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Мониторингът  се изготвя от Агенция MediaZoom по поръчка на БДФ. Материалите в него са 
авторски публикации на съответната медия. Възможно е наличието на правописни, 

стилистични или фактологични грешки в оригинала на източника. БДФ не носи отговорност 
за тях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новини за членове на БДФ 
 

Благотворителен концерт препълни зала Младост 

www.haskovo.net | 15.05.2018 | 10:18 
Под надслов „Предварително ти благодаря, защото да даряваш е взаимност!“ се проведе  
благотворителния концерт в Димитровград. Той бе в подкрепа на кампанията „От любов 
към живота“ на Avon. Събитието се състоя на 14 май (понеделник) от 19.00 часа в спортна 
зала "Младост". На сцената в името на каузата се изявиха ТС "Тракиици" с.Радиево,  ТК "На 
мегдана", СК "Streed dust Dance", ТШ "The Teachers", СК по худ.гимнастика "Афродита", деца 
от ДГ №1 Димитровград, Гергана Минчева, рок-група ХАЛА, ОЦ за танцово изкуство 
"Галаксико" и със специалното участие на Емилия. Гостите на спектакъла подкрепиха каузата 
чрез закупуване на покана, към която всеки от тях получи продукт от розовата серия на Avon 
в подкрепа на битката срещу рака на гърдата. Продадени бяха над 1000 покани, приходите 
от които Avon и през тази година ще дари на своя партньор в България – фондация „Една от 
8“. Събраните средства отиват в подкрепа на жените, борещи се с рака на гърдата и техните 
семейства и се изразяват в осигуряване на безплатна психологическа, юридическа, 
информационна и практическа помощ. За 16 години в рамките на кампанията на Avon "От 
любов към живота" са дарени близо 1 500 000лв., осъществени са 30 000 безплатни 
профилактични прегледи на жени от цялата страна, закупена е апаратура за превенция на 
рак на гърдата, сред която мобилен момограф и ехографска апаратура за 7 болници в 
страната. Броят на заболелите у нас е над 46 000, а всяка година регистърът нараства с близо 
3 800 нови случия. Усилията на кампанията са насочени предимно към профилактика на 
българката, защото ракът на гърдата е лечим, ако бъде открит навреме. 

Маргаритка" открива музикална детска площадка в болницата 

Новите играчки ще дадат възможност на малчуганите да се докоснат по забавен начин до 
изкуството 
в. Утро, Русе | 12.05.2018  
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Модерни, интересни и привлекателни музикални и светещи съоръжения за игра на открито 
ще бъдат разположени на детската площадка в двора на болницата. Така малчуганите ще 
имат възможност да се докоснат до музиката по забавен начин - чрез игри. Уредите са на 
световни производители, а музикалните инструменти са проектирани и създадени за игри 
иа открито, като площадката е съобразена с най-високитс изисквания за безопасност. 
Първите по рода си музикални и светещи съоръжения са закупени със средства, събрани от 
продажбата на диск с български детски песни към проекта "Маргаритка и Приказки без 
край". 
Основатели на музикалния проект, който стои зад диска с детски песни и зад изграждането 
на детски музикални площадки, са две момичета от Разград и Русе - Вики от "Мастило" и 
Яна Липованска. 
Музикалният благотворителен проект за деца "Маргаритка" беше сред тримата финалисти в 
най-голямата социално отговорна инициатива на "Нова Броудкастинг Груп" "Промяната", 
като получи безвъзмездно финансиране от 15 000 лева. 
С монтирането на музикалните и светещи съоръжения ще се облагороди съшсствуващият 
детски кът в двора на болницата. Полезната и забавна площадка ще бъде открита на 16 май. 

Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс“ подписаха Годишен рамков договор за 
инвестиции в обществото на стойност 500 000 лева 

www.novjivot.info | 15.05.2018 |  
В Деня на отворените врати граждани и журналисти видяха напредъка по новостроящия се 
рудник „Ада тепе“  
На 15 май Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ сключиха Годишен 
рамков договор за инвестиции в обществото на стойност 500 000 лева. На официална 
церемония подписите си под документа поставиха кметът Себихан Мехмед и председателят 
на Общинския съвет Метин Байрамали, изпълнителният директор на минната компания д-р 
инж. Илия Гърков и оперативният й директор инж. Любомир Хайнов. В същия ден се 
проведе и Ден на отворените врати, по време на който „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ 
представи пред близо 100 граждани и журналисти напредъка по новостроящия се рудник 
„Ада тепе“. 
Новите половин милион лева през 2018 г. ще направят Крумовград и околията още по-добро 
място за живот и работа и ще върнат интереса на младите хора към региона. Припомняме, 
че в края на миналата година „Дънди Прешъс Металс” беше удостоена с почетна грамота 
„Общински дарител“ от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Призът 
беше връчен в категория Общински дарител средни общини за дарените над 1,6 млн. лв. в 
подкрепа на проекти и инициативи за подобряването на инфраструктурата, 
здравеопазването, образованието, развитието на културата и спорта в общината. 
„Споразумението за инвестиции в обществото, което подписахме днес с община 
Крумовград, е вече традиция, която гарантира, че подкрепата на „Дънди Прешъс Металс“ за 
развитие на региона ще стане многогодишна. Така че заедно ще вървим напред “, каза Илия 
Гърков. 
От минната компания съобщават, че Годишният рамков договор за инвестиции в обществото 
между тях и общината включва финансиране на следните проекти:  Асфалтиране на 
участъци от републикански път III – 592 Крумовград-Токачка в чертите на гр. Крумовград – 
части от ул. “ХристоБотев“ 
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Асфалтиране на подходи към Спешна помощ и Медицински център в Крумовград 
Асфалтови кърпежи на улици в Крумовград 
Ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ „Живот+“ Крумовград 
„Частична подмяна на дограма и топлоизолация на сграда на блок А на МБАЛ „Живот+“ 
Крумовград 
Водопровод от водопроводна мрежа „Орех“ до ПС „Звънарка“ 
Изграждане на спортни съоръжения „Игрище за минифутбол“ 
Средства за носии на група „Силивряче“ към ЦПЛР-ОДК Крумовград 
Асфалтиране на път в с. Сърнак 
Бетонова настилка на махали в с. Сърнак 
Осигуряване на средства на ФА „Изворче“ и ТК “Ритмика“ към НЧ “ХристоБотев – 1914“ 
Крумовград за участие в 8-ми международен фолклорен фестивал в Паралия –Катерини, 
Гърция, и заснемане на филм с участието на ФА „Изворче“ 
Осигуряване на средства за участие на женска фолклорна група и ТК “Детелини“ към НЧ 
“Народни будители  – 1925“  с. Аврен в 8-ми Национален фолклорен фестивал „Насред 
мегдана“ в Арбанаси 
Осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника в НЧ “Д-р ПетърБерон“ с. 
Странджево 
„Благодарни сме за всички инвестиции от страна на „Дънди Прешъс Металс“, които са много 
необходими за нас. Фирмата успя да удовлетвори всички наши претенции по реализирането 
на проекта за рудник „Ада тепе“ и това е трети пореден годишен рамков договор, в който 
приоритет са развитието на инфраструктурата и социални значими обекти в общината и 
близките до рудника селища. Благодарим на „Дънди Прешъс Металс“ за голямата 
подкрепа“, заяви по време на подписването кметът г-жа Себихан Мехмед. 
В деня на  подписването на Годишния рамков договор, от „Дънди Прешъс Металс 
Крумовград” организираха и Ден на отворените врати в рудник „Ада тепе“. По време на 
събитието представители на минното дружество показаха на местните граждани и 
журналисти напредъка по новостроящия се обект. Над сто души посетиха „Ада тепе” и 
получиха пълна информация за новостроящия се обект и прилагането на най-високите 
световни стандарти за строежа на рудника. 

Български и шведски социални предприемачи обмениха опит 

www.ngobg.info | 16.05.2018  
Между 24 и 28 април екипът на Reach for Change България и 10 социални предприемачи от 
#ПРОМЯНАТА бяха в Стокхолм, за да обменят опит с шведски социални предприемачи и с 
централния екип на фондация Reach for Changе, като част от планираните дейности по  
проект „Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от 
дейността на социалните предприемачи", финансиран от ОПРЧР. Маргаритка, Single Step, 
МАЙКО МИЛА, Живот на килограм, Географ БГ, ParaKids, Дневникът на мама и татко, Health 
& Social Development Foundation - HESED, Loveguide, The Social Teahouse имаха възможност 
да се включат в работилници, посветени на темите разрастване, управление на социален 
ефект и системна промяна, както и да посетят на място Impact Hub Stockholm, централния 
офис на Reach for Change и споделеното работно пространство за предприемачи Norrsken 
Foundation. Първата работилница беше посветена на стратегии за разрастване на 
организации на социални предприемачи и беше ръководена от глобалния програмен 
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мениджър на Reach for Change Кимбърли Хендлър. Географ БГ,Loveguide и шведските 
предприемачи от Young Innovation HUB споделиха своя опит по темата. Следобеда на 
първия ден предприемачите посетиха Impact Hub Stockholm - споделено работно 
пространство за социални предприемачи, където се срещнаха с техния екип и с основателя 
им Jesper Kjellerås. Той им разказа за историята и мисията на Impact Hub в Стокхолм. Jesper 
изслуша представянето на всички социални предприемачи от България и предостави на 
всеки по отделно информация за организации в Швеция, които могат да им бъде полезен 
контакт и партньор. Ден 2 беше посветен на постигането на системна промяна и отново бе 
ръководен от Кимбърли Хендлър. Стояна от The Social Teahouse и Sooi от Habibi споделиха 
своя опит по темата и как от идея са достигнали до работещ модел, който въвлича различни 
заинтересовани страни и може да доведе до промяна в системата около проблема, който 
решават. Следобедът беше посветен на посещение на офиса на Reach for Change в Стокхолм, 
където социалните предприемачи се запознаха с централния и шведски екип на фондацията 
и имаха среща с изпълнителния директор София Брейтхолц. Паралелно екипът на Reach for 
Change България проведе вътрешна работилница за обсъждане на методите за подкрепа на 
социални предприемачи в трите фокусни теми по проекта: скалиране, системна промяна и 
управление на социалния ефект.    Третият ден беше посветен на една от най-важните теми 
в социалното предприемачество - измерването и управлението на социалния ефект от 
дейността на предприемачите. Ида Йохансон - Impact Officer на Reach for Changе. Стояна от 
The Social Teahouse и Даниела от ParaKids споделиха своя опти с всички и показаха 
инструментите, които използват, за да проследят развитието на децата, с които работят. В 
края на работилницата, както всеки ден, участниците споделяха по екипи своите 
предизвикателства, свързани с темата на работилницата и получиха обратна връзка и и 
съвети от колегите си от други организации. Всички споделиха, че подобна възможност е 
много ценна за тях и че си вземат много идеи и наоски, които ще приложат в работата си. 
Следобеда предприемачите посетиха Natassia Fry от Kompis Ungdom - програма за създаване 
на приятелства между шведски младежи и младежи-мигранти, наскоро пристигнали в 
Швеция, за да премахне социалните и културните бариери и предрасъдъци сред шведските 
младежи. Българските предприемачи обмениха опит с нея по отношение на работа с 
училища и бизнес моделиране. Natassia разведе българските предприемачи из споделеното 
работно пространство Norrsken Foundation, където се намира офиса й.  

1330 лв. събра „Семе българско“ за ин витро процедура на двойка 

www.gabrovonews.bg | 17.05.2018 | 
Благотворителният базар, организиран по време на Петия национален фестивал „Семе 
българско“ на 12 и 13 май в Севлиево, събра 1330 лв. в подпомагането на ин витро 
процедура за една севлиевска двойка с репродуктивни проблеми. 
Към тях ще бъдат добавени и парите от продажбата на житните класове, изработени от 
посетители на фестивала, на благотворителен бал в града. 
В продължение на месец 200 севлиевски деца от детските заведения и училищата в града 
изработваха различни сувенири, картички и пана, които бяха предложени на гостите на 
фестивала в подкрепа на инициативата. 
Към тях се присъединиха и доброволците от Фондация „Искам бебе“, които провеждаха 
безплатни консултации с двойки от региона. 
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Благодарение на усърдния труд на децата и отвореното сърце на хората се роди първото 
севлиевско бебе, чиито родители бяха подкрепени със средствата, събрани в първите 
издания на фестивала. 
Още две двойки получиха шанс за бебе, благодарение на общите усилия на партньорите на 
събитието. 

Обявяват конкурс за проекти към Младежка банка-Бургас 

www.e-burgas.com | 17.05.2018 | 
Младежка Банка Бургас е инициатива, осъществявана от екип от младежи, в рамките на 
която се набират и отпускат грантове (финансови средства) за реализиране на малки 
младежки проекти. Екипът на Младежката банка Бургас е приел за своя основна цел да 
вдъхновява и насърчава други младежи да бъдат смели, инициативни и вдъхновени, така че 
да могат да работят активно за реализирането и популяризирането на идеите си в полза на 
местната общност. В конкурса могат да кандидатстват неправителствени организации или 
неформални младежки групи, чиито основни цели са свързани с директна работа с младежи 
или неформални групи, като изрично условие е идеите да са генерирани и осъществявани 
основно от младежи на възраст от 16 до 25 години. Формулярите за кандидатстване са 
публикувани в страницата на Младежка банка Бургас 
http://youthbankbulgaria.frgi.bg/bg/city/burgas и в сайта на администриращата проекта 
организация Фондация Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас www.pirgosfond.org. 
Консултации във връзка с подготовката на младежките проекти може да получите до 
приключване срока за набиране на проекти на е-mail:office@pirgosfond.org Краен срок за 
получаване на проектните предложения – 03 юни 2018 г. Проектите се получават само по 
електронна пощаoffice@pirgosfond.org Проекта „Младежка банка Бургас“ се осъществява 
благодарение на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма 
„Младежка банка” с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. 

Призоваване на човека 

www.kultura.bg | Стефан Иванов | 17.05.2018 |  
Яна Лозева. „Ела при мен".Фотография. Галерия за съвременно изкуство "УниКредит 
Студио". 25 април – 19 май 2018. Фестивал Фотофабрика  
Познавам фотографията на Яна Лозева от повече от десетилетие. Тя е пресечна точка преди 
всичко на приемане и утвърждаване на елементи от човешкото, изпаднали в немилост. 
Приемане, утвърждаване и възхищение от невинността на лицето, плътта и пълноценността 
им. Озареността на погледа е видима, даже когато очите са затворени или фокусът е върху 
тила, който сякаш те гледа фокусирано или премрежено – като парадоксалните образи на 
Магрит. Образите на „нейните“ хора не гледат на човешкото като на стока, клиенти или 
жертви. Апаратът й не е лешояд. В него има усет за достойнство. „Нейните“ хора остават 
„свои“. Не са илюстрация на идея или концепция. „Ела при мен“ е зов за епифания. Призив 
за разкриване на уязвимостта, страстта, силата, умората и надеждата в близки или случайни, 
но естествени човешки същества. От фотографиите си личи, че процесът дарява на Лозева 
свят. Пространство, в което нахвърляният хляб по земята може да се превърне в градина с 
цъфтящи по асфалта цветя. 
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Microsoft представи контролер за Xbox за хора с увреждания 

www.mobilebulgaria.com | 17.05.2018 |  
Microsoft показва, че мисли и за хората с увреждания, които искат да се забавляват с игрови 
конзоли, с премиерата на един по-специален контролер. Той е адаптивен и е създаден 
съвместно с различни благотворителни организации с идеята да осигури достъпен и удобен 
начин на хората с ограничена мобилност да играят на любимите си игри. Контролерът, който 
може да се ползва с Xbox и компютри с Windows 10, има два големи програмируеми бутона 
и 19 жака за свързване на различни бутони, джойстици и превключватели – тази модулност 
позволява на всеки играч да създаде комбинацията, която работи най-добре за него. 
Устройството ще се продава за 100 долара и ще се появи на пазара в Щатите по-късно през 
годината. Източник: Xbox 

Общественият борд на TELUS International търси нови проекти, които да финансира 

www.ngobg.info | 18.05.2018  
Бордът разпределя 150 000 лева годишно между проекти на неправителствени организации 
в областта на образованието, опазване на околната среда и здравеопазването Организации 
от неправителствения сектор са поканени да кандидатстват за финансиране от Обществения 
борд на TELUS International Europe, като изпратят проектите си чрез онлайн формуляр на 
http://info.telusinternational-europe.com/bulgaria-community-board. Формата за 
кандидатстване е отворена до 4 юни, 2018 г включително. След преглеждане на всички 
получени предложения, на заседание на Обществения борд членовете му ще оценят 
проектите и ще разпределят финансиране, в зависимост от устойчивостта на решението на 
обществено значимия проблем, което предлагат. Всяка година Общественият борд на TELUS 
International в България разпределя сумата от 150 000 лева между социално значими 
проекти, предлагащи решение за проблеми в сферата на здравеопазването, образованието 
и опазването на околната среда. Максималното финансиране, което една организация може 
да получи от Борда е до 7500 лева. От създаването си през 2015 г. до момента Общественият 
борд на TELUS International в България е финансирал 47 проекта на обща стойност 328 000 
лева. Сред тях са обществено значими проекти на фондация „Сдружение на олимпийските 
отбори по природни науки“, „Заслушай се“, „Очи на четири лапи“, Сдружение Асоциация на 
българските лидери и предприемачи (ABLE), „Кан Академия“ и др. Общественият борд на 
TELUS International съществува във всяка локация, в която компанията оперира и има за цел 
да постави процеса на взимане на решения по обществено значими социални теми в ръцете 
на водещи обществени личности, известни с филантропската си насоченост и изтъкнатите 
лидери в сферата, в която работят. Дейността на Обществения борд е част политиката на 
корпоративна социална отговорност на компанията, чиято водеща философията е „да 
даваме, там където живеем“.   В България Бордът е основан през 2015 г. и негов 
председател е Левон Хампарцумян, а сред членовете му са Красимира Величкова, директор 
на Български дарителски форум,  Силва Зурлева, член на УС на Нова телевизия, Магдалена 
Малеева, основател на gorichka.bg, Елвин Гури, изпълнителен директор на River Stixx Capital, 
Нели Радева, основател и председател на фондация I can too и представители на топ 
мениджмънта на TELUS International Europe. За TELUS International Europe TELUS International 
Europe е водещ доставчик на услуги в сферата на BPO и ITO, който от 2004 г. насам 
предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията работят 
повече от 5 500 служители на територията на 7 центъра в София, Пловдив (България), 
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Букурещ и Крайова (Румъния), Корк и Дъблин (Ирландия), както и Манчестър 
(Великобритания). Компанията предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят 
на повече от 35 езика. TELUS International Europe е горд член на семейството на TELUS 
International. За повече информация: https://www.telusinternational.com/ 
 
Общи новини 
 

Футболисти на ЦСКА за добра кауз. Играчите дариха пари на студентка с увреждане 

в. Тема спорт | 12.05.2018 |  
Футболисти на ЦСКА са помогнали финансово на студентка с увреждания, стана ясно от 
репортаж на предаването "Господари на ефира". Геновева следва "Начална педогика" в 
Софийския университет, тъй като иска да преподава на деца. Тя има 61% увреждания и 
отправя молба към учебното заведение да й поеме разходите за една семестриална такса, 
която е в размер на 750 лв. Вместо това от СУ само разсрочват сумата, като не вземат под 
внимание довода на Геновева - "намалена работоспособност". 
Дама на име Стефани обаче решава да помогне финансово на студентката с увреждания, 
като й дарява 2300 лв. и разкрива, че за сумата са помогнали и футболисти на ЦСКА. 
Армейците ще се включат и в друга благотворителна инициатива в деня на мача с Левски -15 
май. От клуба обаче засега не разкриват подробности. Червените неведнъж през този сезон 
участваха в подобни акции, с които да дават добър пример. 

