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Новини за членове на БДФ 
 

"Практикер" дари над 17 000 лв. за София 

в. Труд | 13.04.2018 |  
Веригата хипермаркети за дома и градината "Практикер" дари стоки за повече от 17 000 лв. 
за традиционната кампания на Столична община - "Пролетно почистване на София", 
организирана чрез Столичния инспекторат. Над 300 артикула, включително пейки, 
разнообразни инструменти, бои, градински пособия и материали за почистване, бяха 
предадени на инспектората от наскоро отворилия обновен "Практикер" - Люлин. 
"Практикер" се включва в кампанията "Пролетно почистване на София" по покана на кмета 
на Столична община Йорданка Фандъкова, за да помогне на столичани да направят града, в 
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който живеят, още по-привлекателно, чисто и уютно място. Инициативата стартира на 
26.03.2018 г. и ще протече в два етапа. 
Първият ще се проведе под надслов "Заедно да почистим, поддържаме и пазим своя 
квартал" до 15.04, а вторият - "За по-чиста и зелена София", ще се състои от 16.04.2018 г. до 
28.04.2018 г. 
Инициативата на "Практикер" е подарък за софиянци във връзка с откриването на напълно 
обновения хипермаркет на веригата в столичния квартал Люлин. 
Общата площ на новия "Практикер" - Люлин е вече почти 12 000 кв. м., а за доброто 
обслужване и консултация на клиентите се грижат близо 100 обучени продавач-консултанти. 

Акция за чиста лагуна ще се проведе тази неделя на Атанасовското езеро 

www.focus-radio.net | 13.04.2018 |  
Бургас. Акция за чиста лагуна ще се проведе тази неделя на Атанасовското езеро, съобщиха 
от пресцентъра на Община Бургас. Екипът на проект „Солта на живота“, LIFE + кани приятели 
на езерото на пролетна акция в неделя 15 април 2018 г. от 10:00 часа в южната част на 
Атанасовско езеро. За 4-та поредна година доброволци на различна възраст ще се съберат 
до Укритието за наблюдение на птици, за да подготвят Пътеката на саблеклюна за 
предстоящия сезон, когато стотици жители и гости, ученици и преподаватели ще посетят 
района, за да са по-близо до природата, да наблюдават птици или да си почиват. 
В празничния април и само седмица след Великден се организира акцията „Лагуна клийн 
джамборе #4“, за да се почисти района, да се изкоси тревата и дори да се оформи ново 
пространство, където в края на април ще се проведе арт-пленер, чийто произведения ще 
радват бургазлии през цялото лято. Любителите на по-тежката физическа работа също няма 
да останат разочаровани – ще се копаят дупки, ще се бърка бетон и ще се монтират отново 
табелите, разрушени за пореден път или изтръгнати от неизвестни вандали през последните 
месеци. 
„Тази година по изключение ви очакваме в неделя, а не в събота. Бъдете в 10:00 часа в 
удобно облекло и подходящо настроение, а ние ще осигурим инструменти и работа за 
всички. От Община Бургас ни помогнаха с ръкавици и чували и ще се погрижат събраните 
отпадъци да бъдат изнесени своевременно. Може да дойдете с велосипед, пеша или с 
автомобил до кръговото на изхода на Бургас към Сарафово. Ако ползвате градския 
транспорт – автобуси № 6, 12, 15 (вижте транспортните опции тук и тук). След края на 
работния полуден ще си направим пикник, като ние от „Солта на живота“ ще се погрижим за 
храната и напитките.“ – кани от името на организаторите Радостина Ценова от БФБ. 
Акцията се организира в рамките на проект „Солта на живота“, LIFE +, който се изпълнява от 
Българска фондация Биоразнообразие, БДЗП и Черноморски солници АД. Проектът е един 
от 25-те финалисти в тазгодишната надпревара за Европейските награди Натура 2000. Всеки 
български гражданин може също да гласува и да подкрепи приказката за езерото, солта и 
птиците на този линк до 22 април – http://natura2000award-application.eu/finalist/2143 
Надпреварата е оспорвана, а наградата е много престиж за Бургас и Атанасовското езеро! 

Отличниците на VIVACOM 

сп. GRAZIA | 16.04.2018 |  
На специална церемония, проведена в A Hub, София, бяха оповестени тринадесетте 
победители, които ще получат финансиране от програмата VIVACOM регионален грант. 
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Инициативата се осъществява за трета поредна година и се реализира с подкрепата на 
Български център за нестопанско право. Благотворителната кауза има за цел стимулиране 
на развитието на различните региони в страната и местните общности, като предоставя 
финансови средства на граждански организации, читалища, настоятелства на училища и 
детски градини, за осъществяване на проекти на местно ниво. 
Критериите, според които журито оценява проектите, са: полза от реализирането на 
инициативата или решаването на проблем за конкретния регион, ангажиране на местната 
общност и новаторство. Освен тринадесетте отличени победители VIVACOM изненада двама 
от участниците със специални награди, които не бяха включени в предварително обявения 
бюджет на инициативата. Общата сума, отпусната за реализиране на проектите в третото 
издание, е шестдесет хиляди лева, като максималната сума за всеки победител е пет хиляди 
лева. финалистите се събраха на среща в Къщата на гражданските организации и се 
запознаха с актуални застъпнически инициативи и законопроекти, които засягат развитието 
на гражданското общество, и получиха индивидуални консултации от експертите на БЦНП 
относно задължителната за всички пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел 
в Агенция по вписванията. 
 
Подкрепят с концерт кампанията „От любов към живота“ 

www.pazardjik.marica.bg | 17.04.2018 | Благотворителен концерт във Велинград ще подкрепи 
благотворителна кампания срещу рака на гърдата „От любов към живота", съобщиха 
организаторите.  Събитието ще е на 21 април, събота, в читалище „Св. Св. Кирил и Методий” 
и в него ще участват клуб по спортни танци „Импулс“-Велинград, школа саксофони и китара, 
школа журналисти, театрална школа и други. Цената на билета за концерта е 10 лева, срещу 
които желаещите да подкрепят кампанията ще получат и подарък - розов благотворителен 
продукт. Дружеството, основен организатор на проявата, 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. 
Благотворителният концерт ще е под надслов „Благодаря от любов към живота“.  

  
Общи новини 
 
Обучение по проект „Граждански разговори за София" 
www.ngobg.info | 13.04.2018  
Форум Гражданско Участие съвместно с екипа на „Визия за София“ започва работа по проект 
„Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските територии“ по 
програма Европа 2018 на Столична община.  Дейностите по проекта целят да активират 
включването на граждани от различни райони на София в разработване на Визия за София и 
да подкрепят екипа и работещи с тях стажанти и доброволци в изграждане на капацитет за 
провеждане на обсъждания. В тази връзка на 16 и 17 април 2018 ФГУ ще проведе обучение 
на тема „Подходи за включване на гражданите“ за разширен екип от експерти.  Целта е да 
подготви екипа за структурирана работа с гражданите за разработване на дългосрочна 
визия за София и да допринесе за разработването на концепция за структурирано 
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гражданско участие в обсъжданията от процеса. Събитието е първа стъпка от проекта, който 
е в пряка връзка с целта на Визия за София за създаване на условия за включване на 
мнението на граждани и заинтересовани страни в недостатъчно включени и непредставени 
райони.   Проект „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските 
територии” се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 
2018 г. от Сдружение „Форум Гражданско Участие” 

