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Новини за членове на БДФ 
 

Средства за ин витро на семейство от Добрич дари от рождения си ден координаторът на 
„Искам бебе” (+ СНИМКИ) 

www.dobrichonline.com | 12.01.2019 | 15:31 
Десетки приятели събра на рождения си ден координаторът за Добрич на фондация „Искам бебе” 
Мария Георгиева, която е начален учител в СУ „Любен Каравелов”. Вместо подаръци и букети с цветя 
обаче тя събра средства – 1 980 лева, които дари за ин витро на добричко семейство. За своята лична 
кауза, която е и на стотици жени и мъже от Добрич, разказа Радослава – едно от момичетата на „Искам 
бебе”.  Тя сподели, че пътят й към детето й Виктор е продължил много, много дълго време. Че никога 
няма да забрави безсънните нощи, през които е мечтала да й се сбъдне чудото – да бъде майка. 
Разказа за мъката, която е преживявало сърцето й, а също и нейните приятели, семейството й при 
всеки неуспешен опит ин витро. Животът ми подари първия подарък като ме срещна с моя ангел – 
Мария, каза Радослава. И разказа за огромната подкрепа, която е получила от нея, за споделените 
сълзи и усмивки. Преди две години и половина в горещото лято на 2016 година се сбъдва мечтата й – 
на бял свят се появява синът й. Още през бременността си Радослава решава Мария да е негова 
кръстница – „за да го ориса с много любов и всеотдайност, с нейната сила. Да се бори с другите, да 
сбъдва мечти и да дарява добрини”. От името на председателя на националната фондация „Искам 
бебе” Радина Велчева, която е родом от Добрич, поздрав към рожденичката отправи майка й Зоя. 
„Мария е с едно огромно сърце, което раздава толкова много любов и светлина в семейството си, към 
децата на СУ „Любен Каравелов” и към всички вас. Тя носи обич и болка при всяко несбъднато ин 
витро. Но съм убедена, че всяка от вас носи нейната любов. А когато човек носи любов и обич 
непременно бебето идва”, каза тя. Теодора и Силвета, бивши възпитанички на Мария Георгиева, също 
поздравиха своята любима госпожа. Те й благодариха за знанията, които са получили от нея, за това, 
че е допринесла да станат добри хора. Пожелаха й много здраве и да продължи да гради децата, да 
извайва техните знания. Развълнувана, Мария Георгиева изказа благодарности към хората, 
допринесли да се случи празникът й. Тя благодари на учениците от вторите класове на СУ „Любен 
Каравелов”, които са изработили ръчно прекрасните покани за рождения й ден. На домакините от 
ресторант „Ел Мундо”, които са прегърнали радушно идеята. На агенция „Романтика”, която 
безвъзмездно е украсила заведението. На ръководството и на колегите си от СУ „Любен Каравелов”, 
които дори без да присъстват са направили дарения. На семейството си за подкрепата. На безценните 
си приятели, които не би заменила за всичко на света. На бившите си ученици, които никога не я 
забравят. На председателя на „Искам бебе” Радина Велчева. След преброяване на парите и 
обявяването им Мария Георгиева представи Цвети Маринова, на чието семейство ще бъдат дарени 
те. „За мен този жест на Мария е начин да продължа борбата - сподели Цвети за Добрич онлайн. - Ние 
от 12 години се борим, правили сме четири опита ин витро. Продължаваме напред, за това са нужни 
много средства. Една такава помощ, един такъв жест, мисълта дори, че някой помага, е огромен 
стимул”. Добричлийката сподели, че ин витро процедурата е средно между 5 000 и 7 000 лева в 
зависимост каква е причината, какви изследвания се правят, какво допълнително се налага да се 
заплаща. Сумите са огромни и трябва да разполагаме с тях, за да започнем, обясни тя.  

Дариха медицинско оборудване на Старозагорската болница 

в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | 14.01.2019 | 00:01 
Нова специализирана медицинска апаратура получи Клиниката по неонатология към УМБАЛ "Проф. 
д-р Ст. Киркович" в Стара Загора като своеобразен подарък в навечерието на 8 януари - Ден на 
родилната помощ и професионален празник на акушер-гинеколозите. Дарението на обща стойност 15 
442 лева включва интензивен инкубатор за новородени и воден дестилатор, и е част от програмата за 
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социални инвестиции "Енергия за живот'1 на "КонтурГлобал Марица Изток 3". С новия инкубатор 
Isolette С2000лекарите ще могат едновременно да регулират температурата, кислорода и влажността, 
за да осигурят необходимата специална среда за развитие на недоносеното новородено, за което се 
грижат. Дестилатoрът пък е нужен за осигуряване на вода с определени показатели, която се използва 
за специализираната апаратура в отделението. 
"Благодарим за подадената ръка! За нас всяка помощ е безценна, защото ние се борим ежедневно за 
човешки живот, а в тази борба наличието на подходяща апаратура е жизнено необходима", сподели 
началникът на клиниката -доц. д-р Христо Мумджиев. "За нас е особено важно да подкрепяме 
подобни проекти и с удоволствие ще продължим да го правим и занапред, защото децата са нашето 
бъдеще и няма нищо по-значимо от тяхното здраве", коментира Алесандро Морето, директор на ТЕЦ 
"КонтурГлобал Марица Изток 3", който официално предаде дарението и пожела на екипа на 
клиниката да продължи все така всеотдайно да се грижи за своите малки пациенти. 
Клиниката по неонатология към УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" в Стара За* гора е една от осемте 
клиники по неонатология трето ниво у нас и има утвърдено място като основен лечебен и 
консултативен център по неонатология за Югоизточна България. Обемът дейност на клиниката 
(лечебна, консултативна, учебно-методична, и др.) обхваща областите Стара Загора, Ямбол и Сливен 
с общо 734 000 жители и около 5000 новородени деца годишно и частично Бургас. Годишно през 
интензивния сектор на Клиниката по неонатология преминават повече от 400 болни новородени и 
недоносени деца, около 80 от които са от други родилни заведения в упоменатите области. 
14.01.2019 
Стр. 20 

Стартира онлайн гласуването за финалистите в петото издание на ПРОМЯНАТА (ВИДЕО) 

www.dariknews.bg | 15.01.2019 | 12:01 
Днес стартира онлайн гласуването за финалистите в петото юбилейно издание на ПРОМЯНАТА – най-
голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в 
партньорство с фондация Reach for Change България. До 4 февруари включително всеки може да се 
запознае с петимата социални предприемачи - финалисти в ПРОМЯНАТА и да избере кого да подкрепи 
на www.nova.bg/promyanata. Тримата финалисти с най-много гласове ще продължат в последния етап 
на конкурса. Петимата социални предприемачи, които се борят за победата тази година са: Крум и 
Симона Крумови от Издателство Керът - създават образователни материали, свързани с ранното 
детско развитие, които подхранват любопитството на децата и показват очарованието на света. Васил 
Спасов и Боян Симеонов от RockSchool – целят да създадат адаптирана програма за музикално 
образование за деца и младежи с нарушено зрение чрез проекта "Виждам чрез Музика".Екатерина 
Йосифова и Наталия Александрова от фондация „За Храната“ - целят да създадат дигитален ресурсен 
център за деца, родители, учители и училища, който да предоставя помощни материали (видеа, 
влогове, рецепти) и практически знания по темата хранене. Яна Генова и Искра Джанабетска от 
“Книговище“ - интернет платформа за ученици от 1. до 10. клас, която цели да повиши читателската и 
функционалната грамотност сред подрастващите посредством засилена геймификация и електронен 
читателски дневник. Ивайло Бонев и Михайло Николич от образователен център „Технократи“ - 
предлагат практическа учебна програма за деца между 7 и 16 години, която използва новите 
технологии за изучаване на дисциплини като математика, наука и изкуства. Тези трима от тях, които 
съберат най-много гласове, ще продължат на следващия етап от конкурса – среща с Жури, което 
включва представители на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change. Тримата кандидати 
ще представят проектите си и пред Детско жури. Големият победител в ПРОМЯНАТА 2018/2019 ще 
бъде избран през февруари от двете журита и ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 
000 лв., а вторият и третият - по 15 000 лв. Допълнително и петимата финалисти стават част от 
Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период между една и пет години, в рамките на които ще получат 
обучения, консултации от бизнес ментори, достъп до международната мрежа от социални 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

5 

 

предприемачи на Reach for Change и медийна подкрепа, благодарение на Нова Броудкастинг Груп. 
Петимата финалисти бяха избрани сред общо 134 проекта, кандидатствали в петото издание на 
ПРОМЯНАТА. До този момент те преминаха през 6 етапа на оценка и получиха одобрение от 
служители на Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change, както и от експерти от социалния и бизнес 
сектор. ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която 
се осъществява за пета поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели 
да подобри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и 
им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските 
деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 80 000 деца и младежи от цялата страна. 

Безплатни онкологични прегледи ще се провеждат и в малките населени места 

www.blitz.bg | 16.01.2019 | 12:30 
Ракът на простата и ракът на гърдата са сред най-честите съвременни причинители на смъртност сред 
българските мъже и жени. Ранната диагностика и превенция са ключови за положителния край на 
борбата с болестта. За съжаление, все още голяма част от населението е или неинформирано, или 
няма удобен достъп до здравно заведение, където може да се извърши профилактичния преглед. 
Център за защита на правата в здравеопазването подема една благородна инициатива, която може 
да спаси живота на хиляди хора. Проектът „Онкологичен скрининг в малките населени места“ има за 
цел провеждането на безплатни профилактични прегледи на жени и мъже, които живеят в отдалечени 
от здравните центрове населени места. Целта е както изследванията да обхванат хора от рискови 
групи, така и да се повиши тяхната информираност за заболяванията. От Центъра за защита на правата 
в здравеопазването разкриват, че от огромно значение за ранната диагностика е жените да имат 
знание не само за опасността от рак, но и да бъдат научени на самонаблюдение и самооценка. За 
мъжете пък е изключително важно да започнат редовни посещения при уролог след навършване на 
50 години. Прегледите, организирани от Центъра за защита на правата в здравеопазването, ще се 
извършват от специалист–мамолог, като при констатиране на проблем пациентите ще бъдат 
насочвани незабавно за по-нататъшна диагностика и лечение. Всеки може да подкрепи каузата, която 
ще даде възможност на повече хора да бъдат информирани, здрави и да се наслаждават на живота – 
проектът набира дарения в рамките на традиционната благотворителна кампания на Райфайзенбанк 
„Избери, за да помогнеш“. Можете да дарите през платформата izberi.rbb.bg само с данни за банкова 
карта, чрез превод през Райфайзен Онлайн или чрез SMS с текст DMS SKRINING на единен дарителски 
номер 17 777. Повече информация за проекта, както и за другите здравни, социални, културни и еко 
каузи в „Избери, за да помогнеш“ – на izberi.rbb.bg. 