Троянски манастир "Успение Богородично", село Орешак 

www.bulgariatravel.org | 12.05.2018  
Троянският манастир като манастирски комплекс е трети по големина в България, 
забележителен паметник на културата от национално значение. Разположен е в красивата 
долина на река Черни Осъм, на 10 км южно от град Троян. 
Според историческите документи манастирът е бил първоначално основан през 1600 година 
и възобновен в периода 1830 г.– 1865 г. в сегашния си вид. Като архитектурен стил на 
сградите се причислява към възрожденската школа. 
Най-забележителен архитектурен и културен паметник е главната църква „Успение Пресвета 
Богородица”, която е построена в периода 1835-1837 година от майстор Константин от с. 
Пещера, Кюстендилско, на мястото на по-стара църква. 
Църквата е кръстокуполна, масивна, строена от камък, с пояси от два реда тухли. 
Интериорът и екстериорът на църквата са изписани с фрески от Захари Зограф от 
Самоковската школа. Стенописите в църквата са една богата галерия на изкуството на 
Захари Зограф (1810 г. – 1853 г.), връх в неговото творчество. Наред с отразените библейски 
сцени, той оставя един великолепен автопортрет, портрети на дарители, образите на св. св. 
Кирил и Методий, образи на български патриарси и царе, светци и за първи път са 
изобразени български светици. Стените на храма са разделени на 360 полета, в които са 
изписани сцени и отделни образи. Българското изобразително изкуство не познава такова 
богатство и разнообразие на теми и сюжети от Възрожденската епоха (XVIII – XIX в.). 
Иконостасът, разположен в наоса на църквата, е изрязан през 1839 г. и е образец на 
Тревненската резбарска школа. 
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Църквата е обявена за паметник на културата в Държавен вестник, бр.69/1927 г. и 
бр.100/1969 г. 
По подобие и на други български манастири, този също си има своя чудотворна икона, която 
пристига в светата обител по времето на нейното създаване и се нарича “Св. Богородица 
Троеручица”. Иконата е пазена в манастира до XIII век, след което е пренесена в Сърбия. 
Върната е обратно в манастира през XVII век. 
През 1835 г. били изградени и сегашните жилищни корпуси от изток, север и запад. През 
1843 г. пред основния монашески двор били построени сградите на гостоприемницата. 
През 1866 г. е изградена една уникална по своята концепция кула. Тя е пететажна. В най-
долното й ниво има съдохранилище, следва параклис, посветен на "Св. св. Кирил и 
Методий", одаи и завършва със звънарница. Параклисът е обнародван в Държавен вестник, 
бр.101/1971 г. 
Подобно на други манастири, Троянският също е бил убежище на Апостола на свободата 
Васил Левски (1837 г. – 1873 г.), който формира революционни комитети не само в Троян, но 
и в самия манастир. Тайният манастирски комитет е наброявал 80 монаси и е бил оглавяван 
от архимандрит Макарий. И до днес е запазена в автентичния си вид килията, в която са 
били обсъждани революционните дела. 
По време на Руско-турската война (1877 - 1878 г.) манастирският комплекс е превърнат в 
лазарет за руските войници и оказва всякаква помощ на руската войска.  
Храмовият празник на манастира се чества на 15 август, като се прави велика вечерня и се 
изнася плащеницата на Света Богородица - символ на гроба на Божията майка. 
Троянският манастир предлага на туристите нощувки, тъй като комплексът има и своя 
хотелска част. 
Препоръчва се на всички желаещи да пренощуват в манастира да проверят дали това е 
възможно поне един ден по-рано, тъй като интересът е голям и е възможно да няма 
свободни места.  
Наоколо има заведения за хранене, в които може да се опитат традиционни троянски храни 
и напитки. 
В манастира с предварителна резервация на дата и час се правят кръщавки и венчавки. 
В комплекса има няколко магазинчета, където се продават информационни материали и 
сувенири. 

Търсят Боян Петров по земя и въздух в Хималаите 

www.dariknews.bg | 12.05.2018  
В пълен ход е операцията по издирването на българския алпинист Боян Петров, който 
изчезна безследно по време на изкачване на връх Шиша Пангма в Хималаите преди девет 
дни.   Тази сутрин в 2:30 ч. българско време (5:30 ч. непалско) са излетели два хеликоптера с 
екип от по двама пилоти, двама спасители и техник, съобщава в. "Труд". За първи път Китай 
допуска на територията си непалски хеликоптери. Иван Кристоф - Човекът Паяк дарява 100 
000 лв. за спасяването на Боян Петров   От сутринта двата спасителни екипа кръжат под 
върха и около всички лагери. На всеки 2 часа екипът, който ръководи операцията от земя, 
прави среща с пилотите за информация.   Освен това, шерпите в рамките на следващите 
часове ще стигнат до Лагер 2, където е палатката на Боян. Откриха дарителска сметка за 
спасяването на Боян Петров   До момента няма никаква информация за Боян, но 
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спасителите казват, че времето днес е малко по-благоприятно от вчера, въпреки, че и днес 
има вятър. 
В екипа по спасителната мисия е българинът Кирил Петков, който е заминавал заедно с 
баща си, за да помогнат с координацията между правителствата. 

Доброволци работят по проект с ресурсните учители в Стара Загора 

www.bnr.bg | 12.05.2018 |  
Доброволческата служба за образователно и социално приобщаване в Стара Загора работи 
по проект "Българска приобщаваща градина" по Европейска доброволческа служба на 
програма Еразъм+. Работата започва през април 2018 г. В рамките на 10 месеца двете 
доброволки Елоди от Франция и Седа от Турция ще извършват дейности по неформално 
образование в две училища в Ст. Загора, подпомагайки ресурсните учители там. Освен това, 
акцент в проекта е образованието по екологично земеделие. Младежи и ученици със 
специални образователни потребности участват в поддържането на малка градинка. 
Организират се и междукултурни събития за страните, участващи в проекта. Седа е от 
Анкара и е на 29 години. Завършила е История и има планове да преследва докторска 
степен и академична кариера. Елоди е на 25 години и идва от малко градче близо до Лион. 
Тя е фотограф и оператор/режисьор. Интересува се от ромската култура.  

Благотворителен спортен празник на Гребната подкрепя Детска онкохематология 

www.podtepeto.com | 12.05.2018 |  
Инициативата е в подкрепа на Детската онкохематология към УМБАЛ "Свети Георги"   
Община Пловдив и Асоциацията на студентите по медицина  за шеста поредна година 
организират инициативата „Моето сърце е съпричастно what about Yours”. Събитието е на 
13-ти май (неделя) от 10:00 ч и ще продължи до 12.30ч . Мероприятието е под формата на 
спортен празник като с времето придобива характер на забавление за цялото семейство. 
Всеки може да вземе активно участие в програмата, без да има нужда от задължителна 
предварителна регистрация. За тези от участниците, които подкрепят каузата с принос в 
дарителската кутия, ще получат специално изработено сърце – лепенка в знак на своята 
съпричастност.  Започваме: - Къде: на Гребната база (фонтана зад трибуните) в град 
Пловдив.  - 10:00 под звуците на музика с танци за загрявка - 10.30 мини бягане с родител за 
най – малките участници, както и специална програма с аниматори и фокусник.   - 11:30 – 
старт на 5 км бягане   Специален гост Мадам Фльор де Мон Шмитфийлд Беар. Или просто 
Мон, кучето – терапевт към Детската онкохематология към УМБАЛ „Св. Георги”. Тази година 
със събраните средствата за пореден път ще подкрепим Детската онкохематология към 
УМБАЛ „Св. Георги”.  Допълнителна информация и снимки от предишни години може да 
откриете на фейсбук страницата на събитието: 
https://www.facebook.com/whataboutyourheart. 
 

С благотворителен концерт в Дупница събират средства за лечението на дете 

www.dennews.bg | 12.05.2018 | 
Благотворителен концерт в Дупница ще събира средства за лечението на болно дете от 
Бобов дол. Силвестра Александрова, чиято диагноза е детска церебрална парализа, се 
нуждае от спешна операция за присаждане на стволови клетки, за да се движи. 
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Трансплантацията на стволови клетки трябва да се извърши в Истанбул, а нужната сума е 24 
хил. долара. Сумата е непосилна за нейната майка, която сама отглежда и се грижи за 
Силвестра. Майката и всички близки на Силвестра отправят апел към всички добри хора да 
подкрепят детето в неговата тежка борба - от всички нас зависи дали момиченцето ще 
получи шанс за пълноценен живот. Концертът "Да подадем ръка..." ще се състои на 15 май, 
вторник, от 18:00 ч. в Спортната зала в Дупница. Билетът за концерта е 5 лв. Участие в 
благотворителния концерт ще вземат изпълнителите: Иван Дяков, Борис Дали, Мария и 
Магделена Филатови, Янко Неделчев, танцов състав "Зора" към НЧ "Зора - 1858", танцов 
клуб "Терпсихора" и вокален състав към ОУ "Христаки Павлович" - Дупница. Може да 
помогнете и с превод по сметката на Силвестра: ОБЩИНСКА БАНКА АД БАНКОВ КОД 
13091308 BIC SOMBBGSF IBAN BG 39 SOMB 9130 14 53323301 

Президентската институция набира дарения за абитуриенти, израснали в институции 

www.topnovini.bg | 12.05.2018  
На 30 май 2018 година, президентът Румен Радев ще бъде домакин на традиционния 
абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, който е част от 
благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”. В рамките на инициативата 
младежите, израснали без родителски грижи, получават информация и напътствия за своята 
професионална реализация или обучение. През учебната 2017/2018 г. в инициативата са 
включени 124 младежи. За 54 от тях специалистите от Бюрата по труда търсят подходяща 
форма на заетост, а 26 са избрали да продължават своето образование във висше училище. 
44 от младежите ще бъдат настанени в друг вид социална услуга заради висока степен на 
увреждане и трайно намалена работоспособност. По време на срещите си с психолозите 
младите хора споделят, че мечтаят за работа, дом и семейство. Следвайки тези очаквания, 
Администрацията на президента поставя сериозен акцент върху възможностите за 
професионалното обучение на младежите. Тази година, благодарение на постигнати 
партньорства с представители на професионални организации, предстои включването на 
младежи от инициативата в обучителни курсове по фризьорство, шивачество и 
автомонтьорство.   „Да помогнем на млади хора, които мечтаят за дом и семейство, е 
добрина, с която можем да заздравим първичната рана от изоставянето им“, убеден е 
президентът Румен Радев. Държавният глава отправя благодарност към дарителите, които 
ще подкрепят финансово организацията на балната вечер на абитуриентите в 
неравностойно положение. Останалата част от средствата ще бъде разпределена като 
еднократна стипендия за младежите, които ще продължат образованието си във висше 
училище.  Организациите, фирмите и гражданите, които имат желание да подпомогнат 
благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”, могат да го направят със средства по 
банковата сметка на Администрацията на президента: IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01 
BIC BNBGBGSD Банка БНБ 

Природоматематическата гимназия в Кюстендил стартира дарителска кампания за набиране 
на средства 

www.bnr.bg | 12.05.2018 |  
Ръководството на най-голямото учебно заведение в Кюстендил - Природоматематическата 
гимназия, стартира дарителска кампания  за набиране на средства за купуване на ново 
оборудване и пособия за обучението на учениците по отделните специалности, обяви 
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директорът Екатерина Паскалева.  Необходими са близо 50 хиляди лева.  Гимназията 
изпълнява проект "Център за високи постижения на учениците в областта на природните 
науки и екология"със средства от фондация "Америка за България" и съфинансиране с 25% 
от цялата стойност.  ондацията отпуска  144 000 лв., като вече е намалила сумата по проекта, 
заради допуснатото забавяне на изпълнението му. Корпусът на гимназията е саниран и 
реновиран преди 6 месеца. Сега амбицията е да се оборудват 6 от класните стаи и 3 
лаборатирии за обучение на ученеците от пети до 12 клас по природни науки, пояснява 
директорът Екатерина Паскалева.  Сред родителите има различни мнения и позиции по 
дарителската кампания. Повечето са готови да с отзоват, някои обаче считат, че тази 
средства е трябвало да се осигурят от общината или от ръководството на самата гимназия 
покрай санирането и скорошните ремонти. 

Красиви цветя от ръцете на хора, обявени за негодни 

Фондация "Св. Николай Чудотворец" помага на младежи е интелектуални затруднения 
в. Труд | Теделин ДЕНИНСКА | 13.05.2018 |  
Цветна оранжерия на покрива на Социални услуги в Добрич разцъфтява под грижите на 
млади хора. Фондация "Свети Николай Чудотворец" стартира първото социално 
предприятие "Чудната градина", което предлага разнообразен разсад за летни цветя. 
Идеята за оранжерия, в която да работят хора с интелектуални затруднения, се ражда през 
2017 година. За набирането на средства фондацията инициира два благотворителни бала и 
представя спектакъл, по сценарии на книгата "Джанки в Манхатън" на Д-р Хасан Ефраимов. 
Фондацията се ръководи от четирима души, които участват изцяло с благотворителна цел. 
"Ние сме силно мотивирани, с обществена кауза и мисия. Всички сме родители на деца с 
интелектуални затруднения, а водещото на групата ни е да се направи нещо реално по 
отношение на хората с интелектуални затруднения." Това разказа Мария Методиева, 
председател на организацията. 
Докато изчакват общината в Добрич да им предостави терен, участниците в инициативата не 
бездействат и започват да купуват цветен разсад, който пикират с помощта на 16 младежи с 
увреждания. Отглеждат 8 хил. броя стръкчета, които слагат в кофички, редят в щайги и "за 
момента качваме на покрива на социалното жилище", казва Мария. Председателят на " Св. 
Николай Чудотворец" споделя пред "Труд", че работата е много трудоемка, но младежите 
се чувстват значими, създавайки красота и вече продават едногодишни цветя за градини и 
тераси. Предлагат девет вида като каскадна петуния, бордюрна петуния, тагетиси, газания и 
др. Набират популярност във фейсбук групата "Чудната градина", където имат множество 
заявки,а разсад на младежите в неравностойно положение тръгва за Англия, Турция и 
Израел. Продават и на фермерския пазар в Добрич. "Много цветя се поръчват, самата кауза 
продава", казва Мария. 
Този месец от "Св. Николай Чудотворец" се надяват да получат терен от 3 дка и половина, 
където да изградят оранжерия с цветя за всеки сезон, както и да отглеждат зеленчуци. 

Кампанията “Приказен бал за всеки” събра над 100 тоалета 

www.marica.bg | 13.05.2018 |  
“Кампанията “Приказен бал за всеки”, която започнахме от миналия месец съвместно с 
“Благотворителна фондация Навущанов”, пожъна сериозен успех", заяви Краси Гешева - 
председател на Младежката секция на Дружеството на психолозите в България.  
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Красавицата благодари на всички, които се включили в благородната инициатива, 
дарявайки тоалети, обувки и чанти. "Събрахме приблизително 100 рокли и костюми. По-
малък е броят на младежите в нужда, които се обърнаха към нас, за да им помогнем. В 
момента усилията ни са насочени към това как да  се свържем със зрелостници, които искат 
да получат тоалет за бала си. Изключително красиви дрехи от скъпи материи и с прекрасен 
дизайн очакват своите притежатели. Апелът ми е към работещите в училища или домове за 
деца, които знаят за абитуриенти в нужда, също да ни съдействат, за да може заедно да 
помогнем", казва Гешева. Тя предполага, че зрелостниците, които се нуждаят от тоалети, се 
притесняват да се обадят. "Според мен няма нищо срамно в това! Нека си припомним какво 
е казал Христос преди две хилядолетия: Поискай и ще ти се даде! Всеки от нас е изпадал в 
затруднено положение. Затова сме хора, за да си помагаме. Утре те ще помогнат на някой и 
така ще заживеем в един по-добър свят”, заяви красавицата. Всичко, което остане от 
дарените тоалети,  ще се запази за следващата година, когато кампанията ще продължи. 
Младите хора с добри сърца искат да превърнат “Приказен бал за всеки” в ежегодна 
благотворителна кауза. 

"Подари книга на читалище в нужда" в две български села 

www.bgonair.bg | 13.05.2018 | 
„Подари книга на читалище в нужда“ е благотворителна инициатива, която тази година се 
организира за втори път. Целта е да се съберат книги, които ще бъдат дарени на читалища, 
намиращи се в две български села: с. Дълбоки (Старозагорско) и с. Ветрен дол 
(Пазарджишко). Гостуват организаторите Станислава и Константин Симидчийски.    И още: 
Топ 5 на опасните места по света за жените. Къде трябва да внимавате, дами? Какво не 
трябва да пропускате? Как да се предпазите? Отговорите на тези и още въпроси във 
видеото.   София е сторица на виното и тази година – от 17 до 20 май. Вече седем години 
Балканският винен конкурс и фестивал е престижен форум за представяне на отлични вина и 
за  популяризиране на вината от региона, в това число и българските. За събитието ще 
научим повече от инж. Галина Нифору. 

ЦСКА подкрепи Holiday Heroes  

www.novinata.bg | 13.05.2018 |  
ЦСКА се включва в поредната благородна кауза, подкрепяйки благотворителната 
организация Holiday Heroes.   
Футболистите и треньорският щаб разписаха топка и юбилейна фланелка, които дариха на 
организацията. Те е бъдат пуснати на специален търг по време на участието на 
организацията в спортния фестивал Sport Fest в Бургас. Той ще се проведе между 17 и 20 
май на площад „Тройката“ в морския град.  
Средствата, събрани от търга, ще бъдат използвани за закупуване на хранителни продукти за 
предстоящата коледна кампания на Holiday Heroes.  
Holiday Heroes е сдружение с нестопанска цел, което работи за подпомагане на социално 
слаби семейства, възрастни хора, самотни майки и хора с увреждания, както и за 
насърчаване на дарителството и организиране на кампании по случай национални и 
християнски празници.  
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В „Нощта на музеите и галериите“ в Плевен над 10 000 посетители се докоснаха до 
историята и изкуството 

www.bnr.bg | 13.05.2018  
„Нощта на музеите и галериите“ в Плевен привлече над 10 000 посетители. Тази година 
европейската инициатива се състоя дни преди празничния за града 15 май.  Единствената 
панорама на Балканите - "Плевенска епопея 1877 година" посрещна хиляди плевенчани и 
гости на града в "Нощта на музеите".   Наследниците на известния плевенски художник 
Христо Бояджиев, който заедно Дионисий Дончев са единствените българи, рисували 
платното в панорамата като част от екипа на руския художник Овечкин, направиха ценно 
дарение. Допълва професор Ани Бояджиева -  дъщеря на художника, преподавателка в 
Художествената академия:   "Даряваме един портрет на генерал Скобелев. Това е една 
живописна картина, създадена през 60-те години". 

