвърдени музикални събития като: 
Международния поп фестивал "Откритие“, конкурсът за рок песен "Рок-хит“, международният детски 
конкурс "Мини Откритие“, международен детски песенен фестивал "Златни искри“. Децата на Студио 
ДА, на възраст от 4 до 12 години, ще изпълнят на български детски песни, както и с изпълнението на 
млади варненски певци  МузАрт е съвременно музикално студио, което предлага на деца и 
тийнейджъри, и деца със специални потребности атрактивни и забавни занимания в областта на поп 
музиката и джаз пеенето. Тук намират внимание и място за. МузАрт участва в на нашия празник с 
изпълнения на млади варненски певци  Клуб за творчество "Щурче“ е пространство за творчество и 
самодейност, създадено през 2005г., за да приюти възстановеният Детски Куклен Театър "Щурче“ на 
братя Райкови. През годините съм клуба съществуват различни школи по танци, айкидо, пиано, кино-
фото клуб, рисуване, и разбира се много театър. Клуб "Щурче“ се представи на празничната ни сцена 
деца – участници от театралната си школа.  ЦПЛР ОДК Варна е най-голямата платформа за свободно 
време за младите варненци на възраст от 5 до 19 години. От 1993г., Общински Детски Център вече 25 
години работи активно и дава възможност на над 2 500 деца всяка година да участват в 30 безплатни 
школи по наука, изкуство и спорт. Многобройни са участията и наградите от концерти, изложби, 
конкурси и състезания за възпитаниците на ОДК Варна. Публиката ни ще се наслади на изпълнения на 
децата от Народен хор и Танцов ансамбъл "Българче" към ОДК с ръководители Ваня Друмева, Ирена 
Станева и Жасмина Василева и на Вокален ансамбъл "Звездни струни" към ОДК, с ръководител Георги 
Кючуков.  ЦСРИ "Радост“ освен като домакин ще участва в празничната програма, с изпълнения на 
любими български стихотворения от на деца – възпитаници на центъра.  Паралелно с музикално-
сценичната програма и представянето на предприятията с кауза ще има весели конкурси – рисунки на 
асфалт, балонено парти, фейс арт – рисувани лица, различни закачки и награди. Varna24.bg е медиен 
партньор на събитието. 