Търновско семейство е сред финалистите в “Промяната” 

www.dnesbg.com | 17.01.2019 | 12:35 
Симона и Крум Крумови от В. Търново са сред петимата финалисти в проекта “Промяната” на Нова 
телевизия. Младото семейство участва в социалната инициатива със създадените от тях 
образователни карти за деца, наречени Carrot. Мисията им е да вдъхновят и другите родители да 
дадат най-добрия старт на децата си чрез тяхното вродено любопитство. Симона е филолог и педагог 
по образование, а Крум – психолог и психотерапевт. Двамата имат дългогодишен професионален опит 
в работа с деца в различни възрасти, включително от различни социални групи и със специални 
образователни потребности. След раждането на сина им преди 3 години, двамата започват да мечтаят 
той да расте в общество, в което децата са любознателни и се развиват уверено. След като не успяват 
да намерят подходящи продукти, които да насърчат децата да изследват активно света от най-ранна 
възраст, решават да създадат сами такива материали. Постепенно други родители проявили интерес 
към материалите, които били изработили за техния син. Така в края на 2017 г. решават да ги направят 
достъпни и за други семейства, основавайки Издателство Carrot. Досега семейство Крумови са 
създали шест комплекта материали на различни теми – с животни, с плодове и със зеленчуци, с 
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жизнените цикли, с държавите и карти за развитие на сетивата, паметта и фината моторика. Симона и 
Крум решават да се включат в кампанията “Промяната”, която се провежда за пета поредна година в 
партньорство с фондация Reach for Change България. Целта е да се подобри трайно животът на децата 
и младежите в страната с помощта на мотивирани социални предприемачи, които да бъдат 
подпомогнати финансово. В последната кампания се включват 120 проекта, а до финала достигат само 
5, един от които е Carrot. Крайният срок за гласуване е 4 февруари. Тримата финалисти, събрали най-
много гласове, ще получат финансиране. На 13 февруари те ще бъдат поканени на среща с жури, пред 
което ще представят проектите си, включително и пред детско жури. Накрая двете комисии ще вземат 
окончателно решение кой ще стане големият победител в конкурса и ще получи безвъзмездно 
финансиране в размер на 30 000 лв. Останалите двама финалисти ще получат по 15 000 лв. Весела 
БАЙЧЕВА  

"Избери, за да помогнеш“ помага на ученици да съхранят застрашен от изчезване фолклор 

www.banker.bg | 17.01.2019 | 16:05 
Дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ набира средства в подкрепа на 
каузата на НУФИ „Широка лъка“ за съхранение на българския фолклор. Проектът „Запази песента на 
родния край“ на Националното училище за фолклорни изкуства предвижда издирване, записване и 
популяризиране на застрашени от изчезване народни песни и мелодии. За изпълнението на тази кауза 
дейно участие ще вземат учениците от НУФИ, които получават като задача по време на лятната си 
ваканция да открият слабо познати песни и мелодии от различни региони на България. Учениците от 
паралелките с народно пеене и народни инструменти ще превръщат в нотни листи чутите песни и 
мелодии, след което ще имат възможност да направят техни записи. Целта е народното творчество, 
което е слабо познато на обществото, защото се предава единствено от уста на уста, да бъде открито, 
записано и по този начин съхранено за поколенията. Проектът предвижда и популяризиране на 
музикалните образци с поредица от образователни концерти в Широка лъка, Асеновград и Пловдив, 
включително в домове за деца, лишени от родителски грижи. Каузата на учениците от НУФИ може да 
бъде подкрепена чрез дарение в благотворителната платформата izberi.rbb.bg, като е необходимо 
единствено въвеждането на данни за банкова карта и избор на сума за дарение. Опции са още превод 
през Райфайзен Онлайн или SMS на единен дарителски номер 17 777, с ключова дума DMS NUFI. В 
сфера Култура и образование десетата кампания „Избери, за да помогнеш“ подкрепя още проекти на 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, националния парк-музей Шипка и крепостта 
Баба Вида, Регионална библиотека „Никола Вапцаров“ в Кърджали и Читалище „Самообразование“ – 
с. Бачево, община Разлог. 

Фондация „Искам бебе“ дарява бебешки пюрета за социално слаби семейства 

www.borbabg.com | 18.01.2019 | 09:36 
Регионалната структура на фондация „Искам бебе“ във Велико Търново предоставя безвъзмездно 
бебешка храна за деца на възраст от 7 до 9 месеца, информира Вероника Михайлова, областен 
координатор на организацията. Тя обясни, че става дума за зеленчукови пюрета, а идеята е да се 
подпомогнат социални слаби семейства, които са в затруднение и нямат възможност да закупят на 
децата си такива. „Разполагаме с 11 стека пюрета. Срокът им на годност е до 31 януари, затова искаме 
спешно да ги дарим на нуждаещи се родители с малки деца. Заинтересованите родители могат да се 
свържат за заявка на телефон 0886 801 309 или 061172018 “, заяви Вероника. Храната е предоставена 
във връзка с единадесетата годишнина на фондацията и поредно дарение от баронеса Рени фон 
Бехтолсхайм и Ласко Лазаров съвместно с Малтийския орден, които от 11 години организират 
събирането на помощи за български социални и лечебни заведения. Областният координатор 
допълни, че местната структура разполага с други 50 стека бебешки пюрета за деца на 4-месечна 
възраст. Техният срок на годност е до април, а цената на стек е 5 лв. „Надяваме се, че някоя 
организация или заможни хора биха могли да ги откупят и след това дарят на дом за деца. Средствата 
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от продажбите ще бъдат разделени между две двойки с репродуктивни проблеми от региона, които 
ще бъдат избрани чрез жребий. Условията за кандидатстване ще бъдат обявени скоро на сайта на 
фондацията“, заяви тя. Всеки, който желае да подпомогне организацията, може да изпрати 
дарителски SMS на телефон 17 777 с текст ISKAM BEBE. Вероника посочи, че през изминалата година 
чрез различни акции, базари и кампании областната структура на „Искам бебе“ е събрала 3500 лв. за 
каузата. Съвместните усилия и работа на фондацията и местния инвитро фонд до момента са донесли 
детски смях в дома на близо 60 семейства. Галина ГЕОРГИЕВА 

Добрич: Дете от приемно семейство спечели стипендия на Националната асоциация за 
приемна грижа и фондация „Bcause” 

www.focus-news.net | 18.01.2019 | 10:03 
Добрич. Митко Мариянов Георгиев на 14 г. е сред одобрените 12 стипендианти на шестото издание 
на инициативата „Продължи“ на Националната асоциация за приемна грижа и фондация „Bcause”. 
Това съобщиха от пресцентъра на Община Добрич. Детето е настанено в приемно семейство в 
добричкото село Овчарово и в момента е ученик в 7 клас в ОУ „Отец Паисий” там. Успехът му е 5.36. 
Живее в приемното семейство на Любка Маринова от 2012., заедно със своят брат Константин, който 
е 6 клас. Само преди месец Митко получи поощрителна награда от конкурс за есе на тема „Защо 
семейството е важно за детето”, организиран за втора година от Общинския младежки център „Захари 
Стоянов” и фондация „Лумос”. Стипендията, за която е одобрен Митко Мариянов е в размер на 50 лв. 
месечно. Той ще я получава до края на учебната 2018/2019 г., след което се кандидатства отново. 
Инициативата „Продължи“ има за цел да подкрепя ученици в приемни семейства с месечни 
стипендии, за доброто представяне в училище. В рамките на петте издания на инициативата, повече 
от 100 ученици са получили месечна стипендия. Стипендии се отпускат на ученици, които са настанени 
в приемни семейства и отговарят на следните условия: - да са записани като редовни ученици в 
държавно или частно училище, което се намира на територията на Република България; - трябва да са 
записани в 7, 8, 9, 10 или 11 клас; - средният успех на ученика за изминалата учебна година 2017/2018 
г. трябва да не е по-нисък от Много добър (4.50). - трябва да са допуснали максимум 5 неизвинени 
отсъствия за учебната 2017/2018 г. - да изпратят свое съчинение на тема "МОИТЕ ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ 
И УСПЕХИ". 
 
 
 
Общи новини  
 

Българи финансират изцяло образованието на деца-сираци в Уганда 

www.24chasa.bg | 12.01.2019 | 13:33 
Българи изцяло финансират образованието на деца-сираци в Уганда. Повечето от дарителите не са 
богати и известни, а съвсем обикновени хора. Всичко се случва с помощта на Йоанна Шопова, която 
през лятото на миналата година заминава в Африка по специален проект. Сега събира пари, за да се 
върне отново там и да помага на децата, предава БНТ. 150 деца сме изпратили тук от България с 
български спонсори на училище. - Много хора в България имат нужда от помощ, защо българите 
помагат на деца в Африка? Защото искат да бъдат част от тази мисия, искат да помогнат, да подадат 
ръка на дете, което е в нужда наистина, разказва Йоанна Шопова. Йоанна работи във фирма за 
топлинно счетоводство в София. Когато пристига в Африка е шокирана, че деца трябва да водят битка 
за оцеляване. А след завръщането си непрекъснато мисли за Уганда. Чрез нея приятели и непознати 
разбират, че децата в сиропиталището "Светлината на надеждата" имат нужда от помощ. 75 долара 
годишно е таксата за образование. Аз самата съм спонсор на 3 дечица - 2 момиченца и едно 
момченце. Там водата е злато, няма я. Чистата вода е живот, споделя Йоанна. 25 долара месечно са 
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разходите за храна и лекарства за всяко дете. Или общо около 1500 долара за цялото сиропиталище, 
а към момента разполагат с едва по около 500 долара от дарения. Ежедневното меню включва 
царевично брашно, а луксът на трапезата означава да могат да си позволят боб, ориз, яйца. Отново с 
подкрепата на десетки българи, Йоанна и приятелите й успяват да съберат парите за сонда, която да 
осигури вода за хората в района. Не очаквах, че толкова много хора ще искат да ни помогнат. 
Благодаря на нашите приятели в България за всичко, което правят за тези деца. Бъдете благословени, 
споделя Семпала Клифорд, която от 4 години ръководи тази организация, която се грижи за деца-
сираци в Уганда. Сега Йоанна е отдадена на следващата кауза - отново да замине за Уганда и да види 
какво е постигнато там. Мечтите й имат лицата на щастливи деца. С храна, вода, подслон, училище, 
църква. За тях надеждата идва от България. Където си имат кой да мисли за тях. 