Ботевградски суденти от УНСС спечелиха първа награда на конкурс, организиран от 
фондация “Димитър Цонев“ 

www.balkanec.bg | 13.05.2018 |  
Четирима студенти от Ботевград , изучаващи журналистика в УНСС спечелиха първо място в 
конкурса на Фондация „Димитър Цонев“ под надслов „Покажи добрия българин“, 
организиран за студенти по журналистика до 24- годишна възраст. Те бяха наградени по 
време на церемонията за връчване на журналистическите награди, която се проведе на 10 
май 2018г. Награждаването се проведе в хотел „Маринела“ в София, като водещ на 
церемонията беше Цветанка Ризова. Наградените студенти от Ботевград са Василена 
Макреева, Кристиян Христов, Ванеса Ангелова и Петър Цанов. Техният проект най-много бе 
харесан от Управителния съвет на фондацията. Те представиха видео, в което се разкрива, 
какво е доброто и кои хора са истински добри през очите на деца, изоставени в дом за 
сираци. Победителите получиха награда от 1500 лева, официална грамота – признание от 
фондацията и едногодишна стипендия от 100 лева месечно. Петър Цанов благодари от 
името на печелившия отбор, като каза: „Ние спечелихме още чрез реализацията на идеята 
ни, защото спечелихме сърцата на децата, които снимахме, а и те определено спечелиха 
нашите!“ Да припомним, че в категория за телевизионен водещ наградата отиде при Радина 
Червенова от БНТ. Тя дари паричната cи награда от 1000 лева на cтyдент, който да бъде 
отличен в следващото издание на наградите „Димитър Цонев“. Другите номинирани в 
същата категория бяха Николай Дойнов от Нова телевизия, Антон Хекимян от bTV, както и 
Мартина Ганчева от „Bulgaria ON AIR“, Николай Кръстев от „Bloomberg TV Bulgaria“, Николай 
Панков от „СКАТ и Николай Лефеджиев от „ТВ Европа“. В категорията за телевизионен 
репортер наградата бе присъдена на Миролюба Бенатова от Нова телевизия. Номинирани в 
същата категория бяха Надежда Василева от БНТ, Стоян Георгиев от bTV, Димитър Димитров 
от Bulgaria ON AIR, Ани Балджиян от „ТВ Европа“, Теодора Салагьорова от „СКАТ“ и Наделина 
Анева от „Канал 3“. Наградите не спряха до тук. Източник: balkanec.bg 
 

Защитата на пострадалите от домашно насилие остава на хартия, смятат граждански 
организации 

www.defakto.bg | 14.05.2018 | 
 „Извърви километър в нейните обувки“,  призовава БХК 
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През 2018 г. държавата е отделила едва 450 000 лв. за финансиране на проекти, 
осигуряващи защита, възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно 
насилие, както и социално, психологическо и правно консултиране.  За сравнение според 
медиите за организирането на военния парад по повод 6 май са били отделени над 500 000 
лева, а през 2016 г. пак според публикации в медиите за закупуване на 10 автомобила 
Министерството на труда и социалната политика е отделило 720 000 лева. 
Ресурсите и усилията, които българската държава влага за подкрепа на пострадалите от 
домашно насилие, показват пълна липса на заинтересованост, категорични са гражданските 
организации, ангажирани с правата на жените. Това се вижда не само по размера на 
отделените средства, но по формалното гласуване на мерки за вече отминали периоди, 
казват те. 
Мерки на хартия, приети със закъснение 
Годишният доклад на Българския хелзинкски комитет посочва, че през 2017 г. България не е 
реализирала каквито и да било институционални, организационни или законодателни 
мерки, насочени към борбата с насилието над жени. Липсата на заинтересованост от страна 
на властите е толкова сериозна, че в началото на януари 2018 г. Министерският съвет прие 
програма за превенция и защита от домашното насилие, която трябва да действа и по 
отношение на отминалата вече 2017 г. От 2012 г. насам, въз основа на Закона за защита от 
домашното насилие, такива стратегически документи се приемат ежегодно, но ефектът от 
действието им остава неясен поради липса на цялостна визия, посредственост на повечето 
заложени мерки и финансова необезпеченост. 
Над 2000 пострадали и 50 места за настаняване 
Наскоро стана известно, че само за 2017 г. районните съдилища в страната са издали 2432 
заповеди за защита на пострадали лица от домашно насилие. В България обаче има едва 
пет кризисни центъра за пълнолетни, пострадали от домашно насилие, както и жертви на 
трафик (останалите 18 съществуващи са предназначени за деца). В тези центрове те могат да 
намерят временно настаняване, психологическо и правно консултиране. Капацитетът им 
обаче е 54 легла. Това означава, че настаняване съществува за едно на всеки 50 лица, за 
които съдът е издал заповед за защита, или общо за 2% от пострадалите само в рамките на 
една календарна година. 
Как можете да помогнете 
На 19 май за шеста поредна година ще се проведе инициативата „Извърви километър в 
нейните обувки“. В нея мъже обуват дамски обувки на висок ток, за да привлекат 
общественото внимание върху насилието над жени и да покажат съпричастност с 
пострадалите от домашно насилие. Вярваме, че само заедно можем да се изправим срещу 
този изключително сериозен за българското общество проблем. 
Събитието тази година се организира от Българския хелзинкски комитет, Алиансът за защита 
от насилие, основано на пола и фондация „Ресурсен център Билитис“. Участниците ще 
отправят призив за увеличаване на финансирането за услуги, насочени към хората, 
преживели насилие, както и по-голяма ангажираност на държавата в превенцията. По време 
на шествието ще се събират и дарения, които ще бъдат предоставени директно на 
специализираните кризисни центрове. 
„Извърви километър в нейните обувки“ ще се проведе на 19 май от 14.00 ч. пред НДК. 
Можете да се включите в събитието и във Facebook на адрес: 
https://www.facebook.com/events/534223123644876/ 
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БДЖ осигурява безплатен транспорт на абитуриенти в неравностойно положение 

www.sofia.utre.bg | 14.05.2018 |  
На 15-и и 16-и май „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД ще осигури безплатно пътуване до 
София на абитуриенти в неравностойно положение и техните ръководители. Инициативата 
се осъществява съвместно с Асоциация „Милосърдие – майка Мария”, която всяка година 
организира благотворителен абитуриентски бал в столицата. Националният железопътен 
превозвач участва вече над двадесет години в благородната кауза, осигурявайки превоза за 
абитуриентския бал на младежите в неравностойно положение. Абитуриентите, израснали 
без родителски грижи, ще пътуват с влак от Стара Загора до София. След абитуриентския си 
бал, младите хора ще се приберат до Града на липите, ползвайки отново железопътен 
транспорт. Ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД за пореден път подкрепя инициативите за 
социална адаптация и интеграция на децата, лишени от родителска грижа, на които трябва 
да бъде дадена възможност да живеят в равностойно положение и да заемат своето 
достойно място в обществото. 

Cargill България се включи в кариерни работилници за младежи 

www.tbmagazine.net | 14.05.2018 | 
Като част от политиката си за Корпоративна социална отговорност, която е насочена към 
подпомагане на образованието на младите хора, Cargill България се включи в последното 
издание на кариерните работилници на фондация „Стъпка за България“ – „Професии с 
бъдеще“, която се проведе в 170-то СОУ „Васил Левски“ в гр. Нови Искър в края на април. 
Проектът си поставя за цел да вдъхнови младежи от X до XII клас, нуждаещи се от кариерна 
мотивация, ориентация и развитие, като организира за тях срещи с доброволци – 
професионалисти от различни сфери. Целта на срещите е да запознаят младежите в по-
голяма дълбочина с избраните от тях професии или пък да ги насочат как да се реализират в 
тях. „В Cargill България вярваме, че формирането на качествени и удовлетворени от 
развитието си професионалисти започва още от училищната скамейка,“ сподели Методи 
Георгиев, изпълнителен директор на Cargill България. „Затова се чувстваме отговорни и 
търсим възможности да влезем в диалог с младите хора и да ги насочваме по пътя към това 
тяхно развитие. Инициативата на фондация „Стъпка за България“ е изключително полезна, 
тъй като насочва усилията си към деца в риск, които, от своя страна, имат желание да 
започнат да градят своето бъдеще. А сред тях има много таланти, които заслужават равен 
старт. Приветстваме такива кампании!“ Йордан Пенев, оперативен директор на фондация 
„Стъпка за България“, сподели, че съдейки по обратната връзка на учениците, с 
партньорството си Cargill България и „Стъпка за България“ са постигнали най-важната си цел, 
а именно – да създадат приятелски и същевременно професионален контакт между ученици 
и професионалисти, чрез който доброволците да представят своя опит, да дадат съвети на 
младежите и да бъдат своеобразен позитивен пример за подражание 

Фестивалът „Цветовете на традициите“ набра 11 496 лв. за деца в приемни семейства 

www.sofia.utre.bg | 14.05.2018 |  
Провелият се в събота, 12-ти май, фестивал на азиатската култура „Цветовете на традициите“ 
събра 11 496 лв. от благотворителната акция за български деца, лишени от родителска 
грижа, които фондация „За нашите деца“ подкрепя. Сумата включва купени билети за 
благотворителната томбола от посетителите на фестивала и дарения от посолствата-
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участници в целодневното събитие. “За мен и за целия екип на фондация „За Нашите Деца“ 
е изключителна чест, че всички вие посветихте деня си на децата, които по една или друга 
причина не могат да бъдат със своето родно семейство. Благодарение на Вашата подкрепа 
набрахме 11 496 лв., с които ще направим щастливи не 17, а 20 деца в приемни семейства. 
Ще им осигурим едно синьо лято - такова каквото заслужава всяко дете.”, каза г-жа Иванка 
Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“. “Нека продължим да 
създаваме мечтатели, които да дръзнат да преобразят света в едно по-приветливо място!”, 
заключи тя. “Радвам, се че имаме силен партньор за благотворителната кауза в лицето на 
фондация “За Нашите Деца” и че с общи усилия събрахме тази значителна сума за 
българските деца. Културата винаги е била посланик на надежда и добродетели.”, заяви 
Н.Пр. Сри Астари Расжид, посланик на Р Индонезия в България и основен инициатор на 
фестивала “Цветовете на традициите”. Дъждът не отказа хилядите посетители на фестивала, 
които възторжено аплодираха 46-те изпълнения на сцена, продължили от 10 ч. сутринта до 
19:30 ч. във фестивалния ден. 30 бели гълъби полетяха към небето в знак на мир, пуснати на 
свобода от официалните гости на фестивала, сред които и ген. Румен Радев, президент на Р 
България. Президентът постави началото на тазгодишното издание на фестивала и посети 
всяка една национална шатра на държавите-участнички на събитието. Изложбените 
щандове на 14-те държави-участнички и изложители-спонсори на фестивала презареждаха 
щандовете си неколкократно, за да смогнат на огромния интерес от страна на гостите на 
събитието. Кулинарните изкушения от демо кухнята и индивидуалните шатри на държавите 
впечатляваха посетителите с аромат, вкус и екзотика. Нестандартно платно за картина – 
автобус, привлече младежите с уклон към стрийт арта (уличното изкуство) за колаборативно 
рисуване с пакистански съвременни художници. Сред най-привлекателните акции от 
фестивала за по-младите бяха артистичните ателиета, предлагащи традиционно изкуство и 
игри от различни азиатски страни, демонстрациите по бойни изкуства на сцена, уроците на 
открито по силно нашумелия в глобален мащаб танцов стил – кей-поп (корейски поп) и 
разбира се трите талисмана – символи на спортните азиатски игри от Джакарта, които бяха 
абсолютният фаворит на най-малките посетители на фестивала. Ива Дойчинова – 
дългогодишен ТВ и радио журналист и Пейо Филипов, актьор, певец и дългогодишен член 
на Консултативния съвет на фондация „За Нашите Деца“ приканваха от сцена за участие в 
благотворителната акция, подкрепена от множество награди, предоставени от партньорите 
на фестивала и акцентираха на интересните моменти от програмата на фестивала. 
Фестивалът приключи с обявяване на спечелилите награди от томболата и с призив и израз 
на надежда, че фестивалът ще продължава да събира държави участнички всяка година и да 
сближава и укрепва връзките между Азия и България, изразени от Н.Пр Сри Астари Расжид, 
посланик на Р Индонезия в България и инициатор на фестивала “Цветовете на традициите”. 
Фестивалът „Цветовете на традициите“ се проведе с любезното съдействие на 
партниращите институции - Столична община, Държавен културен институт към 
Министерството на външните работи, Министерство на туризма, Министерство на културата 
и с любезната подкрепа на ген. Румен Радев – президент на Р България. Основен партньор 
на събитието бе фондация „За Нашите Деца“. Основен спонсор на фестивала - IPS, водещ 
партньор на благотворителната кауза - Turkish airlines. Медицинско обслужване, 
благодарение на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Кухненско оборудване от 
Моменто. Награди за благотворителната томбола осигуриха и: Sail with me, Kreo, Кемпински 
Хотел Гранд Арена Банско, хотел Маринела София, Victoria SPA, 7S Group, Indofood, 
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ресторантите Eisha, Umami. Благодарности и към изложителите Nescafe Dolce Gusto, Sokoni, 
Tako Foods, чай Girnar, напитка Moutai и клуб по японска култура НАКАМА. Участващите 
държави във фестивала тази година бяха 14: Виетнам, Емирство Кувейт, Индия, Индонезия, 
Иран, Китай, Монголия, Пакистан, Палестина, Република Корея, Саудитска Арабия, Тайланд, 
Филипини и Япония. 

Oперата ще има нова озвучителна система благодарение на бургаския бизнес 

www.burgasinfo.com | 14.05.2018 |  
Цялата необходима сума за закупуването на нова озвучителна система за Държавна опера – 
Бургас беше събрана по време на благотворителния бал на Бургаските жени в бизнеса в 
петък вечер в ресторанта на Гранд хотел „Приморец“. Благодарение на усилията на г-жа 
Марина Бошнакова, г-жа Видка Вълчева и г-жа Ваня Чолакова, които бяха двигател на 
събитието, благотворителното събитие постигна целта си да подмени старата техника, 
закупена в средата на 80-те години на миналия век. Търгът с дарени произведения на 
изкуството, който беше умело воден от примата на Музикалния театър „Стефан 
Македонски“ Еделина Кънева, благотворителната томбола и многото явни и анонимни 
дарения доведоха каузата до успех и следващата стъпка на инициативния комитет на трите 
бизнесдами ще е да закупи и дари на бургаската опера новата апаратура. Събитието, 
преминало под надслова „Нека помогнем музиката да не замълчи!“, беше почетено от 
елита на бургаския бизнес. Гостите наддаваха за картини на Руси Куртлаков, Теодора 
Малешкова, Росен Поптомов, дискове на Тончо Русев, пана с фотокадри от най-атрактивните 
постановки на Държавна опера – Бургас, уроци по танци при балетистите от операта, места в 
ложите и други предмети, свързани с изкуството. За настроението на вечерта се грижиха 
Трио „Тенорите“, балетът на Държавна опера – Бургас, танцьорите на Клуб по спортни танци 
„Бургас 75“, струнен квартет от бургаската опера и самата Еделина Кънева. Държавна опера 
– Бургас иска да изрази своята огромна благодарност към инициативния комитет на 
Бургаските жени в бизнеса г-жа Бошнакова, г-жа Чолакова и г-жа Вълчева, както и към 
хората с големи сърца от бизнессредите в нашия град, които направиха всичко възможно 
музиката да не замълчи! Помощта им е незаменима за културната институция, която пази 
традициите на няколковековното музикално наследство. „За съвременните композиции в 
попмузиката е абсолютен успех да останат в музикалните класации няколко седмици, но 
оперните творби са в класациите вече над век. Не можем да си позволим да не ги 
изпълняваме заради технически проблем“, коментира директорът на операта г-н 
Александър Текелиев, който е също и оперен режисьор. Той припомни и думите на Чърчил 
по повод реорганизация на бюджета на Великобритания във военно време и 
предложението да съкрати субсидиите за култура – „Ако няма култура, тогава за какво ще 
воюваме?“ Очаква се в близките дни Държавна опера – Бургас да предостави на 
инициативния комитет списък с необходимите технически средства, които да бъдат 
закупени със събраната сума. 

Нощ на музеите в Карин дом 

www.jenatadnes.com | 14.05.2018  
За първи път в Нощ на Музеите и Галериите Варна ще се включи един съвсем нов музей – 
„Посланици на доброто“, който беше открит през 2017г. Музеят се намира в сърцето на 
Морската градина на Варна в сградата на терапевтичен център Карин дом. 
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На 19-ти май (Събота) музей „Посланици на доброто“ в Карин дом ще посрещне любителите 
на историята и ще разкаже за интересни събития и личности, оставили спомен с добрите си 
дела и превърнали се в “ Посланици на доброто“. 
Гостите ще могат да се включат в безплатно посещение на музея и беседа с лектор в 
часовете: 11:00, 13:00 и 15:00ч, както и да се забавляват заедно със своите семейства и 
приятели на открито. На този ден Карин дом организира и благотворителен пикник за 
всички желаещи да отдъхнат и да се забавляват на чист въздух в градината. 
Всички събрани средства от пикника ще бъдат в подкрепа на Монтесори групата за деца със 
специални потребности в Карин дом, която предлага обучение и социална интеграция на 
децата с опитни педагози, логопед и психолог в Монтесори среда. 
Музей „Посланици на доброто“ Ви очаква с първата по рода си музейна експозиция, 
посветена на благотворителността и филанторпията, която отправя своето послание за 
доброта и съпричастност. Музеят е привлекателен за младите хора със своите интерактивни 
дейности посредством тъчскрийн и таблети. В допълнение музеят предлага и атрактивни 
дейности по време на пролетно-летния сезон – открити уроци, кът за отдих и медитация, 
лекции за родители. Не на последно място, посетителите ще могат да се потопят в 
атмосферата на Карин дом, който почти 22г. създава възможности и подкрепя децата със 
специални нужди и техните семейства. 
„Нощ на Музеите и Галериите“ се организира от Културно-информационно издание “Ти си 
Варна“, с подкрепата на Фонд Култура към Община Варна. 
Карин дом е терапевтичен и обучителен център, който е създаден във Варна през 1996г. от 
потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов. През 2017г. Карин дом включи в 
терапевтичните си програми 373 семейства с малки деца от град Варна, региона и страната 
чрез предоставяните две социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция 
и Център “Ранна интервенция“. 
Facebook Twitter Google+ 

Франция забранява на магазините да унищожават непродадено облекло 

www.dnesplus.bg | 14.05.2018  
Нова кампания на френската инициатива Circular Economy Roadmap предвижда да се 
забрани на магазините за облекла да унищожават непродадените дрехи. Тя идва след като 
по-рано тази година снимка на магазин за дрехи във Франция, показваща унищожаване на 
непродадения текстил, предизвика гняв и възмущение в обществото. Circular Economy 
Roadmap призовава за прилагане на основните принципи на битката с отпадъците от 
хранителни продукти в текстилната промишленост до 2019 година. Закон от 2016 г. изисква 
хранителните магазини да даряват непродадената храна, вместо да я изхвърлят, припомня 
GreenTech.bg. От правителството заявиха че сега кампанията има за цел да гарантира, че 
непродадените текстилни изделия "не биват нито изхвърлени, нито унищожени". Така че 
Франция може да забрани на магазините да изхвърлят и унищожават дрехите, които не 
бъдат продадени. Вместо това магазините за дрехи могат да даряват непродадени стоки. 
Подробностите засега все още не са ясни, тъй като инициативата все още не е 
конкретизирана. Заложеният краен срок - през 2019 г., ще позволи на правителството да 
направи ревизия на ситуацията в сектора, да изчисли какво количество дрехи се изхвърлят 
или унищожават, да анализира процесите, въведени от марките, и трудностите. Премиерът 
Едуард Филип заяви, че до 2019 г. пътната карта може да се превърне в нов закон, според 

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”  

22 

 

Fashion Network. Според изданието, Европа изхвърля четири милиона тона дрехи всяка 
година. Франция е един от най-големите модни пазари в Европа - но там изхвърлят 700 000 
тона дрехи годишно и рециклират едва 160 000 тона. /money.bg Днес+ 

Млади хора събраха 8500 лева и купиха дефибрилатор на онкоцентъра в Русе 

в. Земя | 15.05.2018  
Млади хора се обединиха и събраха чрез благотворителни инициативи пари за нов 
дефибрилатор на Комплексния онкологичен център в Русе. Средствата в размер на 8500 лв. 
веднага бяха вложени в медицинската апаратура и тя вече е на разположение на лекарите в 
диспансера. Хората, които даряват по време на благотворителния базар на употребявани 
вещи, не изглеждат много богати, коментира БНТ. Правят го за каузата, казва една от 
организаторките на благотворителната инициатива Надка Русева. Половината от парите за 
медицинското изделие им били дарени от организация, която не желае да се афишира. Част 
от средствата са събрани и чрез благотворителен спортен турнир. Организаторите споделят, 
че при купуването на апарата от фирмата доставчик им направили отстъпка и така останали 
пари. Останали и вещи и затова организирали и нов базар за дрехи и обувки на символични 
цени. Нова е и каузата, за която ще бъдат изразходвани парите. Надяват се местната власт в 
Русе да прояви разбиране и да им разреши да поставят новата пейка в центъра на града, 
непосредствено до Кръглия шадраван. Идеята им е гостите и чуждите туристи да видят, че 
това е доброволна инициатива, направена изцяло и само от русенци. 