ЧЕЗ грабна зелените Оскари 

www.dnes.bg | 14.06.2019 | 09:15 
Соня Григорова, мениджър, корпоративно планиране в „ЧЕЗ Електро България“ АД, получи наградата 
за най-добра ПР кампания с проекта на дружеството We Do Green 123 Две от дружествата на ЧЕЗ в 
България грабнаха Зелените Оскари в тазгодишното издание на конкурса „Най-зелените компании в 
България“ 2019 г., организиран от b2b Media. „ЧЕЗ Разпределение България“ бе сред големите 
победители в конкурса. Активната политиката за опазване на околната среда на дружеството беше 
отличена с първо място в категория „Енергетика, воден сектор“. Журито оцени високо комплекса от 
мерки, които ЧЕЗ Разпределение прилага, както и сериозните финансови инвестиции, допринасящи 
за подобряване състоянието на компонентите на околната среда. Компанията спечели и първо място 
в категория „Зелен проект“ с проекта си „Живот за птиците“ (LIFE16 NAT/BG/000612), който се 
изпълнява съвместно с Българското дружество за защита на птиците. Проектът е с бюджет 2,65 млн. 
евро.  ЧЕЗ Разпределение инвестира в него над 800 хил. евро , както и човешки ресурс и усилия за 
неговото изпълнение. Финансиране от 1.85 млн. евро е осигурено от Европейската комисия по 
програма Life на Европейския съюз. Дейностите по намаляване на конфликта диви птици-
електропроводи, изпълнявани в партньорство с БДПЗ, ще продължат до края на 2022 г. Чрез 
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реализиране на проекта ще бъдат обезопасени около 4000 железобетонни и 1200 железорешетъчни 
стълба, около 120 км въздушни електропровода и рискът от сблъсък на птици в стълбове ще бъде 
намален с 90%. Дружеството ще обезопаси 900 гнезда на белия щъркел на територията на Западна 
България. Във връзка с проекта ЧЕЗ Разпределение участва в разработването на безопасен за птиците 
стълб, от които 40 прототипа ще бъдат въведени в експлоатация до края на програмата. ЧЕЗ 
Разпределение България получи и Голямата награда за цялостно представяне. Друго дружество от 
Групата ЧЕЗ в България – „ЧЕЗ Електро България“ бе отличено за най-добра ПР кампания с проекта си 
We Do Green – инициатива на Дружеството за засаждане на дървета в обезлесени територии в гори, 
паркове и населени места в Западна България. Една от целите на We Do Green бе популяризирането 
на електронната фактура като удобен и сигурен начин за получаване на месечните сметки, който дава 
и възможност за личен принос към опазване на природата. По време на събитията от We Do Green 
през 2018 г. над 300 доброволци засадиха 1 774 дървета на територията на Западна България. 
Използващите електронна фактура клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД спасиха от изсичане три 
пъти повече дървета. Предоставяната от компанията възможност за електронна фактура позволи на 
клиентите да намалят използването на хартия с 9  888 000 листа годишно, с което всяка година 
спестяват 211 мегаватчаса електроенергия, необходима за производството им. През последните 
години устойчиво нараства броя на клиентите, които предпочитат да получават сметките си по 
електронен път. 423 000 клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД вече оцениха удобството, сигурността 
и екологичните ползи на електронната фактура. През 2018 г. отказалите се от хартиения носител на 
сметката за електроенергия са 44 787. Близо 17 000 от тях направиха регистрацията си за електронна 
фактура по време на We Do Green. 15 години с грижа за обществото, природата и служителите „Преди 
почти петнадесет години ЧЕЗ дойде в България с визията да наложи нови стандарти не само в 
качеството и сигурността на снабдяването с електроенергия и обслужването на клиентите в Западна 
България, но и с разбирането, че трябва да бъдем надежден партньор на обществото и да се 
ангажираме с обществено значими каузи“, заяви Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за 
България. „Ние успяхме и днес сме утвърден инвеститор, работодател и член на обществото като сме 
реализирали повече от 120 обществено полезни инициативи“, допълни той. Акцентите в политиката 
на дружествата на ЧЕЗ в България са насърчаване и подпомагане на професионалното образование и 
на младите таланти, опазване на природата и развитие на околната среда и доброволчество. 

Стаж за млади физици-олимпийци в Експериментална школа „Попминчев“ 

www.cross.bg | 14.06.2019 | 11:05 
/КРОСС/ През лято-есен 2019 година се организира първия по рода си летен стаж за млади таланти в 
българската физика под патронажа на Фондация „Тео“ и с помощта на световноизвестния български 
физик Теньо Попминчев. Теньо прави първите си крачки в света на физиката в школата за олимпийци 
на Теодосий. През 2003 г. започва pабота в инcтитyта ЈІLА към Колорадския университет в Болдър, 
който е световен лидер по атомна, молекулярна и оптична физика с пет Нобелови награди в тази 
област за последните две десетилетия. През 2016 г. българинът попада сред десетте най-обещаващи 
учени в света на авторитетното научнопопулярно списание Science News. През 2018 г. Теньо стартира 
собствени лаборатории на два континента – Popminchev Labs към University of California, San Diego и 
към Техническия университет във Виена – TU Wien, фокусирани върху нови технологии за атосекундни 
рентгенови лазери и квантова физика. През 2019 година се ражда идеята за сътрудничество между 
школата за млади таланти на Теодосий и експерименталната школа за лазерни и атосекундни 
рентгенови технологии към лабораториите на Теньо. Целта е да се даде високотехнологично обучение 
на най-перспективните млади български физици чрез летен стаж в Popminchev Labs в Сан Диего, 
Калифорния. За целта се набират дарения към Фондация „Тео“ за разходите за транспорт, храна и 
настаняване на трима стажанти за период от три седмици през лято-есен 2019, отличили се с медали 
на световни олимпиади. Учениците ще бъдат придружени от Теодосий Теодосиев през част от престоя 
им. Предварително определените дати за 2019 г. са 26 август – 14 септември. Размерът на очакваното 
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http://www.cross.bg/mladi-fizika-tenyo-1606740.html
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дарението е $15000. Стажантите за 2019 година са топ медалистите ни от международни състезания 
по физика и математика, млади български надежди в областта на науката. 
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