Във Варна се появиха първите контейнери за стари дрехи (СНИМКИ) 

www.dariknews.bg | 13.01.2019 | 01:45 
Вече и във Варна могат да се дарят ненужни дрехи и други текстилни продукти в специални за целта 
контейнери. Няколко контейнера за дрехи и аксесоари от текстил се появиха вече в морската 
столица.  Специализираните съдове са забелязани на Колхозния пазар (до детската кухня), на 
бул."Чаталджа" и в Цветния квартал.  Общо 10 контейнера за дрехи ще бъдат поставени в различни 
точки на града, съобщиха от БЧК-Варна. За обработването на дрехите ще се грижи фирма с 
дългогодишен опит в тази сфера, с която ще бъде подписан договор. Контейнерите ще дадат 
възможност на всеки, който желае да дари стари, но години за употреба дрехи, да го направи по всяко 
време и по удобен начин. Инициативата е по подобие на отдавна съществуващ модел в Западна 
Европа.  Контейнерите за текстил са част от мащабна национална кампания за популяризиране на 
система за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от населението. Тя 
стартира от Пловдив на 1 март 2016 г., след което мрежата от контейнери постепенно се разшири и в 
София, а за период от няколко години е планирано броят им да достигне 1000.  Събраните продукти 
периодично ще се събират и се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при 
необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване.  Изискването към 
текстилните изделия - дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат в годно за 
употреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка.  С тези, които са годни за употреба, ще 
бъде създаден кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и 
ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.  Друга част от текстилните изделия, които 
са годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за страни от Третия свят в Африка, 
Централна Америка, Близкия Изток и др. Останалите изделия, които не са годни за употреба по 
първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират в България или фабрики в други 
държави, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната 
промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.  Този 
щадящ природните ресурси модел има за цел да връща суровините обратно в икономиката и да 
създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или 
трансформирането им в друг вид продукт.  За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК 

Държавата предлага общините да имат отделен бюджет за възнагражденията на 
доброволците 

www.telegraf.bg | 13.01.2019 | 12:28 
Общините да имат отделен бюджет, по който държавата да им предоставя средства, с които да се 
покриват възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при 
бедствия. В правителствения портал за обществено обсъждане strategy.bg е посочено. че 
предложението е направил вътрешният министър Младен Маринов и то е било одобрено от 
Министерския съвет. Според действащата в момента наредба, възнагражденията на доброволците се 
изплащат от кмета на общината и се възстановят от държавния бюджет на общината на база 
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действително извършени разходи. Това става с писмено искане от кмета до Министерството на 
финансите и последващи корекции по бюджетите на общините. Така общините попадали постоянно 
в сложна административна процедура, тъй като те са длъжни в срок до 30 дни от участието на 
доброволеца в дейности и обучения да заплатят съответните възнаграждения, които му се полагат. 
Целта на промяната е да се намали административната тежест върху общините и Министерството на 
финансите. Според мотивите в противен случай малките общини ще продължат да изпитват трудности 
при изплащане на възнагражденията на доброволците. Предлага се средствата да се предоставят от 
държавния бюджет чрез бюджетите на общините, съгласно приети от Министерския съвет стандарти 
за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през съответната 
година. Освен това се предвижда средствата за доброволци да се определят на база брой 
регистрирани доброволци в Регистъра на доброволните формирования към 31 август. Единствено за 
ново регистрирани групи или такива с увеличен брой на доброволците след 31 август на предходната 
година, кметът на общината ще може с писмено искане до Министерството на финансите да поиска 
осигуряването на средства за действително извършените разходи. „С така предложените изменения 
и допълнения на наредбата се предвижда ежегодно осигуряване възнагражденията на доброволците 
от държавния бюджет чрез бюджетите на общините и облекчаване на процедурата за получаването 
им. Средствата ще постъпват директно в общинските бюджети, от където кметовете на общини ще 
могат бързо и лесно да осигурят възнагражденията на доброволците“, завършват мотивите на 
Министерския съвет. 

Доброволци от Варна записват аудиокниги за незрящи 

www.actualno.com | 13.01.2019 | 14:35 
Доброволци записват аудиокниги в помощ на незрящи хора този уикенд във Варна. Инициативата 
„Подари ми история” осигурява онлайн достъп до интересни литературни произведения на хората с 
увредено зрение, предава bTV. По план записите трябваше да се правят само в събота, но заради 
огромния брой желаещи продължават и днес. Целта на организаторите е да съберат богат фонд 
творби и да стимулират доброволния труд. Книги редовно се записват и в студио на Съюза на слепите. 
Аудиозаписите се поместват на интернет страницата на инициативата, откъдето хората с увредено 
зрение могат да ги изтеглят. 

"Комитетската" фамилия Николови: Да сме доброволци е семейно хоби 

www.marica.bg | 13.01.2019 | 15:51 
Пловдивското семейство Николови прекарва цялото си свободно време, работейки доброволно за 
различни благородни и родолюбиви каузи. Ивайло, съпругата му Ралина и двете им деца - Магдалена 
и Амелия, са доброволци по организирането на Дългия откриващ уикенд на Европейска столица на 
култура. Преди това Ивайло и Ралина са работили безвъзмездно на Първенството по фехтовка и на 
фестивала Hills of Rock. Цялото семейство участва във възстановките на комитет „Родолюбие”. Това е 
нашето семейно хоби. Това ни обединява. С него можем да сме винаги заедно и да правим нещо, 
което ни харесва, казва Ралина. Заедно със съпруга си тя е изкарала специалния курс за обучение на 
доброволци, проведен във фондация "Пловдив 2019". И винаги добавя през смях, че семейството не 
ходи по летни и зимни курорти, но с възстановките на комитет „Родолюбие” е обиколило цяла 
България. „На море не бяхме, но за сметка на това миналата година ходихме в Петрич и посетихме 
всички хубави места по пътя дотам. Ходихме и на възстановка в Русе”, разказва Ралина. Тя работи като 
спедитор в търговска фирма. „Комитетското семейство” Николови си има утвърдени роли във 
възстановките на „Родолюбие”. „На празника на Съединението едната година бях с униформа на 
Румелийската милиция, а другата Съединист”, разказва Ивайло. Пушка от епохата в дома си не държи. 
За събитията му дават оръжие от арсенала на комитета. Ралина има по-сложни актьорски 
превъплъщения. Обикновено е с женска носия и показва „местното население”. Когато не достигат 
бройки за турски аскер, облича башибозушка униформа. „И други жени обличат мъжки униформи - 
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всички зависи от възстановката и колко хора са дошли на нея”, обяснява тя. 7-годишната Амелия си 
има народен костюм, който е получила от прабаба си. За осмокласничката Магдалена купили красива 
кюстендилска съя. „Всичко е купувано с голямо желание, за да покажем една малка част от 
богатството на прадедите ни”, казва Ралина. Осмокласничката Магдалена обича много възстановките. 
„Освен че научавам много за нашата история, ние сме и вътре в самото действие, а това помага да 
осмислим по-добре нещата”, казва тя. Учи в СУ „Любен Каравелов”, прочуто с патриотичните си 
състави. Съвсем случайно попаднала в него. "Училището стана нормално продължение на това, което 
правим в комитет „Родолюбие”, казва майка . Ивайло работи като търговски представител, но е 
завършил „Дърворезба” в родния си град Тетевен. „От 16 години съм в Пловдив и колкото от 
съзнателния си живот съм прекарал тук, толкова и в Тетевен. Няма как да забравиш всичките красоти 
на България. България е единствена!”, казва той. Да работи като доброволец го запалила преди две 
години съпругата му. Тя помагала в провеждането на първенството по фехтовка. „Хареса ми, че хем се 
наслаждаваш на спорта, хем, когато помагаш, те гледат със съвсем други очи. Решението ми да съм 
доброволец се затвърди след фестивала Hills of Rock. Там съм помагал за всякаква работа зад сцената”, 
разказва Ивайло Николов. За ЕСК преминали през специално обучение в „Пловдив 2019”. Курса водил 
Франц Кадири. Ивайло бил много впечатлен от едно видео, което показвало откриването на 
Европейска столица на културата в Полша. „Там даваха в близък план лицето на едно момиченце и на 
майка му. Ето такова изражение искам да видя в стотици пловдивски лица на 12 януари”, казва 
тетевенският патриот. Взели отпуск заради кулата Последните дни цялото семейство диша и мисли 
само за откриването на ЕСК. Взели са си по четири дни отпуск за края на седмицата. Единия ден 
разтоварвали одеялата за гостите, друг ден помагали с брошури. На самото откриване довечера 
Ивайло и Ралина ще са бекстейдж асистенти. „Зад сцената има страшно много странична работа. Не е 
никак лесно да се покрие всичко от нея.” Дъщеря им Магдалена ще е фотограф доброволец. 
Семейството има принцип - децата идват да помагат, когато могат и само след училище. „Все пак 
образованието е по-важно от всичко друго”, подчертава Ралина. Според Ивайло много от хората в 
началото не искат да са доброволци. „Като дойдат на едно събитие обаче, и в повечето случаи решават 
да останат”, добавя Ивайло. Времето е стоката, която даряват Времето е стоката, която даряват на 
обществото семейство Николови. "Ние даряваме времето си. Може би нямаме време за нас вкъщи, 
но правим това, за да стане нещо", казва Ивайло. Фамилията почти не се задържа в дома си. 
Доброволческата работа ги изтощава, лишава ги от друго свободно време, но накрая те са щастливи. 
Николови инвестират голяма част от личното си време и в сбирките на комитет "Родолюбие". Той се 
събира обикновено веднъж в седмицата. Понякога за някои възстановки се налага да се правят 
репетиции. 