Да бягаш благотворително 

Лондонският маратон е набрал над 860 млн. паунда за каузи с добри намерения, в България 
събраните суми са малки, но желание не липсва 
сп. Икономист | Яна КАСОВА, BGathIetic.com | 13.04.2018 | Стр. 60, 61 
Хората помагат един другиму, откакто светът съществува. Също толкова отдавна човекът 
започва да бяга, за да се придвижва по-бързо. Но благотворителните състезания започват 
хилядолетия по-късно. Да бягаш, за да помогнеш, е стимул за начинаещите, подкрепяйки 
кауза, която е на сърцето им, да застанат на старт в състезание. Напредналите в километраж 
с маратонки пък често избират да съчетаят хобито си с извършено добро. 
Един от рекордьорите по набрани средства за благотворителност е маратонът на Лондон. 
Ежегодно в състезанието стартират над 35 000 души, като повече от 26 000 от тях бягат, 
подкрепяйки благотворителна кауза. 1/3 от стартовите места са отдадени на организации, 
които набират средства по различни направления. Надпреварата се провежда от 1981 г. 
насам, но първата благотворителна инициатива стартира 3 години по-късно, когато са 
отпуснати няколко стартови позиции за фондация, подпомагаща спорта. Оттогава 
Лондонският маратон всяка година има благотворителна инициатива. В края на миналия век 
желаещите да включат своите кауза в състезанието драстично нарастват и принуждават 
организаторите да въведат схема за благотворителност. Така от 1993 г. в сила са "Златните 
облигации", чрез които стотици организации с добри намерения купуват гарантирани 
"залози" за по 300 паунда, които след това предлагат на участниците, които ги подкрепят. 
Бегачите, вземащи тези места, се ангажират да наберат четирицифрена сума за каузата си, 
като популяризират избраната неправителствена организация и насърчават към финансови 
дарения. Организациите, които изкупуват "Златни облигации", са вече над 750 и си 
гарантират поне 15 000 места на стартовата линия, а допълнителните "Сребърни облигации" 
дават възможност за още над 15 000 да стартират благотворително по 42-километровото 
трасе. 
Лондонският маратон е вписан и в Книгата за рекордите на Гинес за набрани за 
благотворителност средства от еднодневна проява. От 2007 г. каузите набират по над 46,5 
млн. паунда, а през 2016 г. сумата надхвърля 59 млн. паунда. За последните 34 години 
Лондонският маратон е набрал над 860 млн. паунда за добри намерения. 
Освен това компанията, която организира маратона - London Marathon Events, чрез 
собствената си благотворителна организация The London Marathon Charitable Trust е събрала 
над 64,5 млн. паунда. Тези средства се разпределят за изграждане на спортни съоръжения. 
През годините фондацията е помогнала за реализирането на повече от 1130 проекта. 
Друг пример за мащабна благотворителност в маратонските бягания е традиционното 
състезание в Бостън. Само официалната благотворителна програма на Бостънския маратон 
осигурява над $12 млн. годишно. 
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Ежедневно по целия свят се провеждат благотворителни състезания от различен ранг и 
мащаб. 
Български опит 
В България не изоставаме по никакъв начин с желанието да помогнем. Средствата, които се 
събират от различните инициативи с бягане, разбира се, са много по-малко, но и мащабите 
са различни. 
Софийският маратон бележи всяка година рекорди по масовост, като в последното му 
издание през миналата есен се включиха над 4000 души. А колкото повече бегачи, толкова 
повече благотворителност. 
През 2017 г. в надпреварата бяха реализирани няколко инициативи. "Жълти стотинки" се 
реализира в партньорство с фондация "И аз мога" и помогна на деца с множествени 
увреждания, за които се полагат грижи в столичния дневен "Център за Надежда". Ежегодно 
се събират средства за децата, болни от аутизъм, като всеки пробяган от служителите на 
родна верига бензиностанции километър се умножава в левове. Друга благотворителна 
кауза - на организацията Running 4 those who can't, набира средства за закупуване на 
специализирани столове за децата с увреждания, които не могат да бягат. Вече в няколко 
издания на състезанието на 42,195 км участва и отборът на българската секция на WWF 
(Световен фонд за дива природа), като мисията на тима е насочена към опазване на тигрите. 
През 2016 г. по време на надпреварата в столицата отборът събра 2300 лв. 
От организационния комитет на Софийския маратон споделят, че социалните каузи набират 
по близо 50 000 лв. От година на година пък стават все повече желаещите да се включат в 
подобни инициативи, нарастват и сумите, с които се подпомагат децата в нужда. 
Не само най-голямата проява за бягане у нас е популярна за набиране на средства. Съвсем 
наскоро ултрамаратонецът Красимир Георгиев за 36 часа избяга 220 км на пътека, без да 
спира, в подкрепа на децата, преборили тежкото заболяване рак. 
"Дари времето си на 5kmrun" пък е инициатива на Спортен клуб "Бегач", който ежеседмично 
прави бягане на 5 км в четири български града - София, Пловдив, Варна и Бургас. 
Благотворителните им събития набират средства за различни проблеми в тези градове. 
Sofia24run пък беше интересна инициатива, в която отбори бягаха цяло денонощие щафета 
на Националния стадион "Васил Левски". Общо 28 219 обиколки бяха обърнати в 28 219 лв. 
в помощна българските параолимпийци. 
За втора поредна година България ще подкрепи каузата на международната фондация 
Wings for Life за откриване на лек срещу гръбначните увреждания. Актьорите Деян Донков, 
Юлиян Вергов, Владимир Карамазов, Антоний Аргиров, Невена Бузукова, Стефан А. Щерев и 
Снежана Макавеева, бегачите Краси Георгиев, Шабан Мустафа и Антония Григорова, 
парапланеристът Веселин Овчаров, колоездачът Йордан Анчев, автомобилният състезател 
Павел Лефтеров, параолимпиецът Георги Киряков вече заявиха своята подкрепа към 
десетките хиляди по света, за които откриването на лек е жизненоважно. Благотворителното 
бягане се провежда по едно и също време в целия свят. За да се подкрепи каузата на 
фондация Wings for Life, е необходимо да се свали мобилното приложение и да се дари 
минималната сума 8,00 евро. У нас тази година стартът е в пет български града - София, 
Бургас, Велико Търново, Варна и Пловдив, на определено място, на 6 май. 

Добрата новина! Събраха парите, необходими за лечението на малката Рая 

www.bgnow.eu | 13.04.2018 |  
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Средствата, необходими за лечението на 5-годишната Рая успяха да се съберат само за 70 
дни. Благодарение на добрите хора в България, мечтата на едно дете да проходи ще се 
осъществи съвсем скоро. Рая заедно с родителите си заминават в началото на месец юли на 
лечение, което ще се проведе в Сейнт Луис, Америка. Освен парите за операцията и 
рехабилитацията, са събрани и средствата за пътуването и престоя там. От днес ДМС 
номерът в полза на Рая, няма да бъде активен. Остава отворена дарителската сметка, тъй 
като все още предстои по нея да постъпят средства от различни благотворителни 
мероприятия, проведени в Шумен и други градове на страната. Семейството на Рая изказва 
най-искрени благодарности на всички добри хора, които се включиха с дарения и отделиха 
време и средства, за да помогнат на тяхната дъщеричка да проходи. Екипът на 
24shumen.com пожелава на малката Рая да проходи скоро и да изживее едно щастливо 
детство, а на нейните родители – никога да не се предават и да са все така борбени! 
Източник: 24shumen 

Кампанията „Дръвче по дръвче” започва тази неделя 

www.dariknews.bg | 13.04.2018 | 
Кампанията „Дръвче по дръвче” в Кюстендил започва тази неделя. „Нека мислим и 
действаме за бъдещето!!! Ще има и кутия за дарения, тъй като парите са ни недостатъчни 
ще вземем посадъчен материал и ще го плащаме после”, призовава инициаторът  Елица 
Димитрова чрез социалните мрежи. Началото е в 9.00 часа на ул. "Хаджи Димитър "62, от 
където ще започва кампанията. Ще  бъдат засадени дървета, цветя и храсти. „Носете си 
каквото имате. Лизгари, мотики, кофи, ръкавици, но най-вече позитивизъм и добро 
настроение. В същият ден ще направим по-привлекателно място и още една тревна площ на 
същата улица. Ако искате да ни помогнете финансово за купуването на фиданки, храсти и 
цветя, можете да го направите в бутик за цветя "Елън" или да се свържете с мен или някой 
от другите организатори. Нека бъдем по-отговорни към бъдещето си. Нека градът ни бъде 
отражение на самите нас!”, призовават още организаторите. 

Даренията на храни през миналата година са намалели 

www.24chasa.bg | 13.04.2018  
Добре е да разделяме храната от боклука и да не бъркаме темата за спасяване на храна с 
това да използваме бракувани храни. Това каза за БНТ Цанка Миланова - изп. директор на 
Българската хранителна борса. Според Миланова, това беше и предмета на закона - да се 
направи всичко необходимо, така че храната с оставащ много кратък срок на годност, но все 
още годна и напълно безопасна, да достига именно до хората, които не могат да си я 
позволят. Повече от година проследяваме този процес и данните показват точно обратната 
тенденция - на практика даренията през миналата година намаляха. "Имахме тези опасения 
още с приемането на Закона и предварителните дебати по него и това конкретно е свързано 
с разпоредбата храната да бъде маркирана с текст "дарение - не подлежи на продажба", 
което само по себе си може би е превенция на рискове и така да не бъде повторно 
продавана. Но разпоредбата е доста рестриктивна - тя предполага поставяне на този текст 
по начин, който не позволява неговото заличаване върху всяка потребителска опаковка", 
каза Миланова "Хранителната банка работи при много голям дефицит на средства и на 
всякакви други ресурси, и в момента ние сме трима души екип. Ако бизнеса има цялата 
ефективна мощ на ресурсите, с които разполага, има съпротива срещу тази разпоредба. Тя 
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коства допълнително разходи и време, а понякога за храната с кратък срок на годност - това 
е решаващо, дали да стигне до хората и как", обясни още тя.  

bTV подкрепя благородната кауза „Един ден на Витоша“ 

www.btvnovinite.bg | 13.04.2018 |  
Първият щафетен супермаратон на Витоша в подкрепа на хората с физически увреждания 
събира в един ден професионални спортисти, любители и лица от екрана тази събота (14 
април). Николета Маданска, Мариана Векилска и екипът на bTV ще направят зрителите 
съпричастни с най-вълнуващите моменти от 24-часовата обиколка на живо. Дойчин Боянов, 
подкрепен от любими български спортисти и лица от екрана и споделено с хора с 
увреждания, ще се опита да обиколи Витоша, упражнявайки близо 20 вида спортно-
туристически дейности. Спортното предизвикателство на алпиниста започва в полунощ на 
14 април и включва скално катерене, полет с въздушен балон, хендбайк, ски, кану, кучешки 
впряг и още много. В „Тази събота и неделя“ зрителите на bTV ще проследят на живо как 
Дойчин Боянов яхва спортен кон веднага след като е приключил прехода му с хендбайк 
(колело, управлявано с ръце) от село Боснек. Мариана Векилска ще изпрати алпиниста от 
заслон „Смильо“, за да го посрещне Николета Маданска на ски с алпиниста Никола 
Калистрин при хижа „Алеко“. Това е и една от локациите, на които всички хора, които искат 
да подкрепят „Един ден на Витоша“, ще могат да се присъединят към приключението. 
Първите предизвикателства пред Дойчин Боянов, които ще се случат през нощта на 14 април 
и включват скоростно изкачване, шосейно и планинско колоездене, кану и спелеология 
(изследване на пещери), ще проследи репортерът на bTV Новините Александра Кръстева. 
Централната емисия на bTV Новините в събота ще започне на живо от Момина скала, където 
Николета Маданска ще полети с Дойчин Боянов с въздушен балон до следващото 
предизвикателство пред приключенците. За обобщение на резултатите и първи отзиви след 
събитието двамата ще гостуват на Мариана Векилска и в неделната сутрин. Освен екипа на 
bTV, за да направят Витоша достъпна за хората с увреждания, в приключението ще се 
включат още световният и европейски шампион по кану Станилия Стаменова, Кирил 
Николов – Дизела, планинският бегач Антония Григорова, алпинистът Боян Петров, 
парапланеристът Веселин Овчаров, както и хора с увреждания, които активно спортуват, 
като Владимир Гюров и Иван Кожухаров. Шосейното колоездене, ски спускането от Черни 
връх и пешеходният преход са отворени за всички желаещи да станат част от това уникално 
спортно събитие с благотворителна цел. Всеки желаещ може да се включи в 
благотворителната инициатива чрез дарение с есемес или по банкова сметка на страницата 
на инициативата. 