Нужен е закон за доброволчеството 

в. Земя | 15.05.2018 |  
Акад. Христо Григоров, председател на Българския червен кръст 
- Акад. Григоров, тази година се честват 140 години от създаването на Българския червен 
кръст. Каква е равносметката от дейността му и какви са предизвикателствата пред вашата 
авторитетна организация? 
- Преди 190 години, на 8 май, бе роден великият хуманист, човекът, който полага основите 
на нашето световно движение, Анри Дюнан - първият, който получава Нобелова награда. В 
нашето световно движение членуват 190 държави, имаме над 14 млн. доброволци, така че 
това е мощна структура, която е готова във всеки един момент, навсякъде по света да 
помага на всеки, който е в нужда. Тази година честваме 140 години, създадени сме 
непосредствено след войната. Най-напред се създават дружините на Българската армия, 
паралелно с това, по подобие на Руския червен кръст изграждаме БЧК. 
140 г. е период, в който нашата организация с нашите предци и ние сме работили в полза на 
хората, в полза на обществото. Мога съвсем спокойно да споделя, че стъпихме върху едни 
здрави основи на нашите предци и успяхме да изградим една къща на доброто, в която 
всеки може да получи помощ, протегната ръка, топлина и любов. Това е БЧК - достойно 
извървени 140 години - в полза на хората, в полза на държавните институции. 
- Какво държавата може още да направи, за да подпомогне вашите благородни каузи? 
- През 1995 г. парламентът гласува Закон за БЧК, в който много точно са разписани правата и 
задълженията. Държавата е поела ангажимент да помага на БЧК, това е и в контекст на 
подписаните Женевски споразумения, по които нашата държава е страна. Но вътре 
държавата е вменила на БЧК изключително отговорни ангажименти. Това е бедствената 
готовност, Планинската спасителна служба, Водноспасителната служба, безвъзмездното 
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кръводаряване, младежката ни структура. Да вземем бедствената ни готовност - успяхме да 
изградим в страната 5 национални склада, в които имаме всичко необходимо за 12 000 
души. Радиокомуникации, транспортни средства, дежурства, колцентър и сме готови в 
рамките между 2 часа и половина и 3 часа във всяка една точка от страната да изнесем 
помощ. Това сме го доказали многократно. Така че ние това не го правим самостоятелно, 
това го правим заедно с държавата. Заедно с генерал Николов, заедно с него сме първите, 
които сме там, където трябва да подадем ръка. 
Това го демонстрирахме многократно в Перник, Аспарухово, Хитрино, къде ли не. Така че 
БЧК е институция, на която може да се разчита. Червеният кръст ще го има и в бъдеще 
- Освен в България, участвали ли сте в хуманитарни мисии в чужбина? 
- БЧК има доста голям авторитет. Силата на нашата организация - това са доброволците. 
Разполагаме с около 20 000 доброволци, професионално обучени от нас. И може би ще 
бъде интересно да се знае, че в конкуренция със 190 държави на два пъти имаме световни 
награди за доброволчество. Така че когато говорим за доброволчество, за нашата дейност и 
активност тя е оценена и ние сме включвани многократно, наши представители са участвали 
в мисии по линия на нашата централа в Женева, така че БЧК е партньор. Имаме договор с 24 
национални дружества за оказване на помощ. Заедно с Турския червен полумесец 
изграждаме в България склад за бедствена готовност, който ще обслужва при необходимост 
целите Балкани, от една страна. От друга страна, работим за изграждането на учебен 
център, в който ще идват колеги по бедствена готовност от Балканите да обменяме 
информация, опит и да се обучаваме. България става център по този въпрос. Когато говорим 
за международната активност, ние сме признати като едно от много силните дружества в 
Европа. Имаме над 14 млн. доброволци 
- Споделете за някои от най-силните ви моменти, когато сте оказвали помощ, и такъв, който 
ви е впечатлил? 
- Има нещо, което много ме развълнува. Това беше голямото наводнение в Аспарухово. 
Веднага цялото ръководство се вдигна, отидохме да помагаме и на втория ден при мен идва 
един човек и плаче, и казва: г-н Григоров, като видях тези апокалиптични кадри, взех една 
лопата, обух ботушите, цяла нощ съм помагал и сутринта закъснях за работа. И когато 
отидох, шефът на фирмата каза, че съм уволнен. Така че това ме развълнува, защото във 
всяка една цивилизована държава, а ние претендираме да сме такава, още повече че сме 
част от едно голямо европейско семейството, е редно да има закон за доброволчеството. 
Просто да се легитимират правата и задълженията както на работодателите, така и на 
доброволците като цяло. Не може за доброволци да се смятат само тези, които са към 
общините, а пък други, които са не по-малко ангажирани и обучени и газят и помагат, да не 
са доброволци. Когато се говори за закона, този закон трябва да бъде универсален и трябва 
да защитава интересите на доброволците. Този закон вече се подмята 5 години като горещ 
картоф от правителство на правителство, но слава богу, най-после в момента той се 
дискутира и аз вярвам, че с мандата на това правителство най-после ще излезе този закон. 
Важен и необходим е. Имаме над 14 млн. доброволци, така че това е мощна структура, каза 
председателят на БЧК 
- На 8 май отбелязахме Деня на Червения кръст и Червения полумесец, как го посрещна 
БЧК? 
- Поздравихме като национално ръководство всички наши симпатизанти, доброволци, 
служители, корпоративния бизнес, който в последните години изключително много помага, 
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институциите, с които сме партньори. Силата на нашата организация не е само в 
непреходността на нашите идеи, а тази сила е, защото въведохме една нова формула - не 
разделяй и владей, а обединявай и решавай. Обединяваме всички, които искат да помагат, 
и всички заедно сме много ефективни, силни, бързо стигаме до хората, спасяваме човешки 
животи. Прави ни горди това, че тези 140 г. са достойно извървян път от всички хора, които 
са се отдали на хуманната идея да помагат. А най-радостното е това, че нашата младежка 
организация, доброволците това са едни млади хора с големи сърца, в които са влезли тези 
добродетели, които ние сме наследили от нашите баби и дядовци - да сме добри, усърдни, 
да подаваме ръка. Българския червен кръст ще го има и в бъдеще и защо да не кажем, че 
това е една гаранция за бъдещето на България. Защото тези млади хора ще извадят 
България от тежката ситуация, в която се намира в момента. Благодаря на всички наши 
симпатизанти, приятели, доброволци. Благодаря на хората, които ни подават ръка на нас, а 
ние заедно подаваме ръка на тези, които имат нужда. Благодаря ви, приятели. 

Добрата новина: „Старо за теб, ново за мен“ продължава с нова кауза  

www.tvn.bg | 15.05.2018  
Инициативата „Старо за теб, ново за мен“ продължава с нова кауза, съобщиха 
организаторите от Ротари клуб и Ротаракт клуб в Русе. 
Тя се нарича „Пейка на приятелството“. Идеята на пейката е да сближава хората, защото в 
днешния забързан живот и наличието на технологиите, хората се отдалечават едни от други 
и губят способността си да комуникират. 
В продължение на месец организаторите подреждаха и сортираха дарени от русенци дрехи 
и аксесоари. Благотворителният базар се проведе в събота, а интерес към мероприятието не 
липсваше. 
Скоро „Пейката на приятелството“ ще бъде монтирана в Русе. А къде точно ще създаваме 
нови запознанства, предстои да разберем. 
Както ТВН вече съобщи, в предишната акция инициаторите събраха средства за закупуване 
на дефибрилатор за Онкологичния диспансер. Вече са готови и за следващата кауза. А тя 
има и възпитателна цел: „Да покажем на децата, че ако те дарят любимата си играчка и ние 
я изпратим в Африка на деца, които никога в живота си не са имали играчки – искаме да им 
покажем радостта на тези деца, които за първи път държат нещо в ръцете си, което нашите 
деца вече намират за даденост“, уточни Анелия от Ротаракт клуба. 

Кухнята за бедни нахрани съгражданите ни 

www.blagoevgrad.utre.bg | 15.05.2018 |  
И тази неделя доброволците при Кухнята за бедни към църквата "Св. Николай Чудотворец" в 
кв."Грамада" в Благоевград сготвиха за социално слабите ни съграждани. "Тазседмичното 
дежурство, с Божия помощ, мина приятно и весело. С голяма радост сготвих със студентите 
от "Алтернативи интернешънъл" и студентите- педагози от ЮЗУ. Прекрасни млади хора, 
които с усмивките и ентусиазма си зарадваха хората. Сготвихме картофена гозбичка с 
пилешко, салата маруля и хляб, а към менюто добавихме и по чаша червено, бяло вино", 
съобщават от организаторите. Имаше отново дарение - дарителите бяха предоставили 
картофите. Хора от ЮЗУ са поставили касичка в университета за кухнята и закупиха 
пилешкото месо. Поднесена беше още и християнска беседа, която разискваше 
православните ценности и вяра. Така, освен вкусната храна, всеки отнесе със себе си и по 
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нещо, над което може да размишлява и което да го подкрепя в ежедневието му до 
следващата неделя, когато всички пак ще се съберат. Ако и Вие искате да помогнете по 
някакъв начин на инициативата, можете да дарите пари или хранителни продукти. Ако 
нямате финансова възможност, тогава можете да дарите труда си и да се включите в 
процеса на приготвяне на обядите. Отидете на място в църквата "Св. Николай Чудотворец" 
или в Православния информационен център на Неврокопската света митрополия, намиращ 
се на ул. "Тракия"- 3 в Благоевград и попитайте кога може да стартира Вашата 
доброволческа дейност! Информация може да получите веднага във фейсбук групата "Ако 
си дал на другия". 

"Отворено общество" напуска Унгария и се мести в Берлин 

www.dnevnik.bg | 15.05.2018 |  
Фондация "Отворено общество" на Джордж Сорос ще закрие офиса си в Будапеща и ще се 
премести в германската столица Берлин. Това съобщи тя днес, допълвайки, че напуска една 
все по-репресивна политическа и юридическа среда, предаде агенция "Ройтерс". 
"Решението за преместване на дейностите извън Будапеща идва в момент, в който 
унгарското правителство се подготвя да наложи нови ограничения на неправителствените 
организации чрез пакета от законодателни мерки, наречен от него "Стоп Сорос", се казва в 
изявление на фондацията. Преди дни, когато чужди медии съобщиха новината, преди 
фондацията да я обяви официално, унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че конфликтът 
му с либералната идеология ще продължи. "Може би ще ме разберете, ако не роня 
крокодилски сълзи", каза той в ефира на местно радио, попитан за напускането на 
фондацията на американския финансист Джордж Сорос. Орбан добави, че ключовият 
въпрос, по който има разногласия със Сорос - миграцията, ще остане начело в европейския 
дневен ред. 
"Отворено общество" действа в Унгария от 1984 г. и до днес около 2100 унгарци са учили с 
нейни стипендии само в Централноевропейския университет. Фондацията предлагаше във 
времената на преход от комунизъм към демократично общество възможности на много 
унгарци да пътуват и учат в чужбина. Сред тях е и премиерът Виктор Орбан, който поведе 
яростна битка срещу Сорос. През януари партията на Орбан "Фидес" внесе проект за закони 
под името "Стоп Сорос!", които рязко да затруднят дейността на неправителствения сектор. 
Сега депутатите на Орбан нямат проблем да одобрят промените, с които се налага 25% 
данък върху чуждестранните дарения на организации, които са нападани от премиера, че 
защитавали идването на имигранти в Европа. Дейността им трябва да бъде одобрена от 
вътрешния министър, който може да им откаже разрешение, ако прецени, че е застрашена 
националната сигурност. Преценката ще се основава на проверка, възложена на 
спецслужбите, дали откриват в тези организации "рискови фактори", което означава, че 
дейността им ще зависи от тези служби. Който продължи дейност без подобно разрешение, 
ще изгуби данъчната си регистрация, а това практически блокира работата на всяка 
неправителствена организация. Какво свърши фондацията за 34 години в Унгария - между 
1985 и 1995 година фондацията отпусна над 4 милиона долара, с които да бъдат закупени 
копирни машини за библиотеки, болници и други обществени институции - финансово 
подпомогна обучението в чужбина на над 3200 унгарци, включително премиера Виктор 
Орбан - между 1991 и 1996 година дари над 5 милиона долара, за да могат повече от 10 000 
деца от началното училище да получат всеки ден по чаша топло мляко и безплатна закуска - 
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през 90-те години на ХХ век подкрепяше програма за модернизиране на здравеопазването, 
като на няколко болници бяха дарени скенери за ултразвукова диагностика - фондацията 
подпомагаше и хосписи за неизлечимо болни пациенти - между 1997 и 2004 година бе 
регистриран скок на случаите на болни от тубелколоза бездомни хора и фондацията 
предостави 40 000 безплатни теста за проверка, специална мобилна лаборатория да 
обикаля страната и социални работници да помагат на здравния персонал - над 2100 
унгарски студенти са учили в Централноевропейския университет благодарение грантове от 
Сорос на стойност над 250 млн. долара за стипендии - през 2010 г. фондацията дари 1 
милион долара за пострадалите от разлив на индустриални отпадъци, който стана най-
тежката екокатастрофа в страната от десетилетия - след избухването на глобалната криза 
през 2008 г. повече от 150 неправителствени организации получиха общо 8.6 млн. долара 
спешна помощ, за да не спрат дейността си. 

Започва кампания за набиране на доброволци 

www.live.varna.bg | 15.05.2018 | 
Община Варна започва кампания за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години 
за полагане на доброволчески труд в местни неправителствени организации и институции в 
следните сфери: екология; изкуство; култура; опазване на историческото наследство; спорт и 
туризъм; медийно обслужване; социални дейности и други, съобщиха от дирекция 
„Образование и младежки дейности“ към Община Варна.   Регистрираните доброволци ще 
бъдат ангажирани за период от един до два месеца през лятото в неправителствена 
организация, съобразно заявените предварително интереси, от 4 до 6 часа на ден, 5 дни 
седмично. Те ще получават средства за дневни разходи и удостоверение от организацията-
домакин за продължителността и естеството на доброволческия труд.  Организация-
домакин може да бъде всяка регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел, която заяви писмено, попълвайки формуляр за кандидатстване, необходимостта от 
доброволци и опише подробно дейностите в нейната структура.   Заявилите желание да 
упражняват доброволчески труд в сферата на културата, опазване на историческото 
наследство, медийното обслужване и други, ще имат възможност в рамките на 2 до 4 
седмици по 4 часа на ден през летните месеци да трупат професионален опит в избрана от 
тях институции, без да получават средства за дневни разходи.    Крайният срок за подаване 
на заявления е 30-ти май. Формуляри на доброволци се приемат на адрес: гр. Варна 9002,  
бул. “Цар Освободител” № 27,  база “Младежки дом”, ет.2 стая 14 или на e-mail: 
varnanamladite@gmail.com. Заявления на организации, желаещи да ползват доброволчески 
труд, се подават в деловодството на Община Варна в същия срок.    На 12-ти юни (вторник) 
от 17:30 часа, в  концертната зала в Младежкия дом ще се проведе среща между 
доброволци и представители на неправителствените организации и институции за 
разпределяне по дейности. 

„Загорка“ отчете своя принос към по-добра среда на живот 

www.bforbeer.wordpress.com | 15.05.2018 |  
За четвърта поредна година „Загорка“ представи своя Доклад за устойчиво развитие, 
представен под формата на писмо в бутилка. В него пивоварната отчита своя принос за 
подобряване на средата на живот. 
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Усилията са били насочени в няколко посоки – проекти с екологична насоченост, подкрепа 
на зелени идеи и решения, дело на млади хора, както и повишаване на информираността по 
теми, свързани с околната среда. Отделно бяха премахнати хартиените етикети на PET 
бутилките на „Ариана“, с което се цели опазването на 2000 дървета, а с помощта на 
приятелите на бирата и на околната среда, през октомври м.г. бяха засадени общо 2230 
дръвчета. 
„Загорка“ продължи и кампанията „Game Over – Алкохолът не е игра“, която разяснява 
вредите от продажбата и употребата на напитки с алкохолно съдържание на деца и 
младежи под 18-годишна възраст. Заедно с това предложи в определени заведения на 
клиенти, консумирали напитки от пивоварната, да бъдат откарани по домовете им от 
професионални шофьори, като това са само част от инициативите. 
„Ще продължим да подкрепяме проекти за по-зелена градска среда, както и каузи на 
местните общности и доброволчески инициативи ангажиращи нашите служители“, 
коментира Никос Зоис, изпълнителен директор на „Загорка“ АД. 