Катрин Тасева получи обратно медала и бухалките си, които продаде на търг за лечението 
на футболист 

www.offnews.bg | 13.01.2019 | 19:21 
Националката по художествена гимнастика Катрин Тасева си получи обратно медала и бухалките, 
които продаде, за да помогне за лечението на бившия футболист Иван Тодоров.  Тасева продаде на 
търг за 10 000 лева златния медал от Световната купа и бухалките, с които го е спечелила, за да 
помогне на болния от рак Тодоров. Купувачът е поискал да остане анонимен, но е решил да върне на 
грацията медала и бухалките. Тя си ги получи обратно в предаването "120 минути" на bTV, където 
беше гост. Водещият Светослав Иванов обясни, че купувачът се е свързал с телевизията и е помолил 
да ѝ ги върнат от негово име, като е настоял да остане анонимен. Тасева се трогна до сълзи от жеста 
на мъжа.  "Страхотен човек, страхотен жест", каза тя.  Грацията обясни, че познава Иван Тодоров, но 
не са близки. Тя обаче се трогнала от историята на младия мъж, който е болен от рак, а миналата 
година е загубил и родителите си.  Двамата са говорили по телефона след нейния жест, но не са се 
срещали. Тодоров има злокачествен сарком на костта и меките тъкани, а за лечението му са 
необходими най-малко 50 000 евро. "Много силно се трогнах. Първото нещо, което си помислих е 
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това, че мога да направя някаква благотворителност с медала. Този медал е много ценен и много скъп, 
защото е първият ми златен медал и го спечелих пред родна публика. Мисля, че няма да усетя липсата 
му", каза Катрин Тасева, когато обяви решението си да помогне на бившия футболист. 

Надежда Дренска, съосновател на фондация "Нашите недоносени деца": Едно от десет 
бебета се ражда недоносено 

в. Монитор | Яница МАРОВА | 14.01.2019 | 00:01 
Високото кръвно през бременноста е опасно 
- Г-жо Дренска, през последните години по-често ли се раждат недоносени бебета и като пяло какъв 
е процентът им? 
- Не бих казала, че се раждат по-често, просто се говори много повече по темата. Средният процент на 
преждевременно родените деца в световен мащаб е 10 на сто. В България нещата не са по-различни 
-1 на всеки 10 бебета се ражда недоносено. Това в числа прави около 6000 недоносени бебета 
годишно. Има обаче градове, в които процентите са доста по-притеснителни -17-18%. Лошото е, че 
няма единна система, където тази информация може да се следи по години и региони и това е 
сериозен проблем. 
- Каква е причината за раждането на недоносени деца? 
- Причините са много и комплексни. Това може да се дължи на различни инфекции, аномалии в 
закрепването на плацентата, многоплодни бременности, хронични заболявания или такива, 
придобити по време на бременността. Възрастовият фактор също играе роля. Често до 
преждевременно раждане се стига поради прееклампсия - сериозно състояние, което се 
характеризира с високо кръвно и може да застраши както живота на бебето, така и на майката. То се 
появява по време на бременността, но може да се появи и скоро след раждането. Бих казала, че 
превенцията на прееклампсията не е на нужното ниво в България, особено в по-малките населени 
места, а това е една доста често срещана причина. Разбира се, начинът на живот също е от значение, 
но това не е единственият фактор. Във фондацията сме се сблъсквали със стотици жени, които полагат 
изключителни грижи за бременността си и въпреки това детето им се ражда преждевременно. 
- Отбелязахте, че у нас няма регистър на недоносените деца. 
- Да, липсата на регистър според мен е много сериозен проблем, защото на практика ние не знаем 
каква е реалната ситуация в страната. Да, знаем колко недоносени деца са се родили през дадена 
година, но не знаем какъв процент от тях страдат от някакви увреждания и какво е довело до това. 
Когато не разполагаме с тази информация, няма как да анализираме ситуацията и да бъдат 
предприети съответните мерки. Просто проблемите у нас се решават на парче, въпреки че държавата 
ни, поне теоретично, си е поставила за цел подобряване на майчиното и детското здравеопазване в 
периода до 2020 година. 
- Как стои въпросът с детската смъртност при недоносените бебета? 
- Ако проследяваме цифрите само за България - нивата на детска смъртност за страната ни намаляват. 
Ако обаче направим съпоставка с нивата в Европа, ще видим, че всъщност детската смъртност в 
България е два пъти по-висока от тази в ЕС. Данните сочат, че детската смъртност в България е 6,4 на 
1000 живородени деца, докато в ЕС е 3,6.на 1000. За съжаление обаче никъде не можем да открием 
актуална и достоверна информация относно смъртността при недоносените деца. Единствените 
данни, с които разполагаме, са, че 289 от недоносените деца през 2017 година са били мъртвородени, 
което представлява 73% от общия процент, мъртвородени деца. Какъв процент от недоносените 
бебета обаче са починали на по-късен етап от техния живот и каква е причината за това - не знаем. 
- Често след преждевременно раждане майките изпадат в стрес или дори депресия. Как да 
преодолеят това състояние? 
- Проучвания показват, че значителна част от родителите на недоносени деца страдат не само от 
депресия, но и от посттравматичен стрес. Отделенията, които разполагат с психолози, работещи с 
родителите в болницата, са единици и това е по-скоро изключение. Затова в семеен център за 
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недоносени деца "Малки чудеса" се стремим да запълним точно тази дупка, но истината е, че е нужен 
системен подход. Всъщност, за да бъде един родител пълноценен в грижите за детето си, трябва 
първо да се погрижи за себе си и психическото си състояние. Много майки споделят, че успяват да се 
справят със стреса от преждевременното раждане години по-късно. 
Тревогите за едно недоносено бебе не приключват след изписването му от неонатологичното 
отделение - те продължават с години. 
- За какво трябва да внимават родителите, когато новороденото бъде изписано и е вече вкъщи? 
- Нашите специалисти обикновено съветват родилките да не мислят за детето си като за "бомба със 
закъснител", тъй като често страховете и самовнушенията на родителите са по-опасни за самото дете 
от факта, че е родено преждевременно. Важно е да се осигурява достатъчно стимулираща среда за 
бебето, за да се компенсира периодът на болничен престой и интервенции - достатъчно общуване, 
подходящи игри и пълноценно хранене. Гушкането също е изключително важно за възстановяването 
и доброто развитие на малкото дете - бебетата, които се радват на достатъчно родителска близост, 
растат по-уверени, спокойни и общуващи. Когато родителят изпита притеснение за развитието на 
детето си, да потърси навременна консултация с педиатър или специалист в областта на детското 
развитие. 
- Кой е най-големият проблем за недоносените бебета? Апаратурата ли е? 
- Със сигурност не е само апаратурата. Сериозен проблем е и липсата на качествено проследяване на 
бременността, особено в провинцията. Става дума за случаи, в които преждевременното раждане е 
настъпило вследствие на състояние на бременността, което може да бъде предотвратено. Между 
другото често се случва тези бебета да развиват тежка ретинопатия и вследствие слепота, просто 
защото съответното отделение не е разполагало с квалифицирани детски офталмолози, които да 
засекат проблема навреме. Самите неонатолози се свързват с фондацията и алармират, че това е 
сериозен проблем, за който до момента не е намерено никакво решение, а децата просто ослепяват. 
Освен това нямаме програма за проследяване на децата, родени преждевременно. За тях се полагат 
грижи в неонатологичното отделение, след това ги изписват и от там родителят е сам. А тези деца се 
нуждаят от проследяване от различни специалисти до училищна възраст. Някои родители водят 
децата си при неонатолози поне до 2-3-годишна възраст, но това става на добра воля от страна на 
лекарите, а не защото има системен подход. 
- Какво тогава да правят родителите на недоносени деца от малките населени места, където е трудно 
да се намерят добри специалисти? 
- За съжаление каквото и да ги посъветвам, това няма да реши проблемите им. Когато липсва 
инициатива от страна на държавата да направи всичко възможно за всяко едно дете, родено във всяко 
едно населено място. Все пак това, което мога да ги посъветвам, е да се образоват, да се интересуват 
много и когато се налага -да пътуват за нужните консултации. Не би трябвало никой родител да е 
принуден да пътува за всеки преглед до друг град, но за съжаление това е реалността. Самата аз съм 
пътувала абсолютно за всичко, свързано с дъщеря ми, до София - вече 8 години. И няма нито един 
преглед, който е бил необходим за нея, да ми е бил съобщен или препоръчан от личния ни лекар. 
Овен това много лични лекари отказват да поемат деца с по-специфични проблеми. 
- Рискът от тежки увреждания при недоносените деца е около 50 на сто. За какви заболявания 
съветвате родителите да следят, когато се обърнат за подкрепа към фондацията? 
- Действително рискът от увреждания при тях е по-голям, защото недоносените деца се раждат с 
недоразвити органи и системи. Родителите трябва да следят за белодробни и неврологични 
заболявания. Често може да развият детска церебрална парализа. По-леките, но дългосрочни 
трудности в развитието, също не бива да се подценяват, тъй като оказват значимо влияние върху 
самооценката на детето. Става дума за обучителни трудности, езиково-говорни нарушения, 
трудности, засягащи фината моторика, и психосоциални проблеми, свързани с адаптацията и 
социалния живот на детето. 
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- Години наред подкрепяте родителите и неонатологичните отделения в борбата с недоносените 
деца. Скоро създадохте и специална платформа, на която всеки желаещ да подпомогне каузата, може 
да избере за коя цел да дари средства. Какви са резултатите към момента? 
- До момента благодарение на платформата са набрани 22 607,03 лв., разпределени в три каузи 
закупуване на животоспасяваща апаратура, изграждане на семейни стаи и подкрепа за семеен център 
"Малки чудеса,,. 
Идеята за онлайн платформата се зароди съвсем естествено, тъй като от самото си създаване 
фондация "Нашите недоносени деца" се опитва да има един по-комплексен подход в грижата си за 
бебетата, родени твърде рано и твърде малки. Апаратурата е действително важна за тяхното 
оцеляване, но тъй като самите ние сме родители на недоносени деца, знаем от първо лице, че нещата, 
от които те имат нужда, далеч не се изчерпват само с кувьозите. Отделно от тези дарения в рамките 
на кампанията "Големи чудеса за малките герои" имахме възможността да присъстваме на немския 
коледен базар, където набраната сума е 1425 лв., както и традиционния ни базар в Сердика Център, 
където успяхме да наберем сумата от 3360 лв. Скоро очакваме и набраната сума от нашия ДМС номер. 
С това общата сума от кампанията ще бъде повече от 36 000 лв., но кампанията ще продължи да бъде 
активна през цялата 2019 г. 
Стр. 11 

Онкодиспансерът с акция за събиране на мъжки дреги и обувки 

www.akcent.bg | 14.01.2019 | 03:26 
Медиците от Комплексния онкологичен център стартират благотворителна акция за събиране на 
зимни мъжки дрехи и обувки. Инициативата ще продължи до края на месец януари, а в началото на 
февруари събраната помощ ще бъде дарена на бездомните хора, които посещават Кризисната 
трапезария към БЧК-Русе. Всеки, който иска да помогне, може да го направи като остави дрехи или 
обувки в кабинета на д-р Камен Кожухаров.    Това е втората подобна благотворителна идея на 
служителите на онкодиспансера. В края на 2016-а, по време на кампанията "Приятел в нужда се 
облича", те дариха над 300 килограма дрехи на хората от приюта за бездомни "Добрият самарянин" 
в Русе. 