Младата преподавателка Теди Малинова: Работата с деца ме вдъхновява 

www.uspelite.bg | 13.04.2018 |  
Теодора Малинова е необикновена млада учителка. Преподава география и биология в 
American English Academy в София. Тя е докторант в СУ „Св.Климент Охридски“. Една от 
многобройните й дипломи - „Компютърна графика и анимация с Изобразително изкуство“ й 
помага да превърне учението в творение. Теди е „Учител будител“ на 2014 г., но ние знаем, 
че ще е такава винаги. През 2017 г. заедно с колегите си от образователен сайт „Географ БГ“ 
печелят проекта на NOVA TV и фондация Reach for change – „За децата на България“. Теди е 
герой в поредицата на BTV „Най-готиният учител“. Автор е на „Нестандартни пътешествия из 
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България“ в Уча.се. През 2015 г. е делегат от България на Европейския географски конгрес 
(EUGEO, 2015) в Будапеща. Гост лектор е в много образователни и квалификаицонни форуми 
в страната.   Пътешественик и откривател по душа, Теди е посетила над 15 държави, някои 
от които с научно-образователна цел. С какво се занимашаше преди учителската 
професия?Учех! Моя преподавателка от университета ме покани да напишем заедно едно 
ръководство за теренни игри на територията на Драгоманско и Алдомировско блато. И 
наравно с това участвах в образователен туризъм, съпровождайки ученици от цяла София, 
които се запознаваха отблизо с красотите на двете блата. Завърших бакалавърската си 
степен и на 23 години вече бях учител. Разкажи ни за твоя първи учебен ден като 
учител?Първият ми ден като учител беше по време на моята стажантска практика. Бях 
подготвила изключително много материал, който да съпътства урока ми, но попаднах в 10. 
клас и честно казано от хилядите им провокативни въпроси не успях да предам урока си. Как 
провокираш интереса и задържаш вниманието на децата в час? Опитвам се часовете да 
протичат като една кокетна работилничка. Често с учениците ми работим с различни 
материали. Пресъздаваме географски карти от лего. Урокът ни за морета и океани премина, 
запълвайки голям буркан с пясък, миди, водорасли. Чрез олио и вода разделихме водните 
слоеве. Правим 3D макети на географски обекти. Една от последните ми хрумки бе тестове 
под формата на комикси, защото смятам, че архаичността в контролните работи все още не 
си е отишла. Откъде черпиш идеи?От всичко! Като започнем от иновативните образователни 
страници, преминем през копчета, камъни, шарени фототапети, дървени играчки, 
рециклирани материали, боб, леща, пластилин и най-вече от самите ученици. Мисля, че 
достигнах етапа, в който мога да разпозная точно от какво имат нужда, за да бъдат 
мотивирани и запленени от науката. Разкажи ни за Вулкана?Добре! Какаова геоморфоложка 
структура, лава с вкус на череша, вулканични бомби от сапун, еуфория, щастие и грейнали 
детски очи. Истината е, че вулканът е първата крачка да покажа на учениците си, че ученето 
може да бъде забавно, щуро и пътеката към безброй възможности. За съжаление, в 
България се забелязва спад в интереса към научните дисциплини и вярвам, че това би могло 
да се промени ДНЕС и СЕГА - в класните стаи. Ако още от ранна детска възраст се запали 
огъня на знанието, то това ще пожъне успеха в бъдеще. Твоят подход кореспондира с 
алтернативните методи на образование. Защо държавното училище не е подготвено за 
тях?Може би защото има изграден стереотип на преподаване години наред. Новите 
технологии плашат голяма част от моите колеги. В нашата образователна система ученето 
чрез игра не се приветства, поради страх то да не наруши така желаната от много учители 
тишина и дисциплина. Но е време училището да спре да бъде затвор за нашите ученици и 
да върне реномето си на основен източник на информация Защо една млада учителка като 
теб намира смисъл да влиза в час, облечена с тениска на Рилския манастир, изрисувана 
лично от сърце?Влизала съм и с тениска, на която са нарисувани органите от 
храносмилателната система и учениците питаха защо червата са ми отвън... Завършила съм 
Изобразително изкуство и то много ми помага в илюстрирането на уроците. Ако покажа 
Рила и Рилския манастир на снимка, то те няма да предизвикат същия интерес в учениците, 
отколкото ако ги видят изрисувани на тениска. Впечатлението тогава е голямо и вече 
придружено с въпроси. Ти си и приятел с учениците си, какви притеснения и проблеми имат 
днешните деца?Не очаквайте от мен да кажа, че днешните деца ги интересуват само 
телефони, компютри и вредни навици. Това е стената на капсулата, която вижда 
обществото. Отвътре обаче далеч не е така. Пропастта между ученик-учител и дете-родител 
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не е малка. И това, което е в душата на тези създания, често остава нечуто. Интересува ги 
тяхното бъдеще. Все по-често чувам за техните положителни възгледи върху околната среда. 
Поведението им е отражение на времето, в което живеем. И това, че в речника им думата 
hate е по-често срещана от „благодаря“, не ги прави зверове. Просто трябва да се научим да 
ги разбираме и да общуваме взаимно. Какво ще посъветваш младите хора, които им 
предстои да се заминават с учителската професия?Да не се отказват! Искам да ги уверя, че 
тази любов и искреност, която ще получат от учениците, не може да се сравни с нищо друго 
на този свят. На какво те научиха твоите ученици?Научиха ме на търпение, научиха ме да 
споделям всичко, което чувствам и изпитвам без колебание и притеснение. Убедиха ме, че 
децата на България са изключително умни, можещи и сърцати създания. И са моето 
спасение, когато на душата ми нещо й тежи! Сподели ни интересна случка от класната 
стая?Това може да отнеме дни! Всеки един учебен час е като приказка със своя собствена 
история. Сещам се за първия ми час с ученици от 5. клас. Докато вървях към кабинета по 
география, ме спират и казват: „Здравей, ти си 8. клас, нали? А знаеш ли коя е г-жа 
Малинова? Как изглежда? Преподавала ли ти е, че ние трябва да имаме час сега с нея?“. 
Сещам се за хилядите картички и бележки със сърца, налепени из класната стая. За урока ни 
със заглавие „Пътешествие“, когато бях помолила ученик да донесе от вкъщи малка 
количка, която да бъде символ на нашето географско пътешествие по карта, а той споделил 
на съучениците си, влязоха в час с 5 торби колички, камиончета и автобусчета и 
сформирахме цяла туристическа агенция. Обичам всеки миг с учениците си! 

„Капачки за бъдеще“ ще осигури нов кувьоз за болницата в Чирпан 

www.alfarss.net | 13.04.2018 |  
Капачки и пластмасови изделия ще бъдат събирани утре между 9 и 14 часа пред 
Националния стадион „Васил Левски“ в рамките на инициативата „Капачки за бъдеще“. При 
предходното подобно начинание през есента на 2017 г., благодарение на получените 
средства от предадените 8,5 тона пластмаса, бе закупен кувьоз за болницата в Червен бряг, 
обяви в ефира на „Преди всички“ по „Хоризонт“, Мартина Йорданова, една от 
организаторките на благотворителната инициатива. Мартина изрази надежда, че с 
настоящата кампания, която е много по-добре популяризирана и обхваща 18 града, освен 
София, ще позволи смяната на стария кувьоз в чирпанската болница, който се използва от 
1976 г.  "Миналата година беше първото събитие, което направихме  - организирахме го за 
20 дни  и събрахме 8,5 тона. Помогнаха ни и малко финансово и успяхме да купим кувьоз за 
болницата в град Червен бряг.  Така че се надяваме сега, когато кампанията е много по-
разпространена -  имаме и 18 града извън София, които също подкрепят кампанията, имаме 
стационарни пунктове, така че хиляди капачки пътуват по пътищата на България тази 
седмица, за да пристигнат на Националния стадион утре.  И се надявам да успеем да 
сменим стария кувьоз на болницата в град Чирпан, който кувьоз е важно да се каже, че от 
1976 година".   „Определено нашата кауза е насочена към малките градове, където няма 
такива средства и възможност за закупуване на скъпа апаратура, а тя е жизненоважна. В 
Чирпан за миналата година има 169 живородени бебета, а кувьозът им не е в експлоатация. 
Той е неизползваем.“ За целта са необходими поне 30 тона пластмасови капачки за 
рециклиране, които биха осигури средства в размер на 12 хил. лв. Организаторите разчитат 
финансова подкрепа да бъде получена и по откритите от тях сметки за дарения и от урната, 
която ще бъде поставена на утрешното събитие пред националния стадион. Мартина и 
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съорганизаторът на инициативата Лазар, разчитат на свои близки и приятели да им 
помогнат при организацията и в разтоварването и претеглянето на капачките. Най-
многобройните участници в кампанията са децата, казва с гордост Мартина: „Децата са 
екзалтирани от цялата идея. От това да събират, да творят. Те правят картини и фигури от 
капачки. Толкова красиви неща правят… Хубаво е това, че възпитаваме у децата от ранна 
детска възраст да пазят природата, да рециклират и в същото време на помагат.“ Запис на 
разговора с Мартина Йорданова от инициативата „Капачки за бъдеще“ можете да чуете от 
звуковия файл. 