Дует „Ритон“ се включва с концерт в каузата на „Седмица на благотворителността“ 

www.plovdivskinovini.com | 15.05.2018 |  
В тазгодишното издание на „Седмица на благотворителността“ подкрепа за каузата оказва и 
дует „Ритон“ с концерт, който ще се състои на 29.05.2018 год. на Античния театър.    
Седмицата е благотворителна инициатива, чиято цел е набиране на средства за 
подпомагането на различни обществено значими каузи. През 2018 година включва 
традиционните вече мероприятия: „Кулинарно шоу“ на Ути Бъчваров, кампания "Прегърни 
ме - дари усмивка" с участието на известни личности /Веси Бонева, Натали Трифонова, Мис 
Свят 2016 Галина Михайлова/, състезание с патета по р. Марица.   През 2018 година каузата 
на Седмица на благотворителността е изграждането на МЛАДЕЖКА ЗОНА ЗА АКТИВНО 
ГРАЖДАНСТВО. Зоната ще се изгражда съвместно с Фондация “Национален алианс за работа 
с доброволци” /НАРД/ и ще предлага разнообразни програми и форми на неформално 
учене, които да ангажират младите хора в активности и да развиват техните интереси и 
умения.   През 2013 г. Община Пловдив, дирекция „Спорт и младежки дейности“, съвместно 
с неправителствени и младежки организации, сред които фондация „Лале“, Национален 
алианс за работа с доброволци (НАРД), Зонта клуб, Фондация работилница за граждански 
инициативи (ФРГИ), верига радиа от групата на „Къмюникорп Груп“, фирми, медии и 
граждани, съвместно организираха и реализираха първото издание на Седмица на 
благотворителността.    До момента са проведени пет поредни издания на Седмица на 
благотворителността в град Пловдив, включващи близо 50 мероприятия и инициативи. Със 
събраните средства от събитията бяха подпомогнати различни каузи. Сред тях - социални 
услуги за деца, за хора с увреждания и майки с колички. Беше закупен аутофрактометър за 
Очна клиника при УМБАЛ "Св. Георги",  беше изградена рампа за хора с увреждания и 
майки с колички до гара „Пионер“ на Детската железница „Знаме на мира“, бяха поставени 
уреди за игри, подходящи за деца с увреждания на Младежки хълм.   Билетите за концерта 
на дует „Ритон“ могат да се закупят на касата на Маскарт ЕООД в ДК "Борис Христов" и на 
www.eventim.bg. 
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Детски музикален кът за игра на открито ще бъде открит в двора на Университетската 
болница в Русе 

www.alfarss.net | 16.05.2018  
Детски музикален кът за игра на открито ще бъде открит днес в двора на Университетската 
болница "Канев" в Русе. Дарението е на участниците в инициативата "Приказка без край" и 
"Маргаритка", които популяризират детски приказки и песнички. Най-малките пациенти на 
Университетската болница "Канев" в Русе ще имат още една възможност да се забавляват, 
докато са под лекарско наблюдение. По музикалните стъпки в двора на болницата ще звучат 
любими детски песнички от плочки, които преобразуват кинетичната енергия от детските 
крачета в електрическа. Ще има и светеща люлееща се пейка, която ще се захранва със 
слънчеви батерии. Нашите най-малки болни пациенти ще могат да използват това 
пространство докато времето е приятно, за да могат да вземат малко чист въздух, и това да 
им донесе глътка свежест, радост и настроение, независимо че се лекуват, каза Стела 
Кръстева от екипа на болницата и допълни, че всички тези уреди са изцяло дарение на 
лечебното заведение. 

Д-р Евелина Христова: Младите имат силно изразена нагласа за работа по благотворителни 
каузи 

www.bnr.bg | 16.05.2018  
Тази вечер ще бъде официално представена книгата на д-р Евелина Христова „Комуникация 
на благотворителността“. В нея преподавателят в Департамент "Масови комуникации" в Нов 
български университет е събрала резултатите от три собствени научни изследвания, 
проведени в периода между 2012-2017 година, както и анализ на данни от други 
изследвания, свързани с комуникацията на благотворителността.  В интервю за предаването 
„Преди всички“, д-р Христова обясни кои са положителни тенденции в обществото, 
свързани с благотворителността: „Най-хубавото нещо е, че младите показват нагласа за 
подкрепа и силно изразена нагласа за работа по благотворителни каузи не само като 
дарения на средства, но и в доброволчески труд. Изследвала съм 895 ученици от цялата 
страна. Те показаха силна нагласа. Открои се позитивна тенденция, че медиите отделят 
повече място за темите за благотворителност. Друга положителна тенденция е, че бизнесът 
развива все повече своята корпоративна и социална отговорност и основните обеми като 
средства дарения идват от страна на бизнеса и на фондации. Не на последно място е 
тенденцията за нашия собствен бранш на специалистите по комуникации и това е, че се 
открива поле за нови професии в бранша, свързани с този тип дейност“. Д-р Христова очерта 
и негативните тенденции: „Под 10% са личните дарения, т.е. хора граждани, които даряват 
средства. В медиите журналистите са принудени да търсят скандални или негативни новини 
в името на рейтинга, а също така биват ограничавани в споменаването на дарителите, 
защото те са брандове или търговски марки. Това също трябва да се преодолее и вече се 
правят опити“. Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 

Ансамбъл "Българе" предстявят "Осмото чудо" във Варна с благотворителна цел 

www.dariknews.bg | 16.05.2018  
Благотворителен концерт в подкрепа на новостроящия се православен храм на Варна "Св. 
Прокопий Варненски" ще изнесе фолклорен ансамбъл "Българе".   На 17-ти май, от 19:00 
часа в Двореца на културата и спорта, формацията ще представи спектакъла "Осмото чудо", 
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със специалното участие на холивудската знаменитост Бен Крос. Той няма да присъства на 
живо, ще бъде главен разказвач в кино частта на спектакъла. На сцената ще излязат над 50 
души.   Ансамбъл "Българе" с благотворителен спектакъл за новия храм във Варна "Осмото  
чудо" е по сценарий, хореография и режисура на продуцента и хореограф на ансамбъла 
Христо Димитров.     „Варненската публика ще се наслади на невероятен спектакъл. Той е за 
всеки българин, не само за любителите на фолклора. Освен фолклор, ще има и изпълнения 
на шотландска гайда, а също театър и кино”, заяви пред Дарик Димитров.   Той обясни, че не 
за първи път подкрепя каузата да бъде довършен новият храм на Варна. 
Благотворителна изложба-концерт за храм „Св. Прокопий Варненски“ „Не съм виждал друг 
такъв храм у нас като концепция и идея и останах много впечатлен”, сподели хореографът, 
който след разходка в храма решил да помогне с концерти.   „Осмото чудо” е игран над 30 
пъти, обиколил е почти всички български градове.    Билетите за представлението са на цени 
от 10, 12, 15 , 20 и 25 лева. 

БФВ не одобрява рестрикциите на лотарийните билети 

www.kanal3.bg | 16.05.2018 |  
Българската федерация по волейбол подкрепи БФС и много от родните ни отбори относно 
рестрикциите на лотарийните игри в България. "Във връзка с инициираните законодателни 
промени в Закона за хазарта, бихме искали да заявим своята позиция и да се обявим 
категорично против тях, доколкото същите биха имали пряко неблагоприятно въздействие 
върху българския спорт и в частност българския волейбол. Нашето становище, относно 
внесените законодателни промени, имащи за цел да забранят рекламата и 
разпространението на лотарийните игри е следното: От предложените промени за забрана 
на рекламата и разпространението на лотарийни игри ще пострада както държавния 
бюджет, чрез значително намаляване на приходите от плащаните към момента данъци и 
такси, които са стотици милиони, така и българския спорт, който си осигурява значителна 
финансова подкрепа от лицензираните хазартни организатори под формата на спонсорство 
и дарения. Бихме искали да обърнем внимание и на факта, че рекламата на хазартни игри 
не е забранена от законодателството на Европейския съюз, както в България същата е 
приведена в съответствие с всички негови изисквания и регулации, както и с останалите 
добри световни практики в тази област. Ето защо считаме, че към момента няма причина да 
се предприемат законодателни промени в това отношение, и че такива са в противоречие с 
европейските модели на правна уредба в този сектор. Свободното разпространение на 
лотария също е нещо, което не се ограничава, както в Европа, така и по света, тъй като 
лотарийните игри не се считат за хазарт, който би могъл да доведе до зависимост и 
проблемно поведение, а са едно достъпно средство за забавление сред хората. Въпреки 
сериозната подкрепа на държавата към българския спорт, спортните организации са 
принудени да търсят и различни източници на допълнително финансиране, особено когато 
става въпрос за значими международни спортни събития. Лицензираните организатори на 
лотарийни игри в България са един от основните спонсори и дарители на българския 
волейбол и благодарение на тяхната финансова подкрепа става възможно организирането и 
провеждането на голям брой първенства от европейско и световно значение на територията 
на страната ни. Лотариите подпомагат волейболни състезания от ранга на световно и 
европейско първенство, реализирането на които не е възможно да се осигури само със 
средствата, предоставени от държавния бюджет. Изразяваме своето твърдо несъгласие и с 
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начина, по който се инициират законодателните промени - без да се подложат на 
обществена дискусия и да се вземе под внимание становището на всички страни, имащи 
отношение по тях. Видно от внесения законопроект, неговите инициатори не са извършили 
и изискуемата предварителна оценка на въздействието му, което буди съмнение относно 
техните намерения.   В заключение възразяваме и се обявяваме срещу предложените 
промени в Закона за хазарта, и с настоящето призоваваме същите да не бъдат приемани. 
Така държавата ще покаже още веднъж, че подкрепя спорта и усилията на всички, които 
допринасят за неговото развитие". 

Зеленчуци, който не яде... или революцията в храненето 

www.dnes.bg | 16.05.2018 |  
Популярният британски готвач Джейми Оливър започна борбата си с вредните храни и 
затлъстяването при децата през 2005 година. Начинът, по който се храним се отразява не 
само на външния ни вид, но и на здравето ни. Възможно ли е да се случи хранителна 
революция и как да възпитаме у децата си любов към полезната храна. В предаването 
"Околосветско" по Bulgaria ON AIR гостуваха диетологът Райна Стоянова и Наталия 
Александрова. 
По данни на Световната здравна организация България е на пето място по затлъстяване през 
2016 година. Затова и глобалната инициатива на известния готвач Джейми Оливър стига и в 
България – 25 града в страната и над 300 доброволци, които ще покажат на над 3000 деца 
как могат да се хранят вкусно и здравословно. "Идеята е децата да готвят здравословно с 
родителите си, за да видят сами колко е лесно и приятно", сподели в предаването Райна 
Стоянова. 
Кой трябва да възпита правилен начин на хранене у децата и как можем да внедрим 
полезните храни в училищата? "Изготвили сме конкретни предложения, които да внесем в 
институциите. Надяваме се да се осъществи диалог.“, заяви Наталия Александрова. 
Как реагират децата на хранителната революция и склонни ли са да заместят захарта и 
тестото с плодове и зеленчуци? 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 20% ДДС върху хазарта иска Валери Симеонов 

www.nova.bg | 16.05.2018 |  
Вицепремиерът Валери Симеонов продължи срещите си с парламентарно представените 
партии по пакета законопроекти, които той предлага. След срещата с „ВОЛЯ” стана ясно, че 
Валери Симеонов предлага и нови данъци за хазарта. АБРО, КРИБ и IAB с декларации за 
готвената забрана за реклама на хазарт Той запозна партия „ВОЛЯ” с предложенията си за 
законови промени, които ограничават продажбата на лотарийни билети и забраняват 
рекламите на хазарт. Преди дни Симеонов получи одобрението на ГЕРБ и БСП, но лидерът 
на „ВОЛЯ” Веселин Марешки обяви, че има различни предложения. Двамата са и на 
различни позиции за разрешаването на тютюнопушенето. И ЦСКА с отворено писмо заради 
готвените промени в закона за хазарта „При обсъждането в комисията на законопроекта, 
най-вероятно ще поискаме и налагането на съответните данъци върху хазарта. Да, ще ги 
накаже, защото са много активни, така го тълкувайте, ако искате. Обсъдихме и четирите 
наши предложения, получихме принципно съгласие практически за всички”, каза Симеонов. 
И ПФК "Левски" против затягане на рекламата на лотарийни игри „По проекта за хазарта – не 
ги подкрепяме и ще направим наши предложения. Българинът не е дебилен . Всеки трябва 
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сам са решава как да си харчи парите. Затова нашето предложение е всички субекти, до 
които стигат пари или други материални ценности по формата на реклами, спонсорства, 
дарения от хората, които се занимават с нещо вредно за живота и здравето на обществото, 
да бъдат облагани с 10% от тази стойност”, заяви Марешки. 

Paysafe България въвежда нови технологични умения в българските училища 

www.pixelmedia.bg | 16.05.2018 |  
Над 65 ученици участваха в 6 обучения на Paysafe с Raspberry Pi устройства 
Paysafe България даде възможност на ученици от две столични училища да се обучават и 
работят с Raspberry Pi устройства – компютри, големи колкото кредитна карта и специално 
създадени за образователни цели. През първата половина на 2018 година Paysafe проведе 
шест обучения за начинаещи, в които се включиха над 65 ученици. 
„Paysafe е водещ глобален доставчик на разплащателни решения с повече от 2 600 
служители в над 12 локации по света. Поради естеството на нашия бизнес технологиите са 
основна част от дейността на организацията ни. Ние оценяваме значимостта на качественото 
технологично образование като ключова предпоставка за професионални постижения. 
Вълнуваме се много заради това, че променяме живота на тези мотивирани ученици и 
подкрепяме тяхното кариерно развитие“, каза Мирослав Божилов, генерален директор на 
Paysafe България. 
Петима експерти от софтуерните екипи на Paysafe България демонстрираха как работят 
Raspberry Pi устройствата и обучиха учениците да използват малките едноплаткови 
компютри за образователни игри. Ученици от Софийска математическа гимназия „Паисий 
Хилендарски“ и 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ взеха участие в обученията. Всички получиха 
Raspberry Pi устройства като подаръци от Paysafe. 
„Наистина сме впечатлени от отдадеността на екипа на Paysafe България. Вярваме, че 
положителното им отношение към младите хора, както и дарението на Raspberry Pi 
устройствата, ще окуражат желанието на учениците ни за получаване на нови знания“, 
сподели Нина Чанева, директор на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“. 
„В нашето училище ние наистина сме водени от това да подпомагаме образованието и 
успеха на възпитаниците ни. Благодарение на Paysafe, младежите, включили се в 
обученията, имаха възможност да придобият технологични умения и да срещнат нови 
приятели“, каза Ивайло Ушагелов, директор на Софийска математическа гимназия „Паисий 
Хилендарски“. 
Дарението е поредната инициатива, чрез която компанията инвестира в младите таланти. 
Paysafe подари над 200 компютъра на 11 български училища през 2017 г. Така ученици от 
областите Враца, Кърджали, Монтана, Стара Загора и Хасково имат възможност да се 
обучават, използвайки специално създадени за образователни цели лаптопи Acer. Освен 
това организацията дари стипендии на седем български ученици и студенти по програмата 
„Готови за успех“. Обученията с Raspberry Pi устройства също са част от програмата за 
дигитално приобщаване на компанията и демонстрират дългосрочния план на Paysafe за 
развитие на талантите у нас. 

Иван Гарелов: Разследващата журналистика е трудна и опасна работаНа втори юни връчват 
наградите за телевизионна журналистика “Свети Влас” 

www.trud.bg | 16.05.2018  
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Бойко Василев, Николай Дойнов, Милен Цветков, Виктор Николаев и Горан Благоев са сред 
номинираните за тазгодишните награди за телевизионна журналистика “Свети Влас”. 
Церемонията по връчването на медийните отличия ще се проведе на 2 юни на брега на 
морето в едноименния курорт. Според председателя на сдружението, което връчва 
призовете, Иван Гарелов, селекцията отразява усложнената политическа обстановка в 
световен мащаб и в страната, и процесите, протичащи в българската журналистика. 
Надпреварата и тази година ще бъде за “Голямата награда” за постижения в българската 
телевизионна журналистика и “Специални награди”, които се присъждат за оригинални 
идеи и индивидуално присъствие. Отличията ще бъдат присъдени от 5-членно жури с 
председател проф. Ивайло Знеполски. През годините победители в различните категории са 
били Дияна Найденова, Мартин Карбовски, Емил Кошлуков, Елена Йончева, Димитър Цонев, 
Добрина Чешмеджиева, Ани Цолова и Виктор Николаев, Миролюба Бенатова, репортерите 
на “Господари на ефира”, Иво Никодимов, Мая Костадинова, Нери Терзиева, Тома Томов, 
Милена Милотинова и др. Повече за телевизионния пейзаж в България разказва 
председателят на сдружението, което връчва наградите, Иван Гарелов. Неговата коментарна 
рубрика TV Панорама излиза всеки понеделник във вестник “Труд”. – Г-н Гарелов, какви са 
критериите, по които сте подбрали кандидатите за награди? – Критериите не са променяни- 
висок професионализъм, открояващи се постижения, гражданска смелост. Разбира се, 
номинациите отразяват усложнената обстановка в света, процесите, които протичат у нас, 
проблемите в българската журналистика. Присъстват такива актуални теми като изпитанията 
пред европейската интеграция, перспективите пред Западните Балкани, последиците от 
мигрантската вълна, отчуждението, социалната справедливост. Мога да разкрия, че някои от 
постиженията са на високо международно равнище. За съжаление не ни задоволява 
присъствието на разследващата журналистика. – Какви са причините? – Разследващите 
репортери са силно разочаровани от отношението към тяхната работа. Ясно е, че това е 
много, много трудна, дори опасна работа. Но никой не ги брани. Дори редакциите не 
застават зад тях. Не виждат смисъл да участват в някаква надпревара, което е знак и за 
самите нас. Трябва да се има предвид също, че около тях има натрупани, справедливо или 
не, различни подозрения – че са оръдия на нечии интереси, че са “пощенски кутии” и други 
подобни. Никой не обсъжда този проблем. Говорят само по отвлечени медийни теми, които 
не засягат реалната действителност. – Какви са отношенията ви със спонсорите? – Както 
навсякъде по белия свят. Спонсорите внасят финансовото си дарение в обща сметка и нямат 
никакво отношение на кого ще бъдат връчени наградите. Спонсорите ни са различни. Що се 
отнася до братя Диневи, те предлагат своето гостоприемство в началото на сезона и ние сме 
им много благодарни. Никога не са имали някакъв интерес към наградите. Техният интерес 
е да се чува името на курорта Свети Влас. Както на Кан или Албена. – Вече имате 
конкуренция в лицето на фондация “Димитър Цонев”. Притеснява ли ви това? – Митко 
Цонев заслужава тази чест. Между другото, той е един от първите носители на нашата 
награда. Особено ценна е идеята им да насърчават студенти по журналистика. Аз бях гост на 
тяхната церемония, а те са поканени на нашата. Що се отнася до конкуренцията, нашето 
мнение е, че колкото повече награди, толкова по-добре за професията. Ще припомня, че 
през 90-те години имаше няколко конкурса и се радваха на успех. Освен това ние се 
ръководим от различни критерии. При тях номинациите са от самите телевизии, в някакъв 
смисъл те са служебни. Докато при нас решават независими медийни експерти и 
интелектуалци. – А имате ли конфликти в журито? – Всеки от нас е заслужил името си и не 
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би рискувал да го компрометира пред обществото. Имаме спорове, но стигаме до общо 
съгласие. 