Набиране на средства за Благотворителна кампания по проект: „България напред с 
младите" 

www.ngobg.info | 14.01.2019 | 09:33 
Национално младежко сдружение на Република България е организация с нестопанска цел. Ние сме 
група млади хора, който искат развитието на младежта в България. От две години правим всичко 
възможно за да разработим проект чрез който да разработим структури на активни млади хора, който 
ще се занимават доброволно с различни дейности в родните си места и благодарение на вашата 
помощ и подкрепа ще могат да създават положителна енергия в населените си места. Проект: 
„България напред с младите" Българската младеж е изостанала в благотворителната кауза. 
Българската младеж завършва средното си образование в България и веднага започва да мисли как и 
в коя държава да реализира живота си. Това е не правилния избор защото страната ни страда от липса 
на млади хора, липса на образовани специалисти и кадри за развитие на икономиката ни и 
подобряване на начина на живот. Проект 2България напред с младите" е проект на промяната. 
Благодарение на този проект страната ни ще придобие нов облик от страна на младежко развитие, от 
страна на млади хора и младежка безработица.   Проекта включва няколко стъпки на развитие. 
Периода на развитие на проекта е 10 години. 1. Организиране на срещи с областните управители на 
всички областни градове в България. Провеждане на срещи с инвеститори и бизнес партньори на 
Национално младежко сдружение на България. Привличане на изпълнителната власт в Областните 
градове с цел да подкрепят инициативата и да съдействат за нейното реализиране. Провеждане на 
срещи с кметовете на всички общини в България и Председателите на Общинските съвети в България 
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с цел да представят младите хора, който могат да съдействат за реализицията на проекта. 2. Създаване 
на младежки секции във всички областни градове на България. Създаване на младежки ръководства 
в областните градове в България. Регистрация на младежките секции по областни градове в България. 
3. Привличане на бизнеса като партньор в реализацията и изпълнението на проекта. Привличане на 
чуждестранни инвеститори с цел младите хора да получават предложения за работа в България в 
родните си места. Провеждане на разговори с работодателите относно предлаганите възнаграждения 
от тяхна страна и получаване на млада работна ръка. 4. Развитие на младежките секции в областните 
градове и подобряване на начина на живот и развитие в страната. Развитие на българската младеж, 
подобряване на работоспособността на младите хора и активно включване в процесите на управление 
на местно и национално ниво. Какво целим с изпълнението на тези четири стъпки:           С 
провеждането на работните срещи с представители на областните администрации на територията на 
Република България се надяваме да получим тяхната подкрепа за развитие на кампанията в областта 
им. След като се развие кампанията в конкретна област ще се създаде младежки щаб за работа с 
млади хора и привличането им към младежкото развитие. Тези щабове ще защитават правата на 
младите хора в България, ще провеждат срещи и преговори с работодателите с цел младите хора да 
имат реално работно място с реална работна заплата така че младите хора да живеят и останат да 
отглеждат децата си в България.        След развитието на всичките тези стъпки започваме с развитието 
на инфраструктурата в конкретната област. Създаване на спортни кътчета и места за отдих чрез 
благотворителни кампании и инициативи от младите хора, който членуват в организацията. Какво ще 
направим със средствата който търсим като подкрепа: Необходими средства за изпълнението на 
програмата за развитие на проекта за 2019 и 2020 година са в размер на 750 000 лева. Тези средства 
ще бъдат използвани за средните цели и дейности. 1. Обиколка на областните градове и провеждане 
на срещи с областните управители и кметовете на общините с цел получаване на тяхната подкрепа и 
съдействие. Получаване на начален старт на кампанията. Създаване на корени на проекта. 2. 
Създаване на областни младежки структури и създаване на начален старт за тяхното развитие. Чрез 
областните младежки секции ще могат да се привлекат представители на бизнеса и индустрията, 
който ще инвестират в младите хора. Всеки един желаещ да направи дарение на Национално 
младежко сдружение на Република България ще получи: 1. Рекламен календар на Национално 
младежко сдружение на Република България за 2019 година 2. Рекламен тефтер за 2020 година на 
Национално младежко сдружение на Република България 3. Торбичка с подаръци от малките ни 
членове Начини за дарение:           При даряване на средства от ваша страна можете да го направите 
по следните начини: 1. Чрез Банковата сметка  -  BG51STSA93000025752866  - като след като направите 
превода на желаната от вас сума изпратите имейл на sekretari_nacionalno.sdryhenie@abv.bg със 
информация за вас. Каква е сумата на дарението, адрес за кореспонденция с вас. (Това ни е 
необходимо за да Ви изпратим наградите, който раздаваме на нашите дарители) 2. Чрез системата за 
дарения „КОЛЕКТИМ" - КАМПАНИЯ „България напред с младите". 

Дари дрехи за хора в беда (списък с контейнерите в Пловдив) 

www.haskovo.net | 14.01.2019 | 14:31 
Инициативата, реализирана от „Хюманита“ съвместно с БЧК, е по подобие на отдавна съществуващ 
модел в Западна Европа и стартира преди две години именно от Пловдив. Мрежата от контейнери 
постепенно се разширява и стига до София и Перник, а за период от няколко години е планирано броят 
им да достигне 1000. Събраните продукти периодично се извозват до специализирана фабрика за 
сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване. 
Изискването към текстилните изделия - дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат 
в годно за употреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка. С част от тях се създава 
кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи. Друга част се 
изнасят предимно за страни от Третия свят в Африка, Централна Америка, Близкия Изток и др. 
Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се 
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преработват и рециклират в България или фабрики в други държави, като от тях се създават продукти 
като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други 
продукти, произвеждани от рециклиран текстил. Този щадящ природните ресурси модел има за цел 
да връща суровините обратно в икономиката и да създава възможности за удължаване на техния 
живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се 
предотвратява или поне намалява значително добива на нови природни ресурси, припомнят от БЧК. 
Ето и къде можете да откриете контейнерите в Пловдив: Район Адрес Център ул. "Родопи" 48 (у-ще 
"П. Хилендаски") "Кършияка" бул. "Цар Борис III Обединител" 22А, район Северен (кметство) Център 
ул. "Стойчо Мушанов" 49, БЧК Социален център "Тракия" бул. "Освобождение" 47, Кауфланд Център 
ул. "Богомил" 32, уч-ще "Душо Хаджидеков" "Кършияка" ул. "Полк. Сава Муткуров" 40, уч-ще "Райна 
Княгиня" "Кючук Париж" бул. "Македония" 97, Кауфланд "Христо Смирненски" бул. "Пещерско шосе" 
36, Кауфланд посока "Тракия" бул. "Менделеев" 12, Аграрен университет "Христо Смирненски" ул. 
"Вечерница" 1А, район Западен (кметство) Център бул. "Руски 54", Мол Марково тепе Център ул. "Б. 
Здравков" 35, уч-ще "Алеко Константинов" "Кючук Париж" бул. "Македония" 2, Билла Център ул. "Лука 
Касъров" 13, уч-ще "Цар Симеон Велики" Център бул. "6-и септември" 221, билла Източник: 
asenovgrad.net 

Научи как да комуникираш ефективно каузата си в социалните медии с BOOST 

www.capital.bg | TimeHeroes | 14.01.2019 | 15:03 
Реклама Тази статия е с рекламно съдържание, предоставено от трета страна и не е обвързана с 
редакционната политика на медията.  
Как се нарича играта, в която целта е с пет стотинки да направиш кампания като за пет милиона? 
Нарича се "Добре дошли в света на НПО". Ако четеш това, вероятно си минал не едно ниво в тази игра 
и си открил, че няма друго поле освен социалните медии, където пет стотинки, похарчени умно, могат 
да донесат резултат за милиони. Да съберем две и две: Забележителното свойство на социалните 
медии е, че ти дават възможност с няколко клика да изпратиш посланието си до конкретна, 
профилирана и ангажирана аудитория. Забележителното свойство на гражданските организации е, че 
имат упорита мисия да променят света към по-добро. Комбинацията от тези две взаимно допълващи 
се сили има потенциала да постигне положително въздействие с неимоверен мащаб. Както всеки 
инструмент обаче, Facebook, Twitter, YouTube и Instagram идват всеки със своите си специфични 
особености, правила на поведение и механизми, които трябва да разцъкаш и разучиш, за да се случи 
магията. Ако в главата ти вече избухва цяла заря от въпроси, представяме ти четирима опитни 
навигатори във вселената на социалните медии, които можеш да попиташ всичко по темата. Това са 
специалистите по дигитална комуникация Ангел Искрев (proof.), Боян Петров (Wishio), Ива Енгьозова 
(Noble Graphics) и Виолета Воденичарова (bTV). Под общ знаменател тук ги събира BOOST – програмата 
за повишаване на комуникационните умения на гражданските организации в България, създадена от 
най-голямата платформа за доброволчество TimeHeroes.org. Всеки месец BOOST дава възможност на 
НПО да зададат онлайн своите въпроси в сферата на маркетинга и комуникациите, след това насочва 
камерата към специалистите и записва техните отговори, практически съвети и идеи за действие, 
които могат да са полезни на всяка кауза. Резултатът е набъбваща и свободно достъпна видео 
поредица от бързи маркетинг уроци за НПО. От опит препоръчваме, преди да пристъпиш към 
формулирането на твоя въпрос за социалните медии, да си пуснеш първите серии от BOOST, които ще 
те въведат в основните стъпки за изграждане на силно и разпознаваемо присъствие на твоята 
организация, създаването на комуникационна стратегия и тънкостите в писането на рекламен текст. 
Всички те са ключови елементи, на които стъпва всеки един успешен ход и в социалните мрежи. Вече 
си готов да фокусираш вниманието си съвсем конкретно върху малките, големите, ежедневните 
предизвикателства на тема "Социални медии", за които имаш нужда да поискаш съвет от 
професионалист. Попитай специалистите на BOOST до 25 януари. 
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250 000 лв. нужни за спасяването на Радецки 