Ученици от София изработват “Мечтаната дреха“ за абитуриенти от социални институции 

www.novini.dir.bg | БНР | 13.04.2018 |  
За втора година ученици от столичната Професионална гимназия по облекло „Княгиня 
Мария Луиза“, подкрепени от учителите си, ... За втора година ученици от столичната 
Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, подкрепени от учителите си, 
ще шият дрехи за абитуриенти от социални институции. „Мечтаната дреха“ е името на 
проекта, по който 6 момчета и 5 момичета ще получат уникални облекла. Фирма спонсорира 
костюмите на момчетата, тъй като в училището нямат нужната машина за направата им. 
Дрехите на момичетата обаче ще създадат учениците, които сами намират и партньори, и 
спонсори. „Шием с любов, обличаме в щастие“ е мотото на групата храбри шивачи. Събират 
ги двама учители - Стойка Чакърова и Александър Гергинов.“Обсъдихме с учениците идеята 
, обсъдихме различни каузи и накрая се спряхме -  заедно с тях, на тази идея, защото тя 
обвързва професионалното им направление с благотворителност“ , обяснява Стойка 
Чакърова. Миналата година помогнали на абитуриенти от София и населени места близо до 
столицата. Сега проектът се разраства:  “Ние работим с различни институции в България, 
като имаме хора от региона, от Дупница, Самоков, Разлив. Може би догодина ще стигнем и 
до морето“, казва Александър Гергинов. Комуникацията с институции и спонсори е изцяло в 
ръцете на децата. Общуват активно и с бъдещите абитуриенти, за да моделират и ушият 
дрехите им: “Всяко едно дете си има своята нагласа за това как иска да се види на бала и с 
всеки правим индивидуална връзка -  дискутираме, те показват снимки, това, което са 
харесали в Интернет, започваме да съветваме, те искат да променят, нещо ние оттам 
променяме и правим един модел“, разказва Ралица Георгиева от 12. клас. Тя е един от 
двигателите на „Мечтаната дреха“ и част от менторите на по-малките. Въпреки че също 
завършва, мисли много по-малко за собствената си рокля, отколкото за дрехите, които ще 
дарят.Повече за инициативата може да научите от звуковия файл. 

Творческо ателие дава шанс на зависими млади хора да развият фотографските си умения  

www.novini.dir.bg | БНР | 13.04.2018  
Днес ви разказахме за творческо ателие „ФотоФози“, което дава шанс на млади хора да 
развият фотографски умения... Днес ви разказахме за творческо ателие „ФотоФози“, което 
дава шанс на млади хора да развият фотографски умения. Заедно с програмата за 
рехабилитация на зависими „Солидарност“, ателие „ФотоФози“ част от сдружение „Факрита 
България“. Идеята на „ФотоФози“ е да помогне на хората, които са били зависими, в тяхното 
себеизразяване и социално включване. Два пъти месечно  професионални фотографи 
обучават участниците в програмата във фотографското изкуство. Обученията включват 
теоретични знания, техники и заснемане на кадри в естествена среда. Целта на ателие 
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„ФотоФози“ е наистина да приобщи всички, които имат нужда от процес на ресоциализация, 
след като са приключили програмата за лечение на зависими.При нас има много хора, които 
са в процес на рехабилитация, в края на своя път на лечение. Те наистина имат една нужда 
да се върнат сред хората по-различен начин – като здрави хора, които биха могли да работят 
и да участват във всички социални активности, които имат обикновените хора в живота , а 
ателието има дава тази възможност, каза за Радио София творческият директор Светослав 
Кирилов. Създаването на фотографското ателие се заражда преди 2 години от идея на 
участниците в програмата. От тогава до момента са организирани две благотворителни 
фотоизложби. Първата е организирана през 2016 г. под мотото „26 стъпки в моята посока“ и 
е посветена на Международния ден за борба за злоупотребата и незаконния трафик на 
наркотици. Втората изложба става факт през миналата година и носи името „Помогни ни да 
пораснем“. През 2018 г. участниците в ателието ще организират две нови фотографски 
изложби през юни и октомври, посветени на 15-годишния юбилей на програма 
„Солидарност“ и десетата годишнина от откриването на Националната информационна 
линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Средствата от продажбата на снимките ще бъдат 
използвани за финансиране на ателието - закупуване на фотографска техника и аксесоари, 
както и за организиране на бъдещи изложби. Още за творческо ателие „ФотоФози“ – чуйте 
от разговора на Гергана Пейкова със Светослав Кирилов.  

Фирми даряват първите 15 000 лв. за система з мониторинг на въздуха в Разград 

www.trud.bg | 13.04.2018 |  
С по 5000 лв. ще се включат в набирането на средства за изграждането на система за 
мониторинг на въздуха три от големите фирми в Разград. На заседание с областния 
управител Гюнай Хюсмен те потвърдиха ангажимента си и се взе решение да се поставят 
електрохимични сензори в 5 точки в града. Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен 
поде инициативата за системата за мониторинг на въздуха и получи подкрепа от 
държавната и местната власт, както и от големия бизнес в областния град.Възможностите са 
за отчитане на наличието на сероводород, амоняк и фини прахови частици, а резултатите ще 
се оповестяват в интернет или на табло в центъра на Разград. По този начин всички, които 
проявяват интерес, ще имат достъп до тази информация. При установяване на 
продължително замърсяване, ще бъде сезирана екоинспекцията, която да установи 
източника, информираха от Областната управа. По предварителни данни системата ще 
струва между 40 000 и 50 000 лв. Това налага осигуряването на още средства, освен 
обявените от фирмите досега. Съдействие ще се търси от кмета на община Разград и 
съветниците. Наблюденията на мобилната станция на МОСВ в Разград са през 54 дни от 
годината и продължителността им не е достатъчна за анализ на здравните власти, уточниха 
още от Областната управа в Разград. По проблема за чистотата на въздуха те работят 
съвместно с Общината, бизнеса и РИОСВ-Русе. 

Над 1 млн. лв. е дарила Асоциация „Силви Вартан за България“ за последните 12 години у - 

www.focus-news.net | 13.04.2018  
София. Над 1 млн. лв. е дарила Асоциация „Силви Вартан за България“ за последните 12 
години у нас по данни на БЧК, предоставени на Агенция „Фокус“. В периода 2005 – 2017 г. 
Асоциацията е дарила медицинска апаратура на стойност 961 461.25 лв. на болнични 
заведения у нас. Сред бенефициентите попадат УМБАЛСМ „Пирогов“, ІІ-ра САГБАЛ 
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„Шейново“-София, МБАЛ „Св. Анна“- Варна, МБАЛ Пловдив АД, Национална кардиологична 
болница АД – София, Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД, МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен“ 
АД и др. Даренията са направени за диагностичен ултразвуков апарат SONEO, камера за 
интензивна фототерапия за новородени Берсо 360, камери за ламинарен поток, портативен 
ехограф с два броя трансдюсери, апарат за интензивна фототерапия за неонатална 
жълтеница Berceau 360, анестезиологичен апарат модел CLARYS 2000 и др. Столична община 
и НС на БЧК са получили като дарение детски играчки на стойност 74 441.47 лв. По 
програмата „Топъл обяд“ асоциация „Силви Вартан“ е дарила 100 425 лв. в периода 2012 – 
2017 г. Агенция „Фокус“ припомня, че най-успешната световна звезда с български произход 
Силви Вартан ще изнесе последните си два концерта у нас на 19 април 2018 г. в Двореца на 
културата и спорта във Варна и на 21 април догодина в зала 1 на НДК. По време на 
концертите певицата ще се сбогува с почитателите си у нас. 

"Лукойл" и доброволци посадиха 400 дръвчета 

Компас, Бургас | 14.04.2018  
Над 60 служители на "Лукойл Нефтохим Бургас" и близо 50 доброволци от Камено посадиха 
400 дръвчета на територията на общинския център навръх Лазаровден. 
Зелената акция, която се проведе ден преди красивия християнски празник Цветница и в 
началото на Седмицата на гората, бе организирана от Синдиката на българските 
нефтохимици "Лукойл" и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. 
Освен доброволците в нея участваха и кметът на Камено Жельо Вардунски, председателят 
на местния парламент Радослав Балтаджиев, както и директорът по персонала и 
обществените връзки на "Лукойл Нефтохим Бургас" Росен Григоров. 
"Много сме благодарни на ръководството на рафинерията за това, че дариха 400 дръвчета - 
бързорастящи видове чинар и червен дъб, защото градът се нуждаеше от нова растителност. 
Радвам се, че жителите на Камено приеха позитивно инициативата и се включиха активно в 
саденето. Дори ако някои от дръвчетата не се хванат, останалите ще са напълно достатъчно, 
за да придадат на града един по-зелен облик", каза Жельо Вардунски, който лично посади 6 
дръвчета. 
В акцията се включиха цели семейства, а някои от служителите на "Лукойл" дойдоха с 
личните си автомобили, тъй като един автобус не успя да събере всички доброволци. 