Кампания „Образование в доброта” обявиха от Синдиката на българските учители 

www.radiovelikotarnovo.com | 16.05.2018 |  
„Инициативата е логично продължение на кампанията „Не на насилието над деца, ученици 
и учители”, в която се включиха над 52 000 учители, родители и граждани, провокирани от 
агресията в образователните институции”, каза за Общинското радио регионалният 
председател на синдиката Антоанета Андреева. „Целта е  приобщаване на родителите към 
възпитателния процес. Смятаме че, за да има спокойствие в учебния процес – трябва да се 
изглади  недоверието между учители и родители. Диалогът между тях да се случва и той да 
е с положителни резултати”, допълни Андреева. 
По нейни думи школските ръководства, които подкрепят идеята „Образование в доброта”, 
сами ще определят какви прояви ще организират за подобряване  на връзката учител – 
родител. 
„Днес в образователния процес са включени и работят  поколения с различен социален и 
житейски опит и понякога диалогът между тях е затруднен, а от него зависи доколко 
ефективно ще успеем да предадем чисто човешките ценности и добродетели на младите 
хора. Появиха се родителски сдружения с искане за видеонаблюдение, което според мен 
говори за недоверие към учителите и презумпцията за риск, на който са изложени децата и 
учениците, не кореспондира с функциите на образованието”, коментира местният 
синдикален лидер. 
Антоанета Андреева е учител по история и цивилизация в ОУ „Неофит Рилски” в 
Килифарево. Споделя, че  в навечерието на големите християнски празници нейните колеги 
са в непрекъснат контакт с родителите на децата от училището и жителите на града и заедно 
участват в реализирането на благотворителни инициативи. 

Концерт вместо протест в защита на Пирин ще има тази вечер 

www.dnevnik.bg | 17.05.2018 | 
Вместо обичайния седмичен протест тази вечер ще има концерт в защита на Пирин. В него 
ще се включат около 15 групи и солови изпълнители, които ще са сцената от 18 ч. в 
Княжевската градина. "Каним всички защитници на Пирин, които са "за" запазване на 
планината и са против корупцията да присъстват на концерта, за да покажем обществената 
подкрепа към каузата и да върнем отново темата в дневния ред на правителството"" 
посочват организаторите на събитието Концертът се организира от доброволци, а участието 
на изпълнителите е благотворително. Входът е свободен. 
Музикантите се обединяват в името на каузата за спасяване на планината от презастрояване 
и подкрепят исканията на протеста: – оттегляне на решението за проени в плана на кабинета 
от 29 декември 2017 г., което позволява мащабно строителство. Решението за промени в 
плана няма екологична оценка; – оставка на Нено Димов като министър на околната среда, 
предложил това решение; – обявяване на реалния собственик на концесионера "Юлен" АД и 
одит на концесията от международен одитор и с участие на гражданското общество; – 
оставка на Валери Симеонов като вицепремиер, заради прокарване на правителствена 
политика срещу гражданското общество и природата и публичните призиви за насилие и 
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дискриминация. В благотворителния концерт ще участват групи като Ревю, Мерудия, 
Парапланер. 

Книги за смет: Исторически томове бяха спасени от боклука и дарени на училище 

www.btvnovinite.bg | 17.05.2018 |  
Млад мъж от Силистра откри край контейнер за боклук шест тома от академичното издание 
на Българската история. На път за дома си Георги Марков забелязва купчина книги до 
контейнера за боклук. „Звъннах веднага на моята учителка по история и тя много се зарадва, 
прибрах ги вкъщи и проверих в интернет. Оказа се, че са доста редки – това са само 6 от 
девет тома и струват наистина доста пари”, коментира той. Георги без да се замисля, решава 
да ги подари на библиотеката на родното си училище – Природоматематическата гимназия 
"Климент Охридски" в Силистра. Най-развълнувана от жеста е преподавателката му по 
история. „Бях много приятно изненадана, когато Георги ми съобщи, че иска да направи 
дарение. В същото време – възмутена, когато ми каза къде е намерил тази поредица от 
българската история”, посочи Маргарита Александрова. Историкът Веселин Аврамов 
коментира, че тези книги са обобщението на българската история и нейните достижения до 
края на 20 век и по думите му е изхвърлянето им е посегателство върху това, което 
наричаме самочувствие на българина. От друга страна това е и липса на ценностна система в 
нас. Когато Георги публикува в личния си профил в социалните мрежи новината за 
находката, заваляват най-различни коментари – от възмущение за изхвърлените книги, до 
подозрение в постановка. Има обаче и такива, които смятат, че това са издания от 
комунистическо време и вече не са актуални. Историците не приемат това твърдение. 
„Първият том е история на траките, която все още не е променена на базата на данните от 
специалиста професор Александър Фол. Втори и трети том са средновековната българска 
история, която не може да бъде променена на базата на изворовия материал”, каза 
Александрова. „Вярно е че времето се промени. Сега има нови открития, особено в 
археологията, във възрожденската ни археология.  И трябва да го кажа че тези томове които 
са изхвърлени на боклука, буквално, те са основата, базата, върху която се правят днешните 
открития”, посочи Веселин Аврамов. Оказва се, че томовете на БАН са с висока цена и днес. 
В момента някои от тях се продават в антикварни книжарници, като единият том варира 
между 600 и 1000 лева. „Знам, че имат стойност като книги, като история, защото не можем 
да изхвърляме историята си в контейнера, но за миг не ми е минавало през главата да ги 
продам”, заяви Георги. Едва ли издания с подобна стойност присъстват в други училищни 
библиотеки. 

Орфеева благотворителна вечер ще се проведе на 19 май по инициатива на Ротари клуб-
Кърджали 

www.haskovo.net | 17.05.2018  
Орфеева благотворителна вечер ще се проведе в столицата на Източните Родопи на 19 май 
по инициатива на Ротари клуб Кърджали. Тя ще стане традиционна. На нея ще си дават 
среща ротарианци и общественици от страната ,Р Турция и Р Гърция. Целта е събраните 
средства да се насочват към подпомагане на талантливи деца и младежи, както и 
подкрепата за институциите, които създават млади таланти. Това съобщи за Кърджали бг 
вести президентът на Ротари клуб Кърджали Бахар Палова. Желанието ни е да обединим 
около клуба всички, които искат да помагат-от институции ,неправителствени организации 
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до изявени личности. Смятаме, че полагаме добро начало,подчерта Палова.  Първата 
Орфеева вечер ще привлече ротарианци от Смолян, Златоград, Момчилград, Димитровград, 
Харманли. Ще гостуват клубове от Турция и Гърция. Проявата съвпада с провеждането на 
поредната среща на талантливи деца по проекта „Заедно на един мост”, осъществяван от 
нашите ротарианци в партньорство с Ротари клуб „Мимар Синан” от Одрин. На 18 май от 
17,00 ч.пред театъра ще има съвместна изложба на ученици от училището по изящни 
изкуства „Ахмед Риза” от турския град и ОДК –Кърджали. Ще бъдат представени десет 
таланта от Турция. Пристигат и пет деца от училище по изящните изкуства от Комотини. 
Съвместната изложба е в отговор на гостуването на нашите млади художници и фотографи в 
Одрин преди по-малко от месец. Проектът продължава вече трета година.   На Орфеевата 
благотворителна вечер ротарианци от три страни ще съберат средства за ремонт на зала 1 
на ОДК-Кърджали ,където се провежда основни мероприятия. Всяка година ще има нова 
благотворителна кауза, подчерта Бахар Палова.   Ще посочим, че това е поредният проект 
осъществен през изтичащата ротаринска година. Към подрастващите бе насочен и 
дистриктният проект, осигурил инсталации за пречистване на питейна вода в пет училища и 
една детска градина в общината. Успехите ни се дължат на екипността и сплотеността на 
Ротари клуб-Кърджали, посочи Бахар Палова. Георги Кулов 

Фондация „Пловдив 2019“ организира поредно практическо обучение за доброволци 

www.focus-radio.net | 17.05.2018 |  
Пловдив. Фондация „ Пловдив 2019“ организира поредно безплатно практическо обучение 
за доброволци. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Фондацията. Обучението ще 
се проведе на 18 и 19 май в новото пространство за култура „СКЛАД“ на ул. „Екзарх Йосиф“.  
Програмата включва провеждането на работилница за визуализиране на идеи, в която 
участниците ще имат възможност да научат техники за презентиране на идеите си чрез 
изображения. „Ще използват силата на образите, за да разберат как по-добре да се 
изразяват чрез грабващи вниманието илюстрации. Как функционира визуалното мислене и 
как да приковават вниманието на аудиторията си ще са другите теми в обучението“, 
обясниха от Фондация „Пловдив 2019“. Работилницата през първия ден ще се състои от 
15.00 до 17.30 часа, а на 19 май от 10.30 до 13.00 часа. 
Събитието ще се проведе с идентична програма и в двата поредни дни и позволява на 
всеки, който има желание, да избере в кой от двата дни да се включи. Обучител ще е 
експертът по графично и творческо мислене Светла Тодорова, която е дипломиран 
сугестопедагог с 10 годишен опит в областта. По време на практическите занимания тя ще 
представи на участниците нетрадиционни методи за презентиране и достъп до голям набор 
материали за графично изобразяване, също и техники за „превод“ на абстрактни 
съдържания в образи. 

Отмениха бедственото положение в Плевен, имат нужда от техника 

www.24chasa.bg | 17.05.2018 | 
В Плевен се отменя бедственото положение, има нужда от техника, съобщи пресцентърът на 
общината. Решението е взето са мненията на специалисти от общинската администрация, от 
ОД на МВР и РДПБЗН. Има нужда от моторни триони за разчистване на прекършени и 
изкоренени дървета. Общинска фирма е наела вишки за орязване на високите дървета. Има 
доброволци, които желаят да помагат при преодоляването на последиците от природното 
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бедствие, уточниха от кризисния щаб. През последното денонощие екипите на ЧЕЗ са 
работили по над 300 сигнала за аварии. Сега липсва захранване на около 25 единични 
абонати в Плевен. Няма нарушено водоподаване. Осигурено е движението на тролейбусите 
по всички линии, но продължават възстановителните работи по контактната мрежа. За 
денонощие в кризисния щаб са получени 160 сигнала за опасни дървета, скъсани 
проводници, липса на ток, повредени покриви и падащи материали от сгради. Екипи са 
работили по 14 сигнала, на Управление "Общински земи и гори" - по 6, а на Пожарната - по 
37. Почистващите фирми продължават с разчистване на клони, листа, наноси, отводнителни 
шахти. Според специалистите част от техниката е извън строя, защото е работено 
денонощно и тя не е издържала. 

Дом „Вяра, Надежда и Любов” в Бургас получи важно дарение: Нов модерен апарат за 
намиране на вени при бебета и инфузионна помпа 

www.burgasinfo.com | 17.05.2018 |  
Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" в Бургас днес получи 
ценно дарение от два апарата. Първият  е уред за търсене на вени, който е на стойност 
6202лв., а вторият е  спринцовкова инфузионна помпа на стойност 2246 лв. „Апаратите са от 
висок клас и ще ни бъдат много полезни при работата на персонала с бебетата и по-малките 
деца, защото при тях вените се откриват трудно. А инфузионните помпи помагат при 
прецизната дозировка на медикаментите. Домът и досега разполагаше с такива, но по-
стари”, заяви директорът  на дома д-р Пепа Ралчева. Дарението бе официално прието от д-р 
Ралчева днес в присъствието на Мая Казанджиева в сектора за недоносени бебета. 
Апаратите бяха дарени от представители на Църква на Исус Христос на светиите от 
последните дни, които в годините са правили и други жестове към недоносените деца.  На 
година в Дом за медико-социални грижи „Вяра, Надежда и Любов” помагат на над  500  
деца от цялата област. Всички дейности в Центъра, които  са насочени към малчуганите, са 
напълно безплатни за родителите – прегледи, консултации, лечение, рехабилитационни 
процедури и престой.  Центърът за ранна интервенция и медицинска рехабилитация в Дома 
предлага изключително широк спектър от услуги. Специалистите са високо квалифицирани, 
обединени в мултидисциплинарни екипи от лекари, мед.сестри, кинезитерапевти, 
рехабилитатори, логопеди, психолози, педагози и социални работници. 

Какво се крие зад "мечтите" на Национална лотария 

www.gospodari.com | 17.05.2018 |  
"Игрите на щастието", които били накарали хората отново да мечтаят, са най-крупният 
рекламодател в България. И като такъв показаха как могат да изкривяват обществения 
дневен ред. Какво още могат тези дарители на мечти?     КОЙ И ЗАЩО ПОВЕДЕ БИТКАТА 
СРЕЩУ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РЕКЛАМАТА ЗА ХАЗАРТ?   Коментар от Полина Паунова за 
Dw.com:   В последните дни един клип буквално се превърна във вирус. Взриви социалните 
мрежи и предизвика множество реакции - насмешка, гняв и подписка в защита на... 
Националната лотария. Във въпросното видео иначе талантливият актьор Захари Бахаров 
призовава политиците да не отнемат “мечтите на хората”. А мечтите на хората се оказаха 
хазартните талончета.   Паралелно с клипа едрият бизнес се обяви срещу лансираните 
поправки в закона, които целят да ограничат рекламата и продажбата на лотарийни билети. 
Същото сториха и от АБРО - организацията на радио- и телевизионните оператори.   В 
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отворено писмо Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) с 
председател Кирил Домусчиев се обяви срещу внесените по инициатива на вицепремиера 
Валери Симеонов промени в Закона за хазарта, като ги нарече "популизъм" и 
"законодателен волунтаризъм".   “Прибързаното приемане на неясна редакция на закона и 
отпадането на принципа на саморегулация няма да доведе до ползи за обществото”, смятат 
на свой ред от АБРО. Организацията настоява текстовете да се подложат на обществена 
дискусия с бизнеса, с експерти, с медии и въобще с всички, които имат отношение по 
темата.   Какво (не) чухме от телевизиите   В същото време в националните телевизии дебат 
по промените така и не се състоя. И то не защото няма какво да се каже или защото няма 
желаещи да говорят. Ако потребителят (и на картончета, и на новини) се информира само от 
българските телевизии, така и няма да разбере какво точно става. В емисиите си те обявиха, 
че има голям проблем с един законопроект на Валери Симеонов, но какъв е той, какво 
предлага, защо го предлага - това така и не стана ясно. Националните частни медии 
съобщиха единствено, че има проблем.   Липсваха обичайните граничещи с истерия дебати 
в сутрешните блокове, липсваха настървените спорове. А зрителят разбра едно: лошите 
политици правят някаква промяна, която очевидно ще бъде пагубна и с ужасни последици. 
Така казват и бизнесът, и медиите. Потребителските рубрики, станали така модерни 
напоследък, мълчат. Следобедните обзорно-публицистични формати мълчат. Новините 
мълчат. Говори единствено Захари Бахаров, който е разтревожен, че ще бъдат ограбени 
мечтите на хората.   Какво всъщност предлага законопроектът на Симеонов? Ако трябва да 
бъдем обективни, макар и наложителен, той е твърде неамбициозен. На първо място с 
текстовете се забранява разпространението на билети, фишове, талони, както и 
изплащането на печалби в обекти без лиценз от Държавната комисия по хазарта.   Подобна 
мярка е наистина наложителна с оглед на сегашното масово разпространение на талони за 
участие в лотарийните игри на "Национална лотария" и "Лотария България", в които участие 
има Васил Божков. Ако промяната се приеме, талоните ще могат да се продават само в 
специализирани хазартни обекти - например в игрални зали или в пунктове за приемане на 
залози, подобни на тези на "Българския спортен тотализатор" и "Еврофутбол". Тоест, в 
бензиностанциите вече няма да могат да се предлагат „мечти”, вместо ресто от закупеното 
гориво.   Другата мярка, която също изглежда съвсем наложителна, предвижда 
ограничаване на рекламата за хазарт. В момента законът забранява единствено пряката 
реклама, което обаче не спира големите национални телевизии агресивно да рекламират 
“игрите на щастието” в най-гледаното време. Разбира се, заобикаляйки правилата.   Ключът   
Резултатът от намерената вратичка в закона бе константиран наскоро: по данни на агенция 
"Медия клуб", "Националната лотария" на Васил Божков се оказва най-големият 
рекламодател на телевизионния пазар през 2017, като инвестираната с тази цел сума 
възлиза на 23 милиона евро. Точно в тези данни навярно се крие отговорът на въпроса защо 
телевизиите не инициираха “обществен дебат”, както правят обикновено. В тези данни 
навярно се крие и един друг ключ - за подчиняването на медиите. Тези данни, заедно с 
мелодраматичното обяснение на Захари Бахаров, че чрез “Националната лотария” хората са 
започнали да мечтаят, дават обяснение за голямата трагедия на българския обществен 
живот.   Драгият зрител в България трябва да има мечти, простиращи се само до търкането 
на талончета. Именно те са неговият път към щастието. Всичко останало само му напомня, 
че е дълбоко нещастен, тежко ограбен и силно незначителен.   Зрителят (или иначе казано - 
гражданинът, избирателят) не може да има амбиции, просто защото няма как. Той може да 
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промени съдбата си единствено с търкането на талончета. Защото всичко останало изглежда 
невъзможно. А е невъзможно, понеже няма кой да му разкаже, че може и другояче. А не 
може да му разкаже, защото няма къде. А няма къде, защото е твърде вероятно разказът за 
другите мечти да е забранен. Не със закон, а заради вероятността най-големият 
рекламодател да оттегли рекламите си.   При този медиен (а и всякакъв друг) пазар има 
голяма вероятност нещата да се случват така: съдържанието да се диктува от този, който 
може да плати най-много за реклама. И дори самата заплаха за оттегляне на тази реклама 
като нищо може да опразва столчета на журналисти или да “забранява” теми. Точно както 
се случи с проекта на Симеонов - той просто не беше разказан. Сякаш не съществува.   
Самопризнанието   Милионите, плащани за реклама, са и най-чистата формула на 
цензурата, поне ако слушаме обясненията на премира Борисов. А ако гледаме 
съдържанието на медиите, няма как да не предположим, че именно той би трябвало да 
познава тази формула най-добре - защото също се възползва от нея.   Ако продължим да 
изследваме кои теми липсват изцяло в мейнстрийм телевизиите и изданията, в които 
“игрите на щастието” продават мечти, можем съвсем лесно да направим извод и кои 
политически и бизнес фигури са тясно свързани помежду си. Без въоръжено око ще се види 
и какви са интересите им в на пръв поглед изолираната от тях тема за върховенството на 
закона. Ще видим и кои политици, журналисти и общественици не са част от “щастието” на 
нацията. От щастието на Васил Божков и компания.   Ето защо приемането на закона е от 
съществено значение. Ограничаването на това „щастие" ще отнеме поне част от 
инструментариума за натиск върху обществения разговор. Да, с ограничаването на 
рекламата за хазарт медиите няма да станат по-свободни, нито цензурата ще намалее, нито 
политиката и бизнесът ще се оказат изведнъж по-малко свързани. Но поне ще се създаде 
първата предпоставка за всичко това.   Поради тази причина е изключително важно да 
наблюдаваме дали тази “масово” декларирана подкрепа за законопроекта не е всъщност 
поредният трик, поредният опит за изнудване между политически и бизнес кръгове, на 
което неведнъж сме ставали свидетели. Важно е да проследим дали управляващите ще се 
огънат пред лобирането на едрия капитал.   А накрая трябва да кажем и това: темата за 
хазарта изобщо не свършва с постните текстове, внесени от т.нар. патриоти. Но те са добро 
начало.   Източник: Dw.com 

Студенти с грамота от президента 

www.bnr.bg | 17.05.2018  
Провежданите през май научни четения в Силистренския филиал на Русенския университет 
вече ще са през октомври, каза директорът на филиала в Силистра доц. Теменужка 
Богданова. По думите ѝ, промяната е съобразена с програмата за празника на ВУЗ-а. За 
участието си в „Българската Коледа“ Студентският съвет получи грамота от президента на 
Република България Румен Радев, съобщи доц. Богданова. Тя допълни, че отличникът на 
випуска е Нели Чешмеджиева от специалността „Педагогика на обучението по български и 
английски език“ с успех 5,97, а Калинка Спасова – студентка в специалност „Педагогика на 
обучението по физика и информатика", е с награда „Студентка майка-отличничка на 
випуска“. 