в. Телеграф | Райна ТОШЕВА | 15.01.2019 | 01:35 
Корабът "Радецки" се нуждае от спешен ремонт, за да може да заплава отново. Цената е 250 000 лв. 
Това съобщиха за "Телеграф" от сдружение "Енергийно бъдеще за България", което организира 
национална благотворителна кампания с цел набиране на средствата. Събирането на средствата ще 
продължи до 3 март тази година. Кампанията вече е получила подкрепата на премиера Бойко 
Борисов, на редица институции и организации, както и на физически лица не само от България, но 
даже от Сан Франциско, Санкт Петербург и Регенсбург, съобщават от сдружението. 
Годност 
Корабът светиня е зазимен на пристан в района на Козлодуйското пристанище. Всяка година, преди 
да възобнови плаванията си, той трябва да премине задължителен технически преглед. Последната 
инспекция на "Речен надзор - Лом" от 7 март 2018 г. е констатирала необходимостта от извършване 
на доков преглед в кораборемонтен завод. Ако ремонтът не бъде направен до 7 април, корабът 
"Радецки" няма да вдигне котва през идващия плавателен сезон и ще преустанови дейността си като 
плавателно средство. Ако се съберат парите, той отново ще осъществява едночасови пътувания в 
района на Козлодуйското пристанище с максимален брой от 100 пътници на борда. През летния сезон 
корабът предлага и каюти, в които може да се нощува, както и зала за провеждане на делови срещи 
и конференции. На легендарния кораб се извършват и церемонии по сключване на граждански брак. 
Единствен 
"Радецки" е единственият плаващ музей у нас и на Балканския полуостров. Той е свързан с живота и 
делото на Христо Ботев и неговата чета. В салона му в първа класа е подредена експозиция, в която 
могат да се видят ценни реликви, като знамето на Ботевата чета, униформи на четниците и последните 
писма, писани от войводата от борда на парахода. 
Сегашният кораб е копие на оригиналния австрийски параход "Радецки", построен през 1851 г. в 
Будапеща и нарязан през 1914 г. Репликата е построена през 1966 г. в чест на 90-годишнината от 
героичната гибел на Ботев. През 1994 г. парният двигател е заменен с дизелов. От 2004 г. корабът е 
филиал на Националния исторически музей и част от "100 национални туристически обекта". 
Стр. 8 

Amazon унищожава огромно количество годни, но непродадени стоки 

www.expert.bg | 15.01.2019 | 09:33 
Американският лидер в онлайн търговията Amazon се сблъска с нов натиск от френското правителство, 
след като телевизионен репортаж през уикенда показа, че компанията унищожава хиляди нови 
пелени, играчки и други непродадени или върнати стоки в перфектно състояние. Брюн Поарсон, 
министър на екологичния и солидарен преход на Франция, каза след предаването в неделя, че е 
"шокирана" от твърденията и ще държи бизнеса "отговорен" за подобни практики, предаде AFP. "В 
следващите месеци в парламента ще бъде приет закон, който ще забрани този вид дейност. Компании 
като Amazon вече няма да могат да изхвърлят продукти, които все още могат да бъдат използвани", 
каза Поарсон. Програмата "Капитал" на телевизия М6 показа кадри от журналист, нает наскоро в 
дистрибуторския център на Amazon в Саран, близо до Орлеан в централна Франция. Той успял да 
заснеме работници, които изхвърлят десетки кафе машини, неотворени кутии Lego и пакети с пелени 
в огромни контейнери за боклук, вместо да ги рециклират или даряват за благотворителност. 
Докладът също така показа кадри, заснети от дрон на изхвърлените предмети, насочени към пещи за 
изгаряне на отпадъци или сметища. Природозащитниците оределиха това като "екологична 
катастрофа". Унищожаването на непродадените стоки е резрешено, съгласно договорите на Амазон с 
продавачи, ползващи се от нейната платформа - домакин на търговци на трети страни, които често 
имат запаси в складовете на компанията. Често е по-евтино да се унищожават стоките, отколкото да 
се изпращат обратно на производителите или да се организира тяхното разпространение до 
благотворителни организации, споделят експерти. От седалището на Amazon във Франция заявиха, че 
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правят всичко възможно да намалят броя на продуктите, които трябва да бъдат върнати на трети 
страни. Но Поарсон заяви, че правителството възнамерява да държи Amazon под отговорност, по 
отношение правилното изхвърляне на непродадени стоки. „Искаме „пазарите” като Amazon да бъдат 
държани отговорни за случващото се с продуктите, които предлагат," каза тя. Редактор: Деница 
РайковаExpert.bg 

В ломската болница дойде дарение от Хамбург 

www.konkurent.bg | 15.01.2019 | 10:05 
Ново оборудване получи като дарение болницата в Лом. Пратката идва от Германия и съдържа 
артростопска кула, хирургични и ортопедични инструменти и материали. Това е поредна помощ за 
МБАЛ  „Св. Николай Чудотворец“ от немската лечебница "Фахарцт Клиник Хамбург". Освен 
оборудването германските дарители са осигурили за няколко отделения и нови болнични легла с 
дистанционно управление. Акцията е осъществена с активното съдействие на д-р Христо Алексиев от 
Хамбург, който от години помага на приюта на отец Иван и се е заел с нелеката задача да изгради 
здравен център в Якимово. С помощта на дарители преди 4 години отец Иван е купил къщи в 
монтанското село и е настанил 250 човека, на които продължава да осигурява издръжка и поминък. 
Идеята била в Якимово да се обособи здравен център с кабинети по стоматология, вътрешни болети, 
очни болести и гинекология. Затова била търсена подкрепата на ломската болница, която да осигури 
и изпраща веднъж седмично лекари в Якимово. Д-р Христо Алексиев е хирург, лекар второ поколение. 
От 1979 г. живее и работи в Германия, има собствен здравен център с три отделения и е съдружник в 
болница "Фахарцт Клиник Хамбург". 

Фирма „Анастилоси” е дарила 3000 книги на търновската библиотека, Валентин Миновски е 
най-големият частен дарител 

www.borbabg.com | 15.01.2019 | 10:05 
7421 НОВИ КНИГИ СА ПОСТЪПИЛИ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „П. Р. 
СЛАВЕЙКОВ“ ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА. 3920 от тях са получени по депозит, 1770 са закупени, 
останалите са влезли в библиотеката като дарения от частни лица, организации, издателства и 
институции. Голяма част от новите български заглавия, до които читателите вече имат достъп, са 
постъпили благодарение на проекта на Министерството на културата за попълване на библиотечните 
фондове по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 
информираност”. Търновската библиотека е получила 8200 лв. по този проект, с които средства са 
закупени 584 книги от 26 издателства. Освен това Регионалната библиотека е съдействала за 
реализирането на подобни проекти в Павликени, Горна Оряховица, Килифарево, Козаревец и др. -
общо 19 библиотеки в областта. Така във фондовете са влезли книги на обща стойност 62 000 лв. 
Няколко големи дарения е получила библиотека през изминалата година и най-мащабното сред тях е 
на фирма „Анастилоси” ЕООД, представлявана от Димитър Огнянов. Той е най-големият дарител с 
3000 тома художествена и отраслова литература, а също и офис оборудване за нуждите на 
институцията. 175 тома предимно художествена литература са постъпили от организацията, наречена 
„Читалня“, в София, Зонта клуб – Велико Търново, дари 113 тома научна литература от проект 
„Радичкови даряват 100 тона книги”, 131 книги е дарило сдружение „Детски книги” в лицето на Георги 
Марков, Университетско издателство „Св. Климент Охридски” чрез своя директор проф. Валери 
Стефанов е предоставило 51 тома нова академична литература. Валентин Миновски е най-сериозният 
частен дарител за 2018 г. Той е дарил на библиотеката цялата си частна колекция от албуми с 
репродукции на руски и английски език, речници, книги от областта на историята, географията, ноти, 
плочи и уникални библиофилски издания. Дешка и Милка Деневи са дарили богатата си лична 
библиотека от литературоведски и изкуствоведски издания на търновската книгохранителница. 
Атанас Джафаров е предпочел да остави 295 книги предимно на историческа тематика именно в 
търновската библиотека, другият сериозен дарител е Людмил Иванов с неговите175 тома езиковедски 
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и исторически издания. „ЕЛА В БИБЛИОТЕКАТА“ ОСТАВА МОЖЕ БИ НАЙ-ИНТЕРЕСНАТА КАМПАНИЯ ЗА 
ПРИВЛИЧАНЕ НА МЛАДИ ЧИТАТЕЛИ, която библиотеката проведе миналата година. Инициативата 
премина под патронажа на председателя на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов 
и имаше състезателен характер. Победител в кампанията за втори път стана ученичката на СУ „Вела 
Благоева“ Виктория Обрешкова, която е заела 120 книги. Чрез тази кампания за периода от 1 юни до 
15 септември в библиотеката са регистрирани като нови читатели 1488 деца от предучилищна и 
училищна възраст. Няколко конференции домакинства търновската библиотека и през миналата 
година. Институцията се занимава и с проучвателска и издателска дейност. Във връзка със 190-
годишнината на Матей Преображенски, са издирени и събрани в едно книжно тяло приказки на отец 
Матей, готова за печат е и книга със събрани легенди за Великотърновския край, която предстои да 
излезе през настоящата година, съобщават от библиотеката, която има разработени и няколко 
европейски проекта. Тази година екипът ще работи по още една европейска програма – „Еразъм + – 
МоbiDig“. През 2019 г. библиотеката ще отбележи 130-годишнина от учредяването на първата 
обществена библиотека във Велико Търново. Сашка АЛЕКСАНДРОВА 