„Зелена линейка“ на Фондация „АДРА – България“ спря на площада в Кърджали, канят 
кърджалийци на безплатни медицински прегледи 

www.novjivot.info | 14.04.2018  
„Зелена линейка“ на Фондация „АДРА – БЪЛГАРИЯ“ спря на централния площад 
„Освобождение“ в Кърджали, за да даде възможност на жителите на града да си направят 
безплатни медицински изследвания. Прегледите ще се извършват всеки ден от днес 
(събота) до вторник – 17 април, включително от 13.30 до 18.30 ч. От 18.30 часа в 
Конферентната зала на хотел „Арпезос“ ще бъдат изнасяни лекции на здравна тематика под 
общото заглавие „Осемте стъпки на здравето“. 
„Инициативата е наречена „Здравно експо“, в което це бъдат правени изследвания за костна 
плътност, ЕКГ, кръвна захар, телесно тегло, дихателен обем, пулсоксиметрия и др. Общо 
девет са постовете, в които всеки, желаещ може да дойде и да посети“. Това разказа за в. 
„Нов живот“ директорът на Фондацията Мариан Димитров. 
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По думите му няма никакви ограничения, касаещи възраст, пол или определено 
здравословно състояние и всеки жител на Кърджали може да се изследва. Препоръчително 
е обаче за измерване на остеопороза да дойдат жени на възраст над 55 до 70 г. „Тази 
възраст е рискова възраст, в която може да се хванат и да се стопират някои проблеми с 
нарастваща остеопороза“, подчерта Мариан Димитров. „Това е един обратим процес и 
може да се случат обратни процеси към заздравяване на костната плътност. Така че това е 
приоритет. По-младите жени и мъже нямат нужда от това изследване, защото при тях няма 
този процес на липса на естрогени“, обясни още той. Лекар-консултант е диетологът д-р 
Даринка Ангелова от Пловдив. В екипа работят и доброволци с медицинско образование, 
също и лаборанти, които ще извършват изследванията. 
„Фондация „Адра – България“ е създадена преди повече от 27 години и е профилирана в 
дейности, касаещи системата на здравеопазването, спешната помощ, подпомагане на 
уязвими групи хора. Работим в различни райони на България, днес с нашата линейка – тази 
на „Адра – България“, сме в Кърджали и правим безплатни медицински изследвания. Д-р 
Ангелова е диетолог, работи заедно с БНТ“, поясни директорът на Фондацията. 
Стана ясно, че резултатите от направените изследвания се описват в пациентски лист и 
изследваният получава веднага своите резултати. В случай, че бъде открит здравословен 
проблем, преглежданият се насочва за консултация към личния си лекар. 
„Много често се откриват задълбочени форми на остеопороза. Насочваме пациентите към 
личния лекар и за последващо лечение. Ние можем да перпоръчаме стил и начин на живот, 
но предпочитаме личният лекар да прецени. Лекарят в нашата линейка също може да 
консултира по-специфични заболявания. Поканени са хората, които имат време и желание 
да се прегледат, да го сторят“, каза още Мариан Димитров. 

Съвместна кръводарителска кампания на БЧК и архиерейското наместничество в Ямбол 

www.novini.dir.bg | БНР | 14.04.2018 |  
Десетина доброволци се включиха в първата съвместна кръводарителската кампания на БЧК 
- Ямбол и местното архиерейско намест... Десетина доброволци се включиха в първата 
съвместна кръводарителската кампания на БЧК - Ямбол и местното архиерейско 
наместничество. Съвместната благотворителна дейност ще продължи и в 
бъдеще.Съвместната инициатива на Българския червен кръст и православната църква е 
първа по рода си в Ямбол и според архимандрит Димитрий е била успешна: “Истинският 
православен християнин това прави  - за него е приоритет да дава“, подчерта 
свещенослужителят.18-годишната Росица е сред младите червенокръстци, които 
призоваваха ямболци да се включат в кампанията: “Точно тази кампания може да 
подпомогне да се спаси някои живот. И не е нужно да чакаш нещо да ти се върне -  просто ти 
помагаш на някого“.Съвместни кръводарителски кампании между Българския червен кръст 
и архиерейско наместничество в Ямбол занапред ще се организират поне два пъти годишно. 

Ловеч стана по-зелен с над 1200 нови насаждения 

www.zetramedia.com | 14.04.2018  
Ловеч стана по-зелен с над 1200 нови насаждения след проведената на 14 април акция по 
залесяване. Мероприятието бе организирано от Община Ловеч и е във връзка със 
Седмицата на гората. 
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На четири обекта работиха много доброволци, служители и граждани. В залесяването се 
включиха кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, заместник-кметовете Цветан 
Георгиев и Даниел Колев, секретарят на Община Ловеч Даниела Цанова, общински 
съветници. 
В акцията, проведена в Зоопарка, участваха доброволци от Регионална библиотека „Проф. 
Беню Цонев“, БЧК, Сдружение „Екомисия 21 век“ и ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф Първи“ и 
ППМГ- Ловеч. 
В кв. „Гозница“ работиха възпитаниците на ПГМЕТ- Ловеч, заедно с директора си инж. Ирина 
Стоенчева, както и тези от ПГИТУ с директора Пенка Драганска. 
В района на стария път за София се трудиха ученици от СУ „Св. Климент Охридски“ и НПГВМ 
„Проф. д-р Димитър Димов“. По-рано през седмицата в инициативата се включиха и 
останалите училища в Ловеч. 
Днес се грижим градът ни да става по-зелен и с по-чист въздух, сподели с участниците 
кметът Корнелия Маринова. Тя даде старт на залесяването в Зоопарка, като зася първата 
липова фиданка. Осигурени бяха безвъзмездно нови корени иглолистни и храстовидни 
декоративни растения. Целта е зоните край града да станат по-цветни и зелени. 
Залесителните мероприятия започнаха с едноминутно мълчание в памет на загиналите на 
АМ „Тракия“ и по повод обявения ден на траур. 

Търсят средства за ремонт на моста на Колю Фичето  

www.tvn.bg | 15.04.2018 | 
Община Бяла търси финансиране с проект за ремонта на моста на Колю Фичето, съобщи 
кметът Димитър Славов. За реставриране на съоръжението ще са необходими не по-малко 
от 3 милиона лева, които, въпреки опитите на общината, не могат да бъдат осигурени от 
общинския бюджет. Културното министерство също е „пас“. 
Славов припомни, че преди година общината обяви дарителска кампания за реставрацията, 
чрез която обаче са били събрани едва около 8000 лева. Създаден е бил и документален 
филм. 
Извършено обследване е показало, че основите на 150-годишното съоръжение са здрави. 
Сериозни са обаче проблемите с настилката, има пукнатини и фуги между камъните. Преди 
седем-осем години заради ремонт на съвременния мост движението на автомобили е било 
насочено през старото съоръжение, което го е амортизирало още повече, каза още 
беленският градоначалник. Надеждата на местната община е, че през тази година ще успеят 
да осигурят необходимото финансиране по линия на европейските проекти. 
Проектът е готов и е съгласуван, каза още Славов. Предстои среща с архитекти и 
специалисти, които да го огледат и да кажат мнението си за идеята. От Община Бяла искат в 
края на моста да се направи място, където да могат да спират автомобилите и да бъде 
изграден туристически център. 
Мостът на Колю Фичето се смята за едно от върховите постижения на българското 
възрожденско инженерно – строително и архитектурно изкуство. С неговото изграждане и 
свързан станалият легенда пазарлък с Митхад паша и гаранциите, които майсторът дал за 
изпълнението на градежа. Оферти пред валията направили различни архитекти и 
строителни предприемачи – както от Османската империя, така и от Европа, с надеждата да 
получат апетитната поръчка. Един полски титулуван строител например предлагал да 
построи моста срещу крупната сума от близо 3 милиона гроша. Тогава Уста Колю Фичето, 
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изрекъл прословутата фраза, която и до ден днешен остава синоним на почтеност и 
добросъвестност в професията – „Паша ефенди, ако аз не направя моста при Бяла по теркя 
си за 700 хиляди гроша – вземете ми главата!”. 
Строителството  започнато през 1865 г. по заповед на Митхад паша. Завършен е 2 години по-
късно. Дълъг е 276 метра, има 14 свода, украсени с релефни изображения на животни. В 
каменния му парапет има вградени две фигури – лъв и двуглав орел, изработени лично от 
големия майстор. В края на миналата година БНБ пусна възпоменателна монета по случай 
150-годишнината от изграждането. 
Според местно предание, по време на руско-турската война, руските войски начело с 
генерал Гурко спрели до белокаменния мост. Не знаели каква е здравината му, дали ще 
издържи тежките оръдия и хиляден народ с коне. Повикали майстор Кольо Фичето, а той, за 
да увери руския генерал, че работата му е много здрава и солидно направена, сам слязъл и 
застанал под моста, докато минат тежките руски оръдия. 
Оттогава е останал обичаят майсторът строител да стои под моста, докато трае изпитанието 
на строежа. Ако мостът не издържи, то майсторът пръв да загине с калпавата си работа. 