Благотворителна инициатива в помощ на гимназията по пластични изкуства в Казанлък 

www.nova.bg | 17.05.2018 |  
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Учениците в Национално училище по пластични изкуства и дизайн “Акад. Дечко Узунов“ – 
Казанлък се нуждаят от пособия, за да изявяват своите таланти. Благотворителна 
инициатива, която се организирана с подкрепата на  Историческия музей в Стара Загора има 
за цел да събере средства за гимназията по пластични изкуства в Казанлък. Проектът е на 
“Ротари” и “Ротаракт клуб” и акцентира върху насърчаване на подрастващи таланти за 
работа в тази сфера и развитието на културния живот в града. Произведенията на Светлин 
Русев, Енчо Пиронков, Димитър Казаков и млади автори от Стара Загора и региона ще бъдат 
изложени в музея. 30% от продажбата на творбите им ще бъдат дарени на гимназията по 
изкуства и ще бъдат използвани за закупуване на консумативи и професионални пособия за 
употреба от учениците. Изложбата носи името “ARS GRATIA ARTIS – ИЗКУСТВО ЗА 
ИЗКУСТВОТО” и е част от Европейската нощ на музеите и Културният календар на Общината. 
Произведенията на изкуството ще бъдат изложени в Регионален Исторически Музей - Стара 
Загора от 19 до 25 май 2018 г. 

Изложби, концерти и занимания на открито за Нощта на музеите в Перник 

www.mirogled.com | 17.05.2018  
На 19 май в Регионалния исторически музей в Перник ще бъде отбелязана традиционната 
Европейска нощ на музеите. Програмата предвижда изложби, концертни изяви  занимания 
на открито в пространството на Пернишката средновековна крепост във времето от 11 до 15 
часа. както и предни години там посетителите ще могат да работят на грънчарско колело, да 
посетят ателиета по приложно изкуство, да се упражняват в стрелба с лък и езда.   Вечерта 
от 19 часа във фоайето на  сградата на музея ще бъде открита специалната изложба от един 
експонат "История разказана върху метал". В обичайния за РИМ-Перник формат „Един 
експонат – една изложба" ще бъде показан бронзов съд - патера от късноримската епоха (IV 
в.) с изключително интересно релефно изображение. Патерата е  открита случайно случайно 
при изкопни работи в землището на радомирското село Прибой и е постъпила в музея през 
2004 г. Съдинката е един от малкото достигнали до наши дни метални сувенири-подаръци, 
раздавани от името на император Константин I Велики на висши сановници, изявени 
граждани, воини, на храмови комплекси, по повод освещаването на 11 май 330 г. на новата 
столица Константинопол.  Малко по-късно в експозиционната зала на музея ще бъде 
открита т. нар.  „КРИСТАЛ"(на) изложба", припомняща   историята на пернишкия завод за 
стъкло "Кристал" с фотоси и много предмети от производствената номенклатура на 
предприятието. Специална покана да присъстват на откриването на експозицията от музея 
отправят към всички перничани със сантимент  към завода.  По повод Европейската нощ на 
музеите дарителите на РИМ-Перник от последната година ще бъдат отличени с грамоти.  От 
20 часа на 19 май до 01,00 часа на другия ден безплатно ще може да бъде разгледана 
постоянната експозиция на музея и временните изложби, подредени в залите. Отворен ще 
бъде за посещение и Подземния минен музей , където посещението е с билети. 

Майката на четвъртокласника Константин: В руската болница правят всичко възможно за 
него, благодаря на Фонда за лечение на деца в чужбина и на училището 

www.burgasinfo.com | 17.05.2018 |  
„Изказваме нашата благодарност към ръководството и целия учителски състав в училището 
на нашия син и по-специално на неговата класна ръководителка, които ни подкрепят по 
всички възможни начини вече цяла година”. Това пише до редакцията на БургасИНФО 
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майката на четвъртокласника Константин -  Живка Димитрова. Детето учи в ОУ „Братя 
Миладинови”. Днес училищетп стартира дарителска кампания, като първоначално обяви, че 
парите са за лечение и рехабилитация на детето. По-късно обаче стана ясно, че Фондът за 
лечение на деца в чужбина покрива нужната сума за операцията в Москва, пътните и 
престоя на един от родителите, а при необходимост може да отпусне средства и за 
рехабилитацията. Когато от училището разбраха това, заявиха, че благородната им кауза е 
насочена за цялостна помощ на семейството. „Благодарим на нашето училище за 
стартиралата в наше отсъствие дарителска кампания в помощ на сина ни. От друга страна 
получихме същата пълна подкрепа и от Фонда за лечение на деца в чужбина.  Въпреки че 
изглеждаше невъзможно,  поради краткия период между получаването на офертата и 
посочения в нея ден за приемане на детето в болницата, служителите във Фонда направиха 
всичко възможно в деня на заминаването ни заповедта за финансиране на лечението на 
детето да бъде изготвена и подписана.  В момента в Руската болница екип от специалисти 
прави всичко необходимо за лечението на детето. За кратко възникна проблем от банково 
естество, но вече всичко е решено.  Имаме уверение за пълна подкрепа от страна на Фонда 
в случай, че се наложи доплащане към сумата посочена в офертата. Съжаляваме за 
недоразумението възникнало по повод помощта оказана ни от Фонда”, пише майката на 
момчето. 

"Пирогов” получава ценно дарение 

www.pik.bg | 18.05.2018 |  
Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ), с подкрепата на британските 
фондации Physionet и Frontline Bulgaria даряват на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов” помощни 
средства - 15 инвалидни колички. Събитието ще се осъществи на 18 май, петък от 14 часа в 
сграда на „Пирогов”. Това съобщиха от пресцентъра на болницата. Национална асоциация 
на ресурсните учители (НАРУ) се е наложила като професионална неправителствена 
организация която подпомага деца, семейства и специалисти за приобщаване и личностно 
развитие. Тя обединява професионалисти, работещи за пълноценна интеграция, 
приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в 
общообразователната среда и социалния живот. През последните две години 
организацията е подпомогнала на 400 български семейства на деца с увреждания с 
помощни средства от Великобритания, предоставени от Physio Net. 

Абитуриенти даряват 560 лв. За общински фонд „Ин витро“ 

в. Лом прес | 18.05.2018 |  
Благородна и нетрадиционна раздяла с училището си организираха абитуриентите от СУ 
"Димитър Маринов". Те се отказаха от скъпите тоалети, които по традиция се обличат за 
тържественото изпращане, а събраните благотворително средства дариха на създадения 
тази година в общината фонд "Ин витро" за подпомагане на двойки с репродуктивни 
проблеми. 
Събрани за последно в училищния двор в деня на светите братя Кирил и Методий -11 май, 
гимназистите облякоха фланелки с букви на гърба и с телата си изписаха общата идея, която 
подкрепили и класните им ръководители Красимира Петкова и Мария Димитрова. А тя е: 
"ДА ОСТАВИМ ЗАЕДНО СЛЕД НАС СЛЕДА!" 
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Инициативата за това благородно дело представила пред Училищния ученически съвет през 
месец април Елица Маринова от XIIА клас и постепенно всички завършващи приели идеята 
като своя кауза. 
Преди раздялата с учителите и училищното знаме, водещият Павел Георгиев от XII А клас 
обяви: "Гордеем се, че успяхме, се обединим около тази идея, да се откажем от скъпите и 
лъскави тоалети в името на една велика кауза, да дарим надежда! Благодарим на всеки от 
вас, който при идеята ни! Благодарим и на нашите учители, които ни подкрепиха и се 
включиха в дарителската акция! 
Събраната сума е 560 лв. Ние дарихме тези пари на фонд "Ин витро" Лом. Нека си пожелаем 
нашите средства да са част от раждането на един нов живот. Нов живот и нова надежда, не 
някъде другаде, а тук в родния ни град Лом!" 
Така под звуците на песента "Заедно" абитуриентите изнесоха един истински урок по 
човеколюбие на всички присъстващи. 

Великобритания с драстични мерки срещу хазартните игри 

www.mediapool.bg | 18.05.2018 |  
Правителството на Тереза Мей потвърди в четвъртък, че ще намали драстично сумите, които 
могат да се залагат еднократно за хазарт на автомати за залози и игри на щастието. 
Предложението е те да спаднат от 100 на 2 паунда. Управляващите обмислят още 
увеличаване на възсрастта, от която е допустимо да се играе хазарт, както и реклами, които 
да разясняват опасността от пристрастяване. С мерките ще се направи опит да се ограничат 
проблемите, произтичащи от пристрастяване към хазарт и се отхвърлят твърденията на 
бизнеса, че така щели да се изгубят хиляди работни места. В съобщението не се посочва 
срок за прилагане на това решение, но се предполага, че нов режим може да има още през 
2019г. За него е нужно одобрението на парламента, а правителството обещава да си 
сътрудничи с бизнеса, за да му позволи да приложи промяната и да извърши 
технологичните промени. Според британската преса брокерските къщи за залози докарват 
около половината от приходите си от пунктовете, а близо 70% от приходите идват от залози 
над 2 паунда. Решението на правителството е най-сериозната регулаторна промяна от 2005г. 
насам, когато бяха либерализирани правилата в сектора. Комисията по хазарта ще засили 
защитата на играещите онлайн като наложи по-строги правила за доказване възрастта на 
играчите и като предложи операторите да поставят ограничители за сумите, които могат да 
бъдат похарчени преди да бъде направена проверка дали реално могат да си позволят 
такива средства. Анализатори очакват Лондон да увеличи с 3.5 до 5 процентни пункта и 
сегашните 15% акциз върху дейността на онлайн операторите. Подробности едва ли ще има 
преди ноември, когато правителството представя есенната си оценка за бюджета и 
плановете си за данъчната политика. По официални данни през 2017-2018г. бюджетът би 
трябвало да получи от хазартния сектор 720 милиона паунда. Правителството във 
Великобритания предвижда още възрастта, от която може да се играе на Националната 
лотария (в момента тя е 16 години), да бъде преразгледана. Телевизионите реклами за 
хазарт ще трябва да използват "по-отговорни" послания през цялото времетраене на 
рекламата. Също така ще бъдат въведени специални телевизионни рекламни, разясняващи 
опасността от пристрастяване. Ще бъде извършена проверка за щетите за здравето, 
причинени от играенето на хазарт, на което се обръща много по-малко внимание, отколкото 
на опасностите от тютюнопушене и злоупотреба с алкохол и наркотици. Притиснатите 
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компании за хазарт и залози може да се принудят да увеличат дейността си зад граница, за 
да компенсират промените на британския пазар. Мерките обаче са приветствани от 
опозицията, църквата и благотворителните организации. Правителството с подкрепата на 
хазартния бизнес ще започне и рекламна кампания за милиони паунда, с която ще агитира 
за отговорно отношение на играещите и на предлагащите им това занимание, пише 
“Дневник” Към властите бяха отправени множество оплаквания, че автоматите, на които на 
всеки 20 секунди се прави залог до 100 паунда на игри като електронна рулетка, водят до 
силно пристрастяване и чрез тях играчите губят големи суми за кратко време. "Тези машини 
са социална напаст и се възползват от най-незащитените в обществото. Имаме твърдо 
намерение да прекратим това и да изградим едно по-честно общество за всички", заяви Мат 
Ханкок, държавен секретар по въпросите на спорта. 

Над 10 града в България се включват в Дни на способностите в рамките на Национална 
гражданска инициатива 7000 

www.marginalia.bg | 18.05.2018 |  
Денят на способностите София 2018 се провежда под патронажа на Кмета на Столична 
община – г-жа Йорданка Фандъкова. В рамките на Деня на способностите София центърът 
на града ще се преобрази, като предложи различни форми за общуване и забавление, се 
казва в прессъобщение на организаторите Български център за нестопанско право, 
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Глобална инициатива в 
психиатрията-София, Асоциация Аутизъм-София, Фондация „Светът на Мария“ и Фондация 
„Лумос“.  Желанието им е Дните на способностите да се състоят в над 10 града в страната в 
периода 18 – 20 май. Те ще се проведат в рамките на Национална гражданска инициатива 
7000, чиято цел е да събере подкрепа за отмяна на запрещението и въвеждане на 
алтернативата за достоен живот на всеки в България – подкрепеното вземане на решение. 
Градовете, които участват са: София, Пловдив, Видин, Ловеч, Кюстендил, Русе, Варна, 
Добрич и Търговище. Събитията имат за цел да покажат уменията на хората с увреждания, 
като всеки посетител ще може да се включи в интересни занимания, предизвикателства и 
работилници. 
От организациите заявяват: „Вярваме, че е важно да празнуваме уменията и способностите 
ни – да се учим един от друг, да творим заедно, да мечтаем и да оценяваме всичко, което 
животът ни е дал. Поне 7000 са хората у нас, които са поставени под запрещение, заради 
това, че имат някакво интелектуално или психично-здравно затруднение. Хората, поставени 
под запрещение не могат да вземат никакви решения за себе си. Цялата им воля и същност 
са подменени, като властта върху живота им е поставена в ръцете на някой друг. 
Националната гражданска инициатива 7000 цели приемането на закон, който ще направи 
тези хора главните герои в техния живот.“ 
Ето и програмата: 
В шатрата Знач(к)ими ще има среща с младежите от „Светът на Мария“ и „Асоциация 
Аутизъм“, които ще учат другите как да си направят значка или да си нарисуват камъче. 
В шатрата Щурите глави „Глобална инициатива в психиатрията-София“ ще помогне на всеки 
да си представи, че е някой гениален човек и ще запечата този момент на снимка. 
Във Вълшебниците на Lumos и Социално кафе могат да бъдат открити майстори 
дърводелци, колекционери на таксита, артистични творци художници и редящи 3D пъзели, 
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дори готвачи и баристи – младежите вълшебници от Lumos и социално-ангажираните 
ученици от Интеракт клуб София-Тангра към Първа английска езикова гимназия. 
В шатрата Добро без край: Супергероите за 5 минути всеки ще може да се „преоблече“ като 
Железния човек, Тор или Спайдърмен и ще си тръгне със снимка за спомен. 
 СОФИЯ 
18 МАЙ – пешеходната част на бул. Витоша от 15.00 до 20.00 ч. между ул. „Солунска“ и ул. 
„Узунджовска“ ще се преобрази, като предложи различни форми за общуване и забавление. 
В шатрата „Знач(к)ими“ ще има среща с младежите от „Светът на Мария“ и „Асоциация 
Аутизъм“, които учат другите как да си направят значка или да рисуват върху камъче. 
В шатрата Щурите глави „Глобална инициатива в психиатрията-София“ ще помогне на всеки 
да си представи, че е някой гениален човек и ще запечата този момент на снимка. 
Във Вълшебниците на Lumos  и Социално кафе могат да бъдат открити майстори 
дърводелци, колекционери на таксита, артистични творци художници и редящи 3D пъзели, 
дори готвачи и баристи – младежите вълшебници от Lumos и социално-ангажираните 
ученици от Интеракт клуб София-Тангра към Първа английска езикова гимназия. 
В шатрата Добро без край: Супергероите  за 5 минути всеки ще може да се „преоблече“ като 
Железния човек, Тор или Спайдърмен и ще получи снимка за спомен. 
В 18:00 ч. от Народния театър „Иван Вазов“ ще тръгне „Шествие на приятелството“ 
организирано от „Бъди с приятел – България“, което ще продължи до бул. „Витоша“ при 
шатрите на Деня на способностите. 
Организатори: Български център за нестопанско право, Българска асоциация за лица с 
интелектуални затруднения, Глобална инициатива в психиатрията-София, Асоциация 
Аутизъм-София, Фондация „Светът на Мария“ и Фондация „Лумос“. 
ЛОВЕЧ 
 18 МАЙ от 17:00 ч. пред новата църква в центъра ще се проведе ловешкият Ден на 
способностите под мотото „Пей,танцувай и рисувай с мен“. Основни участници ще бъдат 
младежи с увреждания от социалните услуги, персонал, родители, доброволци от 
младежките центрове на библиотеката и Червения кръст. Ще бъдат направени три палатки-
ателиета – за рисуване на керамични фигури,  за приготвяне на сандвичи и за пиене на чай с 
права – Тime For Tea. Освен ателиетата,  ще има музикални изпълнения и професионални 
танцьори, които ще учат гостите заедно с младежите с увреждания да танцуват български 
хора, латино танци и салса. 
ВАРНА 
18 МАЙ,  от 16.00 часа на сцена „Раковина” в Морската градина ще се проведе варненският 
Ден на способностите под надслов „7000  мечти“. Сцената ще бъде изпълнена от музикални 
и танцови изпълнения на младежите с интелектуални затруднения от Дневен център 
„Ривиера“ и Център за социална рехабилитация и интеграция „Чайка“, както и на 
възпитаници на школите на Общински детски комплекс Варна. Водещ ще бъде естрадният 
певец Теди Генев. Около сцената ще бъдат разположени фотоси, направени от младежите 
от ДЦ „Ривиера“ и ЦСРИ „Чайка“ в рамките на изложбата „Варна в кадри и рими“, както и 
арт изделия, изработени от тях и от младежите в Дневен център „Слънчева къща“. 
Организатори: Семеен център Мария, Сдружение за подкрепа на лица с умствени 
затруднения, Граждански форум „Чуйте нашия глас“ 
КЮСТЕНДИЛ 
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19 МАЙ от 10:00 – 17:00  около Арката в гр. Кюстендил ще се организират различни 
артистични работилници – рисуване, пеене и други. Целта е да се покаже на общността, че 
хората с увреждания имат правото на избор, включително как да се забавляват, и по този 
начин да бъдат включени и приобщени. 
Организатори: Сдружение „Иновация“, ЦНСТ „Сияние“ 
ВИДИН 
19 МАЙ от 10.00 до 16.30  часа в Градската градина срещу централните стълби на 
Художествена галерия „Никола Петров“ в  ще се организират различни работилници за Деня 
на способностите Видин. Гражданите ще могат да изпратят своите послания в балон или 
бутилка и да се включат в изработването на картички, заедно с младежите с интелектуални 
затруднения от социалните услуги. 
Организатор: Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения /РДПЛУЗ – 
Видин/ 
ПЛОВДИВ 
19 МАЙ от 09:00 до 13:00 часа на Спортен Риболов Рибката, бул. „Пещерско шосе” ще се 
проведе риболовно състезание „Един различен ден“ за деца и младежи с увреждания и 
приятели.  Ще се забавляват, ще се запознаят с едно хоби, с една магия, заедно със своите 
треньори риболовци. Уловената риба след претегляне от съдия  и снимка за спомен ще се 
връща обратно във водата. 
Организатор: Сдружение „Паралелен свят“ и Сдружение „Един различен ден“ 
РУСЕ 
19 МАЙ от 09:30 и 12:30 часа пред Паметника на Свободата в центъра на гр. Русе ще бъдат 
разположени различни арт ателиета за съвместно творчество между младежите с 
интелектуални затруднения и гражданите на града. 
Ателие „ Забавлявай се, докато твориш“ – от сдружение „Надежда за добро бъдеще“ -
Силистра ще представят две арт техники: декупаж и работа с хартия, чрез които ще създават 
арт изделия. 
Еко – ателие „Пламък“ – от сдружение РАЛИЗ-БАЛИЗ ще изработват цветни камъчета-
емотикони и свещи от пчелни пити. 
Ателие „ Хармония в цветове и форми“ – от Сливо поле ще покажат техники за оригами. 
Организатори: Русенска Асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ, 
Сдружение „Надежда за добро бъдеще“ – Силистра 
ТЪРГОВИЩЕ 
19 МАЙ пред Драматичен  театър – Търговище, от 10.00 ч. ще се организират две ателиета с 
участието на хора с интелектуални затруднения, техните близки, професионалисти, 
граждани и всеки, на когото му е интересно. Денят ще започне с певческа група от читалище 
„Развитие“, с. Стражица – ще се пеят песни и ще се танцуват хора. 
Творчески занимания като рисуване на асфалт и други арт дейности ще са през целия ден. 
Организатори: Сдружение Закрила, Обич и Вяра 
ДОБРИЧ 
 19 МАЙ  от 10:00 до 16:00 часа на площад „Свобода“ (пред чешмата) с музика, балони и 
много усмивки ще се събират подписи в подкрепа на Национална гражданска инициатива 
7000. Хора с интелектуални затруднения, техните близки, приятели, професионалисти и 
граждани на града ще бъдат обединени от посланието на Дните на способностите – Заедно 
можем всичко! 
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 Организатор: Фондация „Св. Николай Чудотворец“.  