10-часов Байкатон в помощ на недоносените деца в България 

www.socialevo.net | 15.01.2019 | 10:05 
Над 6000 деца годишно се раждат недоносени в България. Статистиката показва, че в страната ни 
всяко 10 дете се ражда недоносено. Тези тревожни данни са още по-обезпокоителни, защото много 
често в някои от регионалните болници в страната медицинската апаратура е остаряла и семействата 
губят своите деца, заради невъзможността на лекарите да се преборят за техния живот. Ingram Micro 
и служителите на компанията искат да променят тази тенденция, затова организират 10-часов 
благотворителен Байкатон в офиса си, който цели да събере средства за закупуване на кувьози за 
недоносени деца. На 17 януари, четвъртък, 40 от служителите на компанията ще карат колело в офиса 
в диапазона от 9:00 до 19:00 часа. Всеки участник ще трябва да кара колело в продължение на 30 
минути, а служителите могат да дарят средства, подкрепяйки своя колега, докато той изпълнява 
спортното предизвикателство. Събраните от служителите средства ще бъдат дарени на фондация 
„Лазар Радков“, която организира кампанията „Капачки за бъдеще“, която събира капачки, а сумата, 
която бива събрана след рециклирането им, подпомага някои от най-изостаналите детски отделения 
в страната. През 2018 година „Капачки за бъдеще“ са събрали и рециклирали над 69 000кг пластмаса, 
а с парите вече са дарили 3 кувьоза, а още 3 очакват да бъдат доставени. В деня на събитието, Лазар 
Радков ще бъде специален гост на Ingram Micro, подкрепяйки служителите в това начинание. Повече 
от 10 години Лазар Радков помага на хората да се чувстват и изглеждат по-добре, да подобряват 
здравето и кондицията си, чрез проекта си за лични тренировки Live to Lift. Освен че се е посветил на 
мисията си да помага на хората да бъдат здрави, Лазар организира и кампанията „Капачки за бъдеще“ 
в помощ на недоносените деца у нас. Културата на доброволчеството сред служителите на Ingram 
Micro e много силно развита и е част от корпоративната социална отговорност на компанията. През 
октомври 2018 година фирмата организира месец на доброволчеството, в което се включиха 90 
служители. 13 бяха каузите, за които служителите можеха да допринесат. В рамките на месец те успяха 
да засядат 500 дръвчета в района на Нови Хан, снабдиха деца от различни социални групи с дрехи и 
спортни принадлежности, помогнаха в домове за изоставени животни, а също така организираха 
акция за почистване на Витоша. Ingram Micro e сред водещите световни лидери в дистрибуцията на 
широк спектър от технологични решения. Дейността на компанията е свързана с продажба, закупуване 
и логистика на хардуерни и софтуерни продукти. В България компанията стартира дейност през 2012 
година с екип от 15 души. Шест години по-късно, служителите в центъра в София са повече от 1000, а 
бизнес дейностите, които се извършват тук са много повече и по-комплексни. Компанията е призната 
за “Инвеститор на годината“ още със стъпването си на българския пазар през 2012 година. Със своята 
програма за развитие и обучение на служителите, както и с различните придобивки, които предлага, 
Ingram Micro е един от най-предпочитаните работодатели у нас. 
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За 3 дни БЧК-Варна, събра половин тон дарения в контейнерите за дрехи 

www.chernomore.bg | 15.01.2019 | 15:05 
Само за 3 дни варненци дариха над половин тон дрехи в поставените 11 специализирани контейнера 
в града, съобщи за Медийна група „Черно море“ директорът на Областната организация на БЧК във 
Варна Милена Сиракова. Кампанията продължава. Молбата на БЧК е чистите и сортирани дрехи да се 
поставят в торбички с размери 30х80х30, за да не се задръстват отворите на контейнерите. Ако 
интересът е голям, напролет ще доставим още съдове, увери Сиракова.    Националната кампания за 
събиране на дрехи върви успешно в София и Пловдив, като Варна е третият град, в който това става.  В 
контейнерите трябва да се поставят само добре сгънати, хигиенизирани и запазени дрехи. Те ще се 
сортират от доброволците на БЧК. Част от тях ще бъде съхранявана в склада на червенокръстката 
организация за мобилизационна готовност и ще бъде предоставяна в случаи на бедствия, аварии или 
тежки инциденти. Друга част ще бъде преработвана, а трета – изпращана в помощ на населението от 
т.нар. развиващи се страни.    СТАВРИ ТАРГОВ 

Добри хора даряват дрехи и обувки за бездомните в Кризисния център на БЧК 

Благотворителната кампания на Онкоцентьра продължава до началото на февруари 
в. Утро, Русе | 16.01.2019 | 00:01 
Комплексният онкологичен център вече събира зимни дрехи и обувки, които да предостави за 
нуждите на Българския червен кръст. Дарителската кампания беше обявена от управителя на 
лечебното заведение д-р Камен Кожухаров преди седмина. В акцията участват както медицинският 
персонал, така и граждани, които искат да помогнат на хората в беда. 
За лекарите от Онкодиспансера кампанията в подкрепа на нуждаещите се е нещо напълно нормално. 
Още повече че всеки ден се сблъскват с трагедии. Затова за втора поредна година решават да съберат 
дарения за хора в нужда, като този път те са за посетителите на Кризисния център на БЧК. 
"Аз винаги съм казвал, че "Българската Коледа" не трябва да е на Коледа, има и малки Коледи. Има 
хора, които не ползват вещи, които могат да се ползват. В същото време има други, които изобщо няма 
как да стигнат до такива вещи и дори да си ги купят "втора ръка". А Червеният кръст имат нужда от 
зимни дрехи и обувки за мъже към техния кризисен център", обясни д-р Камен Кожухаров. 
Първите дарения вече са факт, а в кризисната трапезария също идват чувал и. Доброволците са 
трогнати от жеста на русенка, която е купила пет комплекта напълно нови ботуши и вълнени чорапи 
за хората в нужда. 
"Много благодарим за всичко, което правят хората, защото това е доброволният жест. Наистина 
жената дойде тук, имаше пет такива комплекта и каза - много, изключително много искам да направя 
нещо добро", споделя Павлин Петров от БЧК-Русе. 
Тъй като потребителите са предимно мъже, призивът е да се даряват мъжки дрехи и обувки. "Топли 
дрехи, топли обувки, чорапи, бельо, пуловери, суичъри, топли якета. Който има възможност, може да 
дари и финансови средства, тъй като парите, които са отпуснати от БЧК за Кризисната трапезария, вече 
са изчерпани. Ние обаче продължаваме да се грижим с помощта на дарители за хората през зимата", 
каза още Павлин Петров. 
Дарителската кампания, организирана от КОЦ-Русе, ще продължи до началото па февруари. 
16.01.2019 
Стр. 2 

БЧК започва раздаването на помощи на социално слабите в Югозапада 

www.e-79.com | E79 News | 16.01.2019 | 12:03 
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-
нуждаещи се лица, съфинансирана от ЕС, Българският Червен кръст започва поетапното предоставяне 
на индивидуални пакети с хранителни продукти на общо 297 460 уязвими български 
граждани.   Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 309 раздавателни пункта 
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в цялата страна и ще продължи до 28 февруари. Всеки правоимащ, ще получава съответните продукти 
срещу документ за самоличност и подпис.   Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията 
за социално подпомагане, ще получат по 24,070 кг от 16 вида хранителни продукти – спагети – 1,5 кг; 
говеждо в собствен сос – 0,300 кг; леща – 3 кг; захар – 3 кг; гювеч – 1,6 кг; зелен фасул – 2,4 кг; лютеница 
– 0,500 кг; грах – 1,6 кг; домати стерилизирани – 1,6 кг; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг; риба 
херинга – 0,170 кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; зрял боб – 2 кг; конфитюр – 0,500 кг; ориз – 2 кг; олио – 3 
л.   Право на подпомагане по програмата имат: Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за 
отопление (2016 г.– 2017 г.). Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане 
на дете до навършване на една година (м. юни 2018 г.). Лица и семейства, получили еднократна 
помощ за ученици в първи клас (за учебната 2017/2018). Лица с трайни увреждания, с определено 
право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална 
интеграция (м. юни 2018 г.). Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на 
дете с трайно увреждане (м. юни 2018 г.). Лица и семейства, получили еднократни или месечни 
помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и 
в приемни семейства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. Лица и семейства, инцидентно пострадали 
от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ, въз основа 
на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 
г.   Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със 
съдействието на местните власти.   Подробна информация, гражданите могат да получат от 
отговорните служители в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и в 
регионалните офиси на БЧК. 

Дариха 750 кг варива за топъл обяд на бедни варненци 

www.trud.bg | 16.01.2019 | 12:40 
750 кг боб, леща и ориз получи социалната кухня на Духовно-просветния център „Св. Архангел 
Михаил“ във Варна, която от 7 г. помага на самотни, бездомни и социалнослаби жители на града. 
Варивата бяха закупени с набраните над 1200 лв. такси от участници в „Най-масовото правене на пица 
Маргарита на открито“. Събитието бе част от коледното издание на Улицата на готвачите пред 
Фестивалния и конгресен център на 15 декември миналата година. Въпреки студа в него се включиха 
близо 120 желаещи да приготвят сами пица с оригинално италианско брашно, моцарела и с помощта 
на един от най-добрите пицари у нас – шеф Анатоли Колев, и екипа му. „Благодаря на всички, които 
повярваха в каузата и застанаха зад нея. За мен беше чест за пореден път да бъда полезен на 
обществото и по-специално на тези, които се намират в изключително трудно положение. Това не е 
първото социално събитие, което правя, и няма да е последното“, заяви шеф Колев, който връчи 
дарението на отец Василий Шаган от „Св. Архангел Михаил“. „В днешния свят е много ценно да бъдеш 
човек до човека, когато има нужда“, благодари отец Шаган. Дарените продукти ще стигнат за 
приготвянето на топъл съботен обяд за 250 нуждаещи се в продължение на 15 седмици. В добавка 
социалната кухня получи и касетка с телешко месо от Венци Узунов от „Вино и мезе“, който е един от 
организаторите на Улицата на готвачите. Следващото й варненско издание ще подкрепи нова 
социално-ангажирана инициатива. 