Нови носии дариха за децата от Фотиново 

www.haskovo.net | 15.04.2018  
Децата от ОУ „Хр.Смирненски“ в кирковското село Фотиново получиха нови  народни носии 
за традиционния танц„Зейбек“ от ръководствата на община Кирково и побратимената 
турска община Газиемир, Измир. Така малчуганите от Фотиново вече разполагат с 
подходящо сценично облекло за пресъздаване на народните обичаи и традиции при 
изявите си, и за участия в национални и международни фестивали.Новите носии са 
прекрасни и стилизирани за танца „Зейбек“ с богати цветове -златисти, червени, синьо-
черни-червени с много мотиви, елементи и части, които носят характерните белези на 
народното творчество и фолклор. Училищното ръководство, Обществения съвет към 
училището, целият учителски колектив и учениците отправят искрената си благодарност към 
кмета на побратимената община Газиемир Халил Ибрахим Шенол и кмета на община 
Кирково Шинаси Сюлейман. Благодарим, че реализирахте една ученическа мечта! Гюнер 
Шукри 

Новият червен iPhone 8 е с кауза за предотвратяване на СПИН   

www.dobrichonline.com | 15.04.2018 | 09:40  
Apple пусна в продажба iPhone 8 и iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition - продължение 
на тенденцията, започнала с iPhone 7 моделите си през миналата година. Като изключим, че 
задната част на тазгодишните модели е искрящо червена, разликите с обикновените модели 
са почти незабележими. Гърбът е стъклен, като елегантно се прелива с черния преден 
панел. Идеята на (PRODUCT)RED устройствата е част от парите при всяка покупка на такъв 
модел да отиват за благотворителни каузи, свързани с предотвратяването, лечението и 
диагностицирането на СПИН по света. Apple показа и предпазни калъфи за червените си 
модели, които са направени от висококачествена кожа и имат приятен матов оттенък. 
Колкото и да се надявахме обаче, в представянето не фигурираше червен iPhone X, и едва ли 
ще видим подобен модел тази година.  
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Мащабни протести в Унгария срещу избора на Виктор Орбан 

www.capital.bg | Калина Горанова | 15.04.2018 |  
Десетки хиляди унгарци участваха в мащабни протести в Унгария срещу избора на Виктор 
Орбан. Преди седмица премиерът Виктор Орбан спечели трети пореден мандат и 
мнозинство от две трети според предварителните резултати, след антиимигрантска 
кампания. Протестът е измежду най-големите в Унгариял. Подобен брой участници имаше 
на протеста срещу плановете на Виктор Орбан да наложи данък върху използването на 
интернет през 2014 г, както и на този в негова подкрепа преди изборите. Организаторите на 
протеста казват, че той е насочен срещу нечестната избирателна система. В социалните 
мрежи те призовават за повторно преброяване на бюлетините, за нов избирателен закон, за 
свободни медии и за по-ефективно сътрудничество между разкъсаната опозиция. Нов 
протест се очаква идния уикенд. Орбан срещу ЕС Основните критики срещу Обран са 
насочени срещу управлението му, подкопаващо демократичните принципи, като новата му 
победа може да допълнително да активизира политиките му в тази посока. 
Той е против по-дълбоката интеграция на блока и съюзявайки се с Полша, остро критикува 
Брюксел и миграционната му политика. След вота от неговата партия "Фидес" намекнаха, че 
възможно скоро да се прокара законодателството, насочено срещу организации, 
защитаващи имигрантите (законопроектът "Стоп Сорос" предвижда данък от 25% върху 
чуждите дарения за НПО). Брюксел е обезпокоен още от използването на авторитарни 
похвати, включително обезсилване на съдебната независимост и на медийната свобода. 
Орбан назначи лоялни фигури на ключови позиции, като се очаква неговите бизнес 
съюзници да увеличат икономическото си влияние. Бизнеси, близки до управляващите, 
получиха дялове във водещи индустрии, възползвайки се от европейските фондове. 

Ученици шият бални тоалети за деца без родители 

www.sofia.utre.bg | 15.04.2018 |  
Ученици от столичната гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза" шият тоалети за 
абитуриенти, лишени от родителска грижа. В рамките на социалната инициатива "Мечтаната 
дреха" за бала ще получат 11 младежи от София и областта, предава БНТ. По данни на 
Агенцията за социално подпомагане тази година средно образование завършват около 130 
младежи без родители. През миналата година двама учители от гимназията по облекло 
предложили на учениците от горния курс да участват в социална инициатива. Така се родила 
идеята да се шият бални тоалети за младежи без родители. Предложили я тогавашните 
абитуриенти, а сегашните решили да продължат инициативата. "Частично училището 
подкрепа тази инициатива, както и МОН. И доброжелатели, които финансират частично 
материалите", обясни учителят Александър Георгиев. Ана-Мария участва в проекта за втори 
път. Загубила родителите си на 12 години и живяла в институции От около година е 
пълнолетна и се бори с живота сама. Учи индивидуално, защото работи. Парите, които 
получава обаче, няма да и стигнат за балния тоалет. Проектът, в който участва, ще й помогне 
да облече "мечтаната дреха" на бала. "Просто бала в днешно време е нещо което не всеки 
човек може да си позволи независимо дали е дете без родители или не", каза тя. Анна- 
Мария помогнала на съучениците да се свържат със социалните институции и да намерят и 
други абитуренти без родители, на които да помогнат. Повечето от тях са извън София. 
Младежите ги посетили, за да вземат мерки. От февруари започнали сами да шият 3-те 
рокли двата гащеризона, които си поръчали момичетата. В училището нямат условия за 
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шиене на мъжки дрехи, но учениците се свързали с фирма, която ще дари 6 костюма. 
Намерили и спонсори, от които младежите без родители ще получат бижута и обувки. 
Предават опита си и на по-малките ученици, които ще продължат проекта и през 
следващата учебна година. 

Младежи купиха микробус за деца с увреждания 

www.bgnow.eu | 16.04.2018  
Микробус на стойност 23 000 лв. ще получи днес Дневният център за деца с множество 
увреждания „Св. Йоан Златоуст“ във Варна. Той е дарение от младежката доброволческа 
организация „Делфините” и бе закупен със средства, събрани по време на традиционната й 
коледна кампания. В продължение на два месеца младежите изработваха собственоръчно 
картички, които след това продаваха в седмицата преди Коледните празници. Стотици 
доброволци се присъединиха към инициативата на „Делфините“, проведена за 11-а 
поредна година, благодарение на платформата „TimeHeroes“ и им изпратиха картички от 
различни краища на страната. Освен тях се включиха и чужденци от Фондация „Деца на 
Балканите“. Тази година „Делфините“ имаха две каузи. Дарението за „Св. Йоан Златоуст“ ще 
помогне на децата с увреждания да бъдат по-мобилни и да посещават повече събития в 
града. Освен това за Дневен център „Слънчевата къща“ доброволците закупиха лифтер, 
който ще служи за повдигане на пациентите в изправено положение и обратно с цел 
облекчение на персонала, както и материали и компоненти за прилагане на трудови 
умения. 
Източник: Кмета 

"Пазари Възраждане" стартират благотворителна еко инициатива 

www.topnovini.bg | 16.04.2018 |  
Драгомир Димитров, изпълнителен директор на "Пазари Възраждане" ЕАД: Стартиралата 
благотворителна еко инициатива за разделно събиране на текстил на Женския пазар и на 
пазара „Димитър Петков“ е част от социално отговорните дейности на Дружеството ни. На 
13 април 2018 г. на Женския пазар "Пазари Възраждане" ЕАД и Humanita Ltd със 
съдействието на Българския Червен кръст стартираха благотворителна еко програма за 
разделно събиране на текстил в специални контейнери на Женския пазар и на пазара 
"Димитър Петков". Изпълнителният директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД Драгомир  
Димитров приветства гостите на събитието: Йоана Христова – заместник-кмет на СО, Савина 
Савова – кмет на район „Възраждане“ – СО, заместник-кметовете на Района: арх. Николай 
Диков и Татяна Димитрова,  Спаска Тасева - заместник-директор на СО на БЧК,  Антон Гичев, 
от Humanita Ltd - ръководител на проекта, Биляна Генова – директор на дирекция „Култура“ 
на СО. „Една от целите на тази инициатива е да ни накара да сезамислим за природните 
ресурси, включително и текстил, които ползваме. Често сме склонни да трупаме вкъщи 
дрехи, а чрез този проект можем по-лесно да се разделим с тях, защото ще станат част от 
благотворителните дейности на Българския Червен кръст“ каза Йоана Христова и обясни , че 
част от дрехите и битовия текстил ще се използват за кризисен резерв към Фонда за 
бедствия на Българския Червен кръст за даряване на хората в беда, а останалите се 
преработват или изнасят в страни от Третия свят – в Африка, Азия и Южна Америка за 
подпомагане на социални каузи и поощряване на предприемачеството. „Стартиралата 
благотворителна еко инициатива за разделно събиране на текстил на Женския пазар и на 
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пазара „Димитър Петков“ е част от социално отговорните дейности на Дружеството ни и е в 
подкрепа на еко инициативите на Столична община. Нашият стремеж е пазарите ни да 
бъдат не само място за търговия, но и място за социални и културни инициативи“ каза  пред 
присъстващите Драгомир Димитров, изпълнителен директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД и 
допълни, че  има 3 контейнера за разделно събиране на текстил: на Женския пазар: на ул. 
„Екзарх Йосиф“ и на кръстовището на  ул. „Цар Самуил“ и  ул. „Св. св. Кирил и Методий“ и 
един на пазара „Димитър Петков“ – на кръстовището на ул. „Димитър Петков“  и ул. 
„Пиротска“. „Този проект е зелена иновация – съвременен еко модел за разделно събиране 
и дарение на дрехи и други текстилни продукти. Главната цел е връщането на суровините 
обратно в икономиката и създаването на възможности за удължаване на техния живот, чрез 
многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт, като по този начин 
се предотвратява и намалява добива на нови природни ресурси“, обясни ръководителят на 
проекта Антон Гичев, от Humanita Ltd. Изделия, които не са годни за употреба, се 
преработват и рециклират в България или във фабрики в други държави, като с някой от тях 
се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобили, изполационна вата 
за строителството и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил. В 
текстилните изделия са вложени оскъдни природни ресурси, ценни суровини, полезни за 
икономиката и обществото ни, които не трябва да бъдат разхищавани. Специалните 
контейнери са с добър естетически вид, периодично съдържанието им се събира от 
специализиран за целта транспорт и се извозва до базата на Humanita Ltd., където се 
сортира и подготвя за следващата стъпка от еко процеса по рециклиране. 