Бургас Рециклира" събра близо половин тон ел. отпадъци в последния си ден 

www.svejo.net | poligraff.net | 18.05.2018 |  
Тазгодишното издание на кампанията “Бургас Рециклира” събра близо половин тон ел. 
отпадъци в последния си ден. В екоинициативата се включиха 1000 обучени деца от 10 
училища и 70 доброволци. Те изнесоха 50 чувала пластмасови отпадъци от един див плаж и 
раздадоха над 1 200 информационни материали. В последния ден, посветен на 
електробоклуците, първото място зае първокласникът от ОУ “Княз Борис І” Христо Василев, 
който с помощта на чичо си Тодор успя да предаде цели 187 кг. На второ място се нареди 
Габриела Тодорова с 99,5 кг. Малчугани и техните близки се включиха в разглобяването на 
част от непотребните уреди, които ще бъдат правилно рециклирани след края на 
кампанията. Официалният празник, с който беше сложен край на “Бургас рециклира 2018”, 
включваше конкурс за преизползване на рециклируеми материали. Първокласници от 
Бургас представиха свои ръкоделия, създадени от ненужни пластмаса и картон.  

“Дари книга, ела на театър” в Театър „Българска армия“ 

www.jenite.bg | 18.05.2018  
"ДАРИ КНИГА, ЕЛА НА ТЕАТЪР” – кампания на Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ", която се 
провежда за втора поредна година. Цел - да бъдат събрани стотици книги за деца в 
неравностойно положение и Читалището в село Долна Малина. Който дари книга* на касата 
на Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" получава талон с 50% отстъпка от цената на 1 билет, за 
постановка през май или юни. Кампанията стартира на 22 май и продължава до 28 май. 
Седмицата, през която честваме 24 май, Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ” ще приема книги както 
за деца, така и за възрастни. Препоръчително е изданията да бъдат нови или такива, които 
са по-стари, но в запазено състояние. Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" ще се погрижи да отнесе 
събраните книги на деца в неравностойно положение и в Читалището в село Долна Малина. 
Театърът отправя покана и към всички вас. Споделете за място или хора, които също биха 
имали нужда от книги. 
През първото издание на кампанията, което се проведе миналия театрален сезон, бяха 
събрани над 3 750 тома. Книги бяха дарени на Отделението по детска кардиология на 
Национална кардиологична болница и Читалище "Георги Димитров" (село Ковачевци). 
Поради големия брой дарени книги Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" зарадва също: малките 
пациенти на Клиника "Ушни, носни и гърлени болести”, Военно медицинска академия; село 
Негован, област София; село Ковачевци, област Самоков. 
Дарете книга, елате не театър! Очакваме ви на касата на Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" от 22 
до 28 май. С дарението, което правите взимате 50% отстъпка за 1 билет. 
*При дарение от 3 или повече книги получавате втори талон за отстъпка от цената. 
Специалното предложение НЕ важи за гостуващи постановки! 
Станете част от Jenite.bg във Facebook! 

Фестивал на хляба ще се проведе за първи път в Добрич 

www.dariknews.bg | 18.05.2018 | 
Фестивал на хляба ще се проведе в Добрич на 19 май, събота. Това е първото издание на 
подобна проява, която е отколешна идея на местната общност и институции. Организацията 
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е на Общината, Регионалния исторически музей и Художествената галерия, като е спечелено 
финансиране от Национален фонд „Култура“ по линия на българското председателство на 
Съвета на ЕС. Добрич е една от малкото малки общини, които имат одобрен проект, 
подчертаха организаторите.   Фестивалът ще започне в 10.30 ч., когато ще отворят няколко 
шатри – работилници в центъра на града. Във всяка от тях ще има представяне на 
исторически период с характерния за него хляб, обредност, трапеза и облекло – точна 
възстановка, направена от реконструктор. „Искаме да обърнем внимание на този най-важен 
символ за човека – от неговото първо замесване със стрити зърна и сол до девет пъти 
пресявания обреден сватбен хляб“, каза Надежда Иванова от музея. 
Освен това във всяка шатра ще може посетителите да участват в работилница, в която ще се 
прави нещо, свързано с епохата, с помощта на модератори. Всички работещи във фестивала 
полагат доброволен труд, средствата са вложени само за материали и дейности, подчертаха 
от Общината.   В шатрата Праистория ще се изработват гердани от раковини и фигури от кост 
на богинята-майка. В Античност ще има изложени римлянин и тракийка на царско угощение 
с хляб, открит в Помпей, а посетителите ще могат да правят мозайки от макарони. В 
Средновековие на стар кантар ще може да се премери жито, ще бъдат изложени мъжки и 
женски кафтан от епохата и ще се правят владетелски гербове и фигурки от тесто. 
Възраждането ще е свързано с обредния хляб, украсяван от българката по строго 
специфичен начин според празник и ще има възможност за моделиране на украси на място.   
Освен историческите шатри, ще има още една – интерактивна, която е подготвена от екипа 
на Художествената галерия. В нея ще има репродукции на картини от фонда на галерията, 
посветени на хляба и Добруджа. На техен фон, посетителите ще могат да си направят снимка 
с подходяща носия и реквизит.   Всички шатри ще работят до 18.00 часа. Фестивалът ще има 
няколко съпътстващи събития. Организирана е игра за откриване на обекти във всички 
сгради на музея и в галерията, свързани с хляба. За нея посетителите ще получат специална 
карта „Търсачи на съкровища“, като накрая ще има томбола и на трима участници ще бъдат 
връчени награди. От 16.00 до 17.00 ч. на естрадата на площада ще има изложение на хляб и 
хлебни изделия, а след това там ще започне едночасов флашмоб „Заедно да замесим“, в 
който всички ще могат да се включат в голямото месене на хляб, получавайки на място 
брашно, сол и вода. Фестивалът ще завърши с музикално-танцов спектакъл  „Приказка за 
хляба“ – в 19.00 ч. на площада, с участието на ПФА „Добруджа“, Арт-център „Палитра“, Хип-
хоп формация NNS Crew и гостите „Танците на вятъра“ с шоу със светлина и балканска 
музика. 

Баскетболистите от "Академик" се включиха в инициативата "Топъл обяд" 

www.potv.eu | Източник: ПОТВ | 18.05.2018  
По традиция, и този петък пред болница "Медлайн" се проведе инициативата "Топъл обяд". 
В раздаването на храна се включи здравният мениджър и президент на Ортодоксалния 
орден на Хоспиталиерите д-р Невен Енчев, който ще участва лично в серия благотворителни 
акции на фондацията по повод 24 май. --- В раздаването на топла храна на социално слаби 
пловдивчани се включиха спортните звезди от "Академик Бултекс 99" Мартин Дурчев, Васил 
Михайлов, Васил Бачев и Александър Груев. Водени от спортния директор на отбора Тина 
Димитрова, атлетите се срещнаха първо със здравния мениджър д-р Невен Енчев, по чиято 
инициатива се осъществява благотворителната кампания. Гостите и домакинът се снимаха 
за спомен, а след това започна раздаването на топлия обяд. "За мен е чест да ви представя 
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тези млади момчета, които прегърнаха идеята и подкрепиха "Топъл обяд“, защото вярват, 
че трябва да се прави добро и да се помага на всички, изпаднали в трудно положение", каза 
д-р Енчев. Д-р НЕВЕН ЕНЧЕВ, здравен мениджър: ... Състезателите на "Академик Бултекс 99" 
се включват в различни благородни каузи, а преди Великден изненадаха малките пациенти 
на верига болници "Медлайн-Централ Хоспитал“ като им подариха играчки и лакомства. 
ТИНА ДИМИТРОВА, спортен директор на "Академик Бултекс 99": ... Кампанията "Топъл 
обяд" се осъществява от близо 5 години пред болница "Медлайн". Подкрепя се от редица 
известни личности от всички сфери на живота у нас и в чужбина. 

Speedflow Bulgaria организира Конкурс за рисунка на тема „Моята ботаническа градина“ 

www.plovdivskinovini.com | 18.05.2018  
Създадена през 1950 година върху площ от 250 декара, Ботаническата градина в град 
Пловдив към Аграрен Университет-Пловдив е третата Ботаническа градина в България и 
първата такава извън столицата. За съжаление, от години там не се развива никаква 
дейност. Територията е тотално занемарена, въпреки че на нея все още растат редки 
растителни видове. През годините са организирани няколко акции за нейното 
възстановяване, но без успех. До 2017 година. Тогава десетки доброволци, организирани от 
компания Speedflow Bulgaria, заедно с кмета на гр. Пловдив Иван Тотев, кмета на р-н 
„Тракия“ Костадин Димитров и Аграрен Университет-Пловдив стартират редовното 
провеждане на доброволчески акции и инициативи в Ботаническата градина. Целта на 
ентусиастите е да превърнат градината в удивителен парк до 2019 година, когато Пловдив 
ще бъде Европейска столица на културата.  За да привлече интереса и вниманието и на най-
малките жители на града, по случай международния ден на детето 1 юни компания 
Speedflow Bulgaria организира конкурс за детска рисунка на тема „Моята Ботаническа 
градина“. Условия за участие: Право на участие в конкурса имат деца на възраст до 16 
години. Конкурсът ще се проведе в две възрастови категории: до 10 годишна възраст и от 
10-16 години. Всяко дете може да участва само с една рисунка. Размер на рисунката: А4 до 
А3 Техника на рисуване: По избор Посланието на рисунката трябва да носи позитивизъм, 
вдъхновение, много фантазия и най-вече любов към природата. Процедура по 
кандидатстване: Рисунката се предава в оригинал заедно  с плик , съдържащ следната 
информация за участника: ·         Лично и фамилно име ·         Навършени години (към 1 юни) ·         
Телефон ·         Имейл ·         Контакт на настойник – име, телефон, имейл Рисунката се 
изпраща като фотоснимка в .jpg формат със същата информация, посочена по-горе. Срок и 
адреси за изпращане на рисунките: Оригиналът на рисунката се предава лично на 1 юни, 
когато ще се проведе изложбата и официалното награждаване на победителите. 
Фотоснимката на рисунката се изпраща на имейл Този имейл адрес е защитен от спам 
ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 12:00 часа на 28 
май (понеделник).  

Кюстендилска библиотека получи дарение в навечерието на 24 май 

www.infomreja.bg | 18.05.2018  
Близо 700 заглавия на водещи историци и хора на изкуството получи в навечерието на 24. 
май Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" - Кюстендил. Дарението се превърна в 
традиция и се осъществява за шеста поредна година. Домакин на събитието бе ХГ 
"Владимир Димитров - Майстора". Историците академик Георги Марков  и проф. Иван 

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”  

48 

 

Маразов, учените Стоян Райчевски, Иван Гранитски, литературен критик и издател, 
живописците преподаватели професорите Николай Майсторов и Ивайло Мирчев, са 
подбрали едни от най-значимите си издания в областите, в които работят. Бяха обсъдени 
актуални теми, касаещи днешната ни наука, обществения живот, и по - важни исторически 
събития.    Академик Георги Марков се обърна към присъстващите ученици с напомнянето 
да не разчитат единствено на виртуалния текст, а да четат и да осмислят прочетеното. 
Дошлите да уважат срещата имаха възможността да получат по едно-две заглавия като 
подарък с автограф от авторите. 

Карин дом планира изграждането на нов модерен комплекс 

www.news.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 18.05.2018  
В дните преди най-детския празник Карин дом споделя една хубава новина за всички деца 
със специални потребности и техните семейства, за всички партньори и приятели на Карин 
дом от Варна и страната.  Неправителствената организация, която е създадена преди повече 
от 22 години от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов, планира да създаде нов 
модерен комплекс, в който ще се интегрират социални и образователни, здравни и  
терапевтични  услуги за деца със специални нужди и техните родители, както и обучителен 
център за специалисти, работещи в сферата. Иван Станчов основава Карин дом във време, 
през което всички планове за семейно- ориентиран терапевтичен център са изглеждали 
повече като мечти, отколкото като реалност. С трудно начало, специалисти от Англия и САЩ, 
доверието на институциите, Община Варна, отдаден екип и много дарители, Карин дом 
става еталон за подкрепа на деца със специални нужди, прилагайки иновативни методи и 
подходи на работа.  От 1996г. до 2017г. подкрепа в Карин дом са получили 2255 деца. Само 
през 2017г. Карин дом е включил в терапевтичните си програми 373 семейства с малки деца 
от град Варна, региона и страната чрез предоставяните две социални услуги: Център за 
социална рехабилитация и интеграция и Център “Ранна интервенция". Обучителният център 
към Фондацията успешно обучава специалисти и студенти в добрите практики на Карин дом 
за работата с деца и семейства. През 2017г. в обученията са се включили повече от 1 000 
специалиста, родители и студенти от страната и чужбина, разработени са десетки 
методически ръководства  и наръчници, приложения и помагала в помощ на специалисти и 
родители. Вече седма година Карин дом подкрепя семействата на деца от 0 до 3г. и развива 
една социална услуга, която няма еквивалент в България – програма "Ранна интервенция“. 
От 2013г. услугите по програмата са част от социалната програма на Община Варна, която 
припознава услугата като ценна за общността.  Резултатите са повече от добри за децата, 
включени в програмата, като след излизане от нея 52% от включените деца не се нуждаят от 
ползване на терапия, специализирани услуги или ресурсно подпомагане в детското 
заведение. Услугата вече е разпознаваема и търсена от много семейства с притеснения, 
чиито деца са без диагностицирано състояние. Дейността на ЦСРИ “Карин дом" се 
осъществява като държавно делегирана дейност, чийто капацитет от 2018г. е вече 60 места, 
както и посредством  допълнителни източници на финансиране, като корпоративни и 
индивидуални дарители, чрез проекти, организиране на благотворителни събития, 
стопанска дейност и платени услуги. В последните години все повече семейства от Варна и 
страната търсят подкрепа от Карин дом, а много професионалисти, работещи с деца със 
специални потребности се включват в обучителните програми на организацията.  Карин дом 
смята за свой обществен дълг да подкрепи повече деца и семейства в един много труден 
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момент и дълъг път, който трябва да изминат децата заедно със своите родители. За да се 
отговори на всички нови предизвикателства, ръководството на Карин Дом планира да 
създаде нов по-голям и модерен център във Варна.  Екипът на Карин дом вярва, че чрез този 
нов Комплекс, ще успее качествено да промени средата, в която живеят, растат и се учат 
децата със специални потребности в България. Карин дом се надява, че с тази голяма крачка 
ще успее да реализира още една мечта и точно, както г-н Станчов преди 22 години ще 
отговори на надеждите, желанията и потребностите на много деца, родители и специалисти.  
За реализирането на този голям проект в нашата морска столица Карин дом има подкрепа 
от Министерството на образованието, Министерството на труда и социалната политика, 
Омбудсмана Мая Манолова, Кмета на град Варна и разчита на подкрепата на цялата 
общественост, която да припознае каузата и подкрепи усилията на организацията за 
изграждането на такъв съвременен терапевтичен център, отговарящ на най-съвременните 
практики за подкрепа на децата със специални нужди и техните семейства от цялата страна. 

С празничен хепънинг приключи обучението на доброволците от пет детски полицейски 
управления в област Видин 

www.44paralel.com | 18.05.2018 |  
ОД МВР-Видин организира празничен хепънинг по случай финала на обучението за 110 
доброволци по Програма “Детско полицейско управление” от пет училища в региона. 
Изминаха две години, през които малките блюстители на реда научиха много нови неща за 
работата на служителите на МВР, и обогатиха знанията си с полезна за тяхната безопасност 
информация. В заниманията по различните модули на обучение, учениците разбраха какво 
работят полицаите, граничарите, огнеборците и как изпълняват своите задачи; как се оказва 
първа долекарска помощ; къде е опасно и къде безопасно на улицата; запознаха се с 
техниките на полицейската лична защита; работата на експерти – криминалисти; рисуваха 
своите впечатления в тематични конкурси. Днес в Брегово за доброволците от градчето и 
техните връстници–колеги от Видин, Белоградчик и Кула, полицаите организираха голям 
празник. 
„Деца, благодаря за труда и старанието. С постоянство и усърдие научихте много за 
полицейската професия. Днес, напълно заслужено, ще получите дипломи. Във ваше лице 
служителите на реда вече имат нови, истински приятели и бъдещи колеги. Вярвам, че ще 
бъдете добрият пример за съучениците си. Учете и следвайте мечтите си“, заяви в 
приветствието си към доброволците старши комисар Петър Коцин – директор на ОД МВР-
Видин. Учениците бяха поздравени и от инж.Милчо Лалов – кмет на град Брегово, домакин 
на финалния празник за децата и полицаите. Всички доброволци получиха дипломи за 
успешното завършване на обучението по програмата. Петте училища, към които бяха 
формирани групите от доброволци– малки полицаи, получиха почетни плакети от ОД МВР-
Видин. Днешният празник уважиха много гости – полицаи, учители, общински служители и 
партньори по програмата. Ръководството на ОД МВР-Видин благодари на доброволците, на 
техните учители-ръководители и на всички партньори по Програма „Детско полицейско 
управление” за ентусиазма и последователността в двугодишната съвместна работа с 
децата. 
Регионален говорител на МВР, ОДМВР-Видин 
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