Фондация "За Нашите Деца“ дари оборудване на КСЗУ "Св. Петка“ в Пловдив 

www.plovdiv.utre.bg | 16.01.2019 | 17:05 
31 деца и младежи с тежки и множествени увреждания, потребители на Комплекса за социално-
здравни услуги „Св. Петка“ в Пловдив, вече се радват на ново и иновативно оборудване – 
хидромасажна вана, колона за баня и легло за масаж. То е закупено от фондация „За Нашите Деца“ по 
проект „Аз играя и мечтая“ и е напълно безплатно за клиентите на комплекса. Специалистите от 
комплекса ще използват оборудването, за да стимулират развитието на децата и младежите, с които 
работят, да подобрят общото им състояние, както и уменията им за общуване. Тъй като сесиите във 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

21 

 

водна среда са по-лесни, екипът вярва, че те ще доведат до подобрен психоемоционаен тонус, по-
добри кръвообращение и растеж на костите. Д-р Иглика Казанджиева, директор на комплекса, 
сподели своята радост и благодарност към фондация „За Нашите Деца“ за дълго чаканото оборудване. 
„Благодаря на фондацията за това което прави за децата на България и по- конкретно за децата в 
Пловдив,“ каза тя. „Винаги се чувстваш удовлетворен, когато даряваш добро,“ отговори Лина 
Самандова, регионален мениджър на фондацията за Пловдив след срещата й с директорката и децата 
в Дневния център. От фондация „За Нашите Деца“ се надяват да продължим партньорството си с КСЗУ 
„Св.Петка“, за да може заедно да помогнат на още много деца и семейства, които имат нужда от 
подкрепа. 

Успешно приключи кампанията "Приятели, наши връстници гладуват! Да спрем това!“ 

www.blagoevgrad.utre.bg | 16.01.2019 | 19:36 
Успешно приключи кампанията "Приятели, наши връстници гладуват! Да спрем това!“ за 2018 г., 
организирана от Православния информационен център и Общинския съвет по наркотични вещества 
Благоевград за Рождество Христово. Събрани бяха почти 2 тона дълготрайни хранителни продукти – 
брашно, олио, ориз, захар, сол, леща, боб, макаронени изделия,  вафли, шоколади, сладкиши, 
консерви и други. В благотворителната инициатива се включиха десетки доброволци, граждани, 
студенти и ученици от благоевградски училища, заедно с техните  преподаватели  и родители. 
Особено активни бяха учениците от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, II ОУ 
„Димитър Благоев“, III ОУ “Димитър Талев“, VIII СУ „Арсени Костенцев“. Учениците от IV а и б клас на 
СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ организираха базар и със събраните средства закупиха продукти за 
кампанията. Особено впечатление тази година направиха местните пчелари от сдружение „Пчела 
2018“ - Благоевград, които се погрижиха в част от пакетите за децата да има бурканчета мед  - 
домашно производство. Анонимен дарител добави към хранителните продукти на част от децата и 
торбички със шалчета, сапуни и шампоани. Събраните хранителни продукти подпомогнаха  62-ма 
ученици от Благоевград, над  100 семейства в нужда - родители на наркозависими, бедни, болни и 
самотни хора и защитените жилища в Благоевград. 

Дариха 750 кг варива за топъл обяд на бедни 

в. Труд | 17.01.2019 | 00:01 
750 кг боб, леща и ориз получи социалната кухня на Духов но-просветния център "Св. Архангел 
Михаил" във Варна. Варивата бяха закупени с набраните над 1200 лв. такси от участници в "Най-
масовото правене на лица Маргарита на открито". Дарените продукти ще стигнат за приготвянето на 
топъл съботен обяд за 250 нуждаещи се в продължение на 15 седмици. 
Стр. 6 

„Тази Коледа чудесата правите Вие 6" набра 50 000 лева в подкрепа на щастливото детство в 
семейство 

www.ngobg.info | 17.01.2019 | 13:36 
На благодарствена среща вчера с участниците в „Тази Коледа чудесата правите Вие“ 2018 г. на 
фондация „За Нашите Деца“ бяха обявени резултатите от благотворителната кампания. Шестото 
издание на инициативата вдъхнови служители на 53 малки и големи социално-отговорни компании, 
училища, детска градина, образователен център, медия група, танцови школи, клуб за здравословен 
начин на живот, приятелски кръг и дори пенсионерски клуб, да подарят шанс за щастливо детство в 
семейство на още стотици деца. Неусетно и заедно успяхме да наберем рекордната сума от 50 000 
лева, с които фондацията ще подкрепи стотици деца и семейства в риск, ще отговори на специфичните 
потребности на децата с проблеми в развитието и ще им даде шанс да разгърнат своя пълен 
потенциал. „Всичко, което правим, не бихме могли да постигнем без Вашата подкрепа. 60% от 
финансовото обезпечаване е от дарения. Вие ни давате стабилност и сигурност, за да осъществяваме 
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мисията си вече 26 години. Благодарение на Вас само през изминалата година подкрепихме 1300 деца 
и семейства,“ се обърна към гостите вчера Галя Гецова, директор „Корпоративни и индивидуални 
партньорства и Комуникации“ във фондацията. В рамките на последните седмици на 2018-та година 
с много желание, силен коледния дух и в подкрепа на каузите на фондацията, екипите организираха 
различни инициативи в офиса – някои тропнаха хорце, други прекараха деня по пижами, трети се 
състезаваха със столове на колела или премериха сили на канадска борба със скиорски ръкавици. 
Фаворити сред предизвикателствата за поредна година са коледните обяд и разпродажба. „Скъпи 
приятели, искам да Ви кажа, че децата, които сме подкрепили заедно може би никога няма да се 
срещнат с Вас, няма да Ви кажат как сте променили живота им, но ще вярват в доброто и в добрите 
хора. Благодаря Ви, че ни подадохте ръка, за да направим така, че повече деца да растат в сигурна 
семейна среда.“, заключи срещата вчера един от „виновниците“ за сбъдването на кампанията тази 
година - Снежанка Маринкова, старши експерт „Организиране на кампании и комуникации“ във 
фондацията. Трогнати, всички участници споделиха, че инициативата ги е сближила като екип, като 
хора, обединени около една значима и вълнуваща кауза. За някои екипи това е било най-яркото и 
забавно събитие за изминалата година и нямат търпение да се включат отново в кампаниите на 
фондацията. Други споделиха , че са открили в себе си неподозирани творчески способности, че са 
преоткрили и опознали хората, с които споделят работното си ежедневие. Кампанията все още е тема 
за разговор в екипите, повод за шеги и закачки, за незабравими общи спомени. „Тази Коледа чудесата 
правите Вие“ на фондация „За Нашите Деца“ за поредна година обедини колеги и приятели, събуди 
тяхното коледно настроение, обвърза го с кауза и доказа, че да правиш добро е не само лесно, но и 
може да бъде много забавно. И най-важното, направи възможно още десетки деца да изпитат магията 
да преживяват своите празници в семейство! 

МИСТЕРИОЗНО ДАРЕНИЕ: Хиляди левове оставени в олтара на църква в Асеновград (ВИДЕО) 

www.nova.bg | 18.01.2019 | 10:05 
Хиляди левове се сипят тайно в олтара на асеновградска църква.  За мистериозното дарение в града 
се говори от няколко дни, но никой до момента не може да разбере кой е човекът, оставил пачките с 
пари и защо точно там, а не в кутията за дарения. Дарението било направено в навечерието на 
храмовия празник на църквата „Свети Атанасий”. Първи на парите се натъкнал свещеникът отец 
Алекскандър, когато отключил олтара. В пачките имало 2 хиляди лева.  Банкнотите били с номинал от 
10 лева. Свещеникът веднага извикал работещите в храма жени. Заедно преброили парите и сумата 
били заприходена в касата на църквата. Пенсионер дари 50 000 лева за църква Дарението ще сбъдне 
голямата мечта на свещеника – да се боядиса цялата фасада на църквата. Отец Александър се връща 
в спомените си 20 години назад, когато отново анонимен дарител оставил 42 000 германски марки в 
строящата се тогава църква „Свети Иван Рилски“ в града. Асеновградчани твърдят, че в храма „Свети 
Атанасий” се намира чудотворната икона на светеца. Според легендата по време на робството 
турският бей Юмер Юглу се излекувал от тежка болест след молитва пред иконата и започнал всяка 
година да прави курбан. Отец Александър твърди, че иконата на светеца и до днес помага на много 
болни хора. Още по темата гледайте във видеото. Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте 
ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК. 

Община Бургас търси приемни родители, вижте условията 

www.globusnews.net | 18.01.2019 | 11:36 
Екипът по приемна грижа към Община Бургас е в процес на набиране, подбор, оценка и обучение на 
кандидати за приемни родители за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст. Те могат да бъдат 
доброволни и професионални. В рамките на четиримесечно проучване кандидатите преминават през 
задължително обучение от квалифицирани специалисти, съобщиха от Общината. С утвърдените 
професионални приемни родители се сключва граждански договор за предоставяне на социална 
услуга. Утвърдените доброволни приемни семейства получават средства за отглеждане на 
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настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност. 
Професионалните приемни семейства получават средства за отглеждане на настаненото дете и 
финансово възнаграждение. Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се 
изчислява по следния начин: * За отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата; 
* За отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата; * За отглеждане на повече деца 
– 170 % от минималната работна заплата. Въз основа на договора за настаняване и в съответствие с 
възрастта, се определя месечна издръжка спрямо гарантирания минимален доход /ГМД/ по следния 
начин: * За дете от 0 до 3 г. – 4 х ГМД * За дете от 3 до 14 г. – 3,5 х ГМД * За дете от 14 до 18 г., а ако 
учи до 20 г. – 4 х ГМД * За дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2 ГМД. 
Към настоящия момент фокусът е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца от 0 до 3 
г. За да бъдете приемен родител, е необходимо: – Да имате подходящи условия за отглеждане на дете 
в семейството; – Да сте клинично здрав; – Да не сте осъждан; – Да не сте лишаван от родителски права; 
За по-подробна информация относно социалната услуга „приемна грижа“ от Община Бургас ви 
очакват на ул. „Шейново“ №24, ет. 3, стая № 20. Телефон за връзка: 056/ 84-13-68 – Областен екип по 
приемна грижа – Бург Тагове: Бургас, приемни семейства 
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