Първа копка на нов Дневен център 

www.economynews.bg | 16.04.2018  
В столичния квартал „Орландовци“ беше направена първа копка на строителния обект, 
където ще изникне нова сграда, предназначена за нерезидентни социални услуги за деца и 
семейства. Зад осъществяването на проекта за Дневен център стои фондация „Конкордия“. 
За изграждането на сградата са необходими 1 220 000 лв. без ДДС. Средствата се набират 
чрез дарителски и проктни средства, предимно от Западна Европа. Допълнително през 2018 
г. ще бъде изготвен план и ще бъдат събрани оферти за обзавеждането и оборудването на 
сградата, както и за закупуването на превозно средство за транспортните нужди на 
социалните услуги. Бъдещият дневен център ще има два отделни входа, физкултурен салон, 
столова, медицински кабинет, офиси и помещения за провеждане на индивидуалните или 
груповите дейности. Целеви групи на центъра са деца и семейства от маргинализирани 
общности. 

Ротари клуб в Кърджали монтира устройства за пречистване на вода в пет учебни заведения 

www.novjivot.info | 16.04.2018 |  
Децата могат да пият неограничено чиста и хубава вода 
Устройство за пречистване на вода, монтирано по проект на Ротари клуб в Кърджали, беше 
открито днес в СУ „Отец Паисий” в Кърджали в присъствието на президента на клуба Бахар 
Палова, членове на клуба, директора на училището Златко Атанасов и журналисти. 
Тази година през времето на нашия мандат Управителният съвет реши, че акцентът ще бъде 
учениците и чистата вода. Такива пречиствателни устройства бяха монтирани в пет учебни 
заведения – СУ „Йордан  Йовков”, СУ „Отец Паисий”, ЕГ „Христо Ботев”, СУ „П.Р. Славейков”, 
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в Детска градина „Райна Княгиня”.  Ротарианците покриха с лични средства повече от 
половината от стойността от проекта. Партньори са община Кърджали и ротари клубовете в 
Димитровград и Момчилград, каза Бахар Палова. 
Тя пожела да се намерят и други дарители и във всички училища да бъдат поставени такива 
устройства. С този проект искахме децата да пият вода от прилични места, а не от чешмите в 
тоалетните. Да имат винаги неограничен достъп до чиста и хубава вода и да направим 
малко икономия за родителите, които всеки ден да не дават пари на децата си да си купуват 
вода, добави още Бахар Палова. 
Проектът е на стойност около 12 500 лв. Основен изпълнител е фирма „Караман” ООД. 
Устройството е американско, произведено в  американски завод в Словения. Струва около 
3000 лв. 
На 19 май Ротари клуб в Кърджали организира голям благотворителен бал „За децата 
творци на Кърджали”. Със събраните средства ще помогне на ОДК в Кърджали да 
ремонтира концертната зала. Ще бъде приключен и един общ проект с Ротари клуб в Одрин. 
Техни деца ще присъстват на благотворителния бал. Очаква се да се включат и 
представители на Ротари клуб в Комотини. Ще бъдат поканени кметът на общината и 
областният управител. 
Благодаря на Ротари клуб в Кърджали за придобивката. Много по-хигиенично е, няма 
опасност от запушване на системата. Водата е филтрирана, със съвсем друго качество и 
отговаря на здравословните изисквания. Имам разговор с родители, ако проявяват интерес 
и имат възможност такива съоръжения да бъдат поставени и на други места в сградата на 
училището, каза директорът Златко Атанасов. 
Валери НЕДЯЛКОВ 

Съюзът на пивоварите в България подпомага нови проекти на младежките центрове в 
община Велико Търново 

www.regnews.net | 16.04.2018  
Съюзът на пивоварите в България ще подпомогне проекти по програма „Устойчиви 
инициативи и партньорство“, разработени от центровете за работа с деца и младежи на 
територията на община Велико Търново. Програмата ще бъде реализирана в партньорство 
между Община В. Търново, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, Регионална дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението“, Районно управление на полицията и 
организацията на производителите на пиво. Колективите на центровете могат да подадат 
предложенията си до 25 май. Четири проекта ще бъдат одобрени и ще получат финансова 
подкрепа, обявиха по време на работна среща заместник-кметът на Велико Търново проф. 
Георги Камарашев, председателят на СПБ Ивана Радомирова и изпълнителният директор на 
дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ Благовеста Факирова. Планираните от младежките 
центрове инициативи могат да бъдат свързани с различни дейности и събития – отбелязване 
на празници, спортни игри, викторини, състезания и пр. По този начин самите деца и 
младежи също ще бъдат приобщени към организацията на прояви свързани със 
здравословния начин на живот, превенция чрез спортни мероприятия, организация на 
свободното време, възраждане на стари обичаи и др., обясниха авторите на идеята. С 
финансовата подкрепа младежките центрове, които създадат най-добрите проекти, ще 
могат да закупят материали или малки спортни съоръжения, да осигуряват награди за 
различни събития и др. Резултатите ще бъдат обявени на 20 юни, в рамките на откриването 
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на Лятната полицейска академия за деца и младежи. Ивана Радомирова посочи, че в цяла 
България Велико Търново и населените места в общината са давани за пример с 
единомислието и отличното сътрудничество между институции, органи на реда, бизнес и 
неправителствени организации относно младежките политики. Детската полицейска 
академия, която вече няколко години привлича интереса на стотици деца и младежи, е 
пример за доброто партньорство. Резултат от него бе и първият по рода си в България 
Център за превенция  спорт, открит в с. Балван в края на 2016 година. 
 
Благотворителен бал подкрепя детска академия по изкуствата 

в. Дума | 17.04.2018 | Централният военен клуб в София на 21 април, събота, от 20 ч. ще 
бъде домакин на благотворителен пролетен бал в подкрепа на първото издание на Лятната 
академия по изкуствата, която ще се проведе между 1 и 9 септември на нашето 
Черноморие. Събитието ще мине под звуците на класическа музика в изпълнение на 
брилянтните Васил Петров, Весела Бонева, Вида Пиронкова, Петър Пиронков и Зорница 
Иларионова. В програмата ще вземат участие и даровитите малки възпитаници на балетното 
студио "Красимира Колдамова", а водещ ще е любимият на всички актьор Ники 
Сотиров. Кувертът за бала е 90 лв. 
Академията ще даде възможност на деца, избрани чрез кастинг, да бъдат обучени в пет 
различни модула: пеене, актьорско майсторство, рисуване, танцово изкуство и музикален 
инструмент. Сесиите ще се водят от педагози с доказан опит в своята област. Трите деца, 
класирали се с най-висока оценка във всеки от модулите, ще получат парична награда за 
подпомагане на явяването им на международни конкурси. За младите таланти е осигурено 
участие по време на тазгодишните празници на изкуствата "Аполония" в Созопол. 

 
 Кметът на София Йорданка Фандъкова ще се срещне със Силви Вартан 

www.focus-news.net | 17.04.2018 |София. Днес в 14.00 часа Силви Вартан ще се срещне в 
сградата на Столична община с кмета на град София нка Фандъкова, а след това двете ще 
разговарят с представители на медиите. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. Силви 
Вартан е почетен гражданин на София. През 2014 г. тя дари близо 40 000 лв. за реставрация 
на предмети от фонда на Музея за история на София, които вече са част от постоянната 
експозиция. Една от грандамите на френската музика, най-успешната световна звезда от 
български произход – Силви Вартан, се завръща в страната ни с последното за музикалната 
ѝ кариера турне. Певицата ще изнесе у нас два специални концерта – на 19-ти април в 
Двореца на културата и спорта във Варна и на 21-ви април в зала 1 на НДК, с които ще се 
сбогува с българската публика. Прощалните концерти ще включват най-популярните и 
обичани песни от всички албуми на изпълнителката досега.  

Ч Черно море Тича дарява приходите от мача с Левски Лукойл ерно море Тича дарява прих Ч 
Фандъкова ще открие днес втория залесителен сезон на Новата гора в София 
ноа дарява приходите от мача с Левски Лукойл одите от мача с Левски Лукойл 
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www.24chasa.bg | 31.03.2018 Днес от 11:00 часа кметът на Столична община Йорданка 
Фандъкова ще открие официално втория залесителен сезон от мащабната инициатива 
Новата гора на София, съобщиха от пресцентъра на Общината. Кампанията на Столична 
община за трансформация на пустеещ общински терен в гора стартира през есента на 2017 
г., когато изцяло благодарение на доброволци са засадени 12 000 дървета. Тази пролет 
залесяването ще се провежда всяка събота и неделя, с изключение на Великденските 
празници, докато времето позволява прихващане на дърветата. Инициативата Новата гора 
на София предвижда до края на 2018 г. да бъдат засадени общо 120 000 дървета от вида 
липа и акация на площ от 225 кв.м., с което да се обособи нов „зелен филтър“ край София. 
За реализирането й Столична община предоставя фиданките и уредите, а за самото 
засаждане се обръща изцяло към доброволци. За максимално улеснение на гражданите за 
периодите от кампанията (31 март – 30 юни 2018г.) се разкрива специална автобусна линия 
на градския транспорт с номер 56А, който тръгва от спирка „Метростанция Вардар“ и ще се 
движи от 9:00 до 16.00 часа на интервал от 30 минути всички съботи и недели.  

Петричани спасяват болно момче 
 

www.enovina.bg | 17.04.2018  Организираха дарителска кампания за болен младеж от 
Петрич. Благотворителен концерт в подкрепа на 14-годишния Божидар Илиев се провежда 
тази вечер в южния град. Инициативата е на сдруженията "Заедно можем повече" и 
"Интеракт клуб Петрич". Божидар Митков Илиев е с диагноза сарком на меките тъкани – 
туморно заболяване. Необходимата сума за операцията е 36 000 евро. Операцията беше 
извършена в сряда, в клиника в Турция. Тя премина успешно, но сумата е непосилна за 
семейството на Божидар. В целия град има кутии в помощ на младежа. До този момент са 
събрани 18 000 евро, но са нужни още пари. Концертът за Бижидар е в 20.00 часа в петрички 
билярд клуб. Участват рок групите „Море и мъка, „Бонус“, изпълнители от Вокално студио 
„Сгушена звездица“. Средства за операцията на Божидар могат да бъдат превеждани и на 
сметката на сдружение „Заедно можем повече“: Банкова сметка: BG75FINV91502015874504, 
банков код: FINVBFSF, банка ПИБ АД. Родителите на Божидар изказват благодарността си 
към всеки, който е приел тяхната кауза за своя.  

 
  Ученици и майки от Силистра помогнат на мъж с увреждания 

www.flagman.bg | 17.04.2018 Дончо е прикован в инвалидна количка, след като го блъска 
камион, а от стреса бащата му губи слуха си, разболява се и не е в състояние да работи 
Ученици и майки от Силистра се обединиха, за да помогнат на семейство с трудности при 
отглеждането на син с увреждания, съобщава бТВ. Дончо се ражда като красиво и здраво 
дете. „Беше много щастливо, много палаво дете. Обичаше много да играе, да тича, да играе 
футбол. Беше прекрасно дете“, каза майка му Живка Цонева пред камерата. Когато е втори 
клас, момчето взело колелото на баща си и излязло навън. Блъснал го камион и месец и 
половина Дончо е бил в кома. Така животът на семейството се преобръща. Когато се събуди, 
получи тежка епилепсия, разказва майката. „Беше забравил да гълта, да дъвче. 
Благодарение на моите грижи и неговата воля за живот, постепенно успя да се съвземе“, 
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добавя тя. И така 25 години. От преживения стрес около единствения си син бащата, който 
също се казва Дончо, губи слуха си, поболява се и не е в състояние да работи. Така 
семейството живее единствено със заплатата на майката като личен асистент и инвалидната 
пенсия на Дончо – някъде около 400 лева. „Когато той се разболее, ни трябва специалист. 
Много е трудно – трябва да си заплатим, за да дойде вкъщи. Невинаги можем да го 
закараме там в кабинет да го видят. И аз си плащам, естествено, за да го прегледат. Понеже 
с направление никой не иска да дойде, така да го кажа. Не искам да обидя никого, но, за 
съжаление, е така. В България да си инвалид е нещо кошмарно“, казва Живка. Освен другите 
грижи, най-големият проблем за семейството е, че не може да намери средства за спешно 
лечение на зъбите на сина им. „Налага се да му се направят с пълна упойка зъбите, да се 
вадят, да се чисти зъбен камък, да се пломбира – всичко това наведнъж ще бъде. За 
съжаление, всичко е доста скъпо. Само двете интервенции, които ще се правят, ще е някъде 
от 1600 до 1800 лв.“, добавя жената. За да помогнат на Дончо, както и на дете, лишено от 
родителски грижи, което е абитуриент, а и на други семейства, ученическият парламент в 
Силистра и две местни неформални обединения – „Майките на Силистра“ и „Приятели на 
доброто“, организираха разпродажба на ръчно изготвени предмети и благотворителен 
концерт. „Смятаме, че младите трябва да бъде по-съпричастни, в повечето случаи да се 
включвам – все пак това е за нас, за нашето бъдеще, както и е хубаво да помагаме на 
околните“, казва Елеонора Пенева, председател на Ученическия парламент – Силистра. 
„Затова ние се обединихме и направихме така, че да им подадем ръка за помощ, защото 
досега никой не им е подавал. Те винаги са били сами… Искахме да направим така, че поне 
в един момент от живота им те да не бъдат сами“, добавя Християн Маринов от 
неформалното обединение „Приятели на доброто“. Част от събраните от 
благотворителността средства на стойност 930 лева ще получи семейството на Дончо. 
Парите не са достатъчни, за да му помогнат да има здрави зъби, но все пак са някакво 
начало.  

  
 Графики на Румен Скорчев дарение за Община Свиленград 

www.dariknews.bg | 17.04.2018 |Три графики на световно признатия български художник 
академик Румен Скорчев вече са собственост на община Свиленград. Те бяха дарени от 
съпругата му Ели Скорчева.  Ценните творби ще обогатят художествения фонд на общината, 
информират от администрацията.  
Ели Скорчева бе специален гост за откриването на изложбата на Румен Скорчев  в Арт 
галерия Свиленград. До 4 май посетителите ще могат да видят богатата експозиция от 
картини на художника – живопис, графика, рисунки. Те са предоставени от колекционера 
Иван Петков, който също пристигна в Свиленград по този повод.  
Aĸaдeмиĸ Pyмeн Cĸopчeв(1932-2015) е paбoтил в oблacттa нa илюcтpaциятa, гpaфиĸaтa, 
pиcyнĸaтa и живoпиcтa и имa гoлям пpинoc в paзвитиeтo нa изoбpaзитeлнoтo изĸycтвo. 
Hocитeл e нa нaциoнaлнaтa нaгpaдa зa живoпиc “Зaxapи Зoгpaф” и нa oщe нaд 40 
нaциoнaлни и мeждyнapoдни нaгpaди.  

 Инициативата „Купи и Дари“ зарадва 40 души в неравностойно положение от общината 
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www.glas.bg | 17.04.2018 |Лайънс клуб-Панагюрище и верига хранителни магазини „Дани“ 
приключиха поредната си благотворителна инициатива „Купи и Дари“. За периода на 
инициативата от 24 март до 12 април бяха дарени продукти, от които са направени 40 пакета 
за хора от общината в неравностойно положение. Пакетите достигнаха до нуждаещите се с 
помощта и съдействието на общинската служба „Домашен социален патронаж“. Първите 25 
пакета бяха раздадени на 5 април, а останалите 15 пакета на 13 април (Светли петък).  

 
 Да помогнем на Дари 

www.radiobella.com | 17.04.2018 |14-годишният Божидар Илиев от село Струмешница се 
нуждае от подкрепата на добри хора и от финансови средства, за да пребори коварна 
болест и да оздравее напълно. Каузата за лечението на момчето вече обедини хиляди хора 
в община Петрич. 22 000 долара са необходими, за да се направи спешно лечение на 
момчето в болница в Истанбул. Във всички училища в града и селата от общината учители, 
родители и деца събират средства с бързи темпове, защото манипулациите, които предстоят 
на Божидар, са спешни. В инициативата са се включили редица заведения, магазини и 
неправителствени организации. Сдружение "Заедно можем повече" преведе на 10 април по 
сметка на клиниката 9900 евро. Всеки, който има възможност и желание да помогне, нека го 
направи. Това може да стане или чрез превод в сметката на Сдружението, като основание за 
внасяне се изписва Божидар Митков Илиев или чрез кутии за дарение, които сдружението е 
поставило на доста места в Петрич и общината.  

  Да дарим светлина на малката Аничка 

www.actualno.com | 17.04.2018 |Застрашена да изгуби напълно светлината, малката Аничка 
прекарва голяма част от своето детство затворена в клиники, болнични стаи, подложена на 
безкрайни прегледи, медицински манипулации, купища изследвания, убождания, 
неимоверен шок и стрес, ежедневни болки и много, много страх и страдания. Ани 
безрезервно вярва, че ще се радва на своето детство, на весели детски игри, на безгрижни и 
слънчеви дни.  
С нашата подкрепа и безрезервна обич и вяра, както и с денонощните грижи и усилия на 
своето семейство, вярваме, че Ани отново ще замине за Русия за поредния курс от своето 
лечение! Малкото детенце е изправено пред реалната опасност да изгуби своето зрение. То 
страда от рядко заболяване на съединителната тъкан, от което са ескалирали множество 
заболявания, като най-пагубното от тях е прогресиращата атрофия на зрителните нерви и на 
ретините и на двете очи. Фондът за лечение на деца в чужбина отказва да финансира 
нейното лечение.  
Детето провежда терапия в руската клиника "Микрохирургия глаза имени Фьодорова", 
където руските лекари се ангажират с лечението на Ани и дават добра прогноза. Лечението 
се провежда на няколко отделни курса годишно в зависимост от предписанието и 
състоянието на Ани, като за всеки един курс е необходима сумата от 5 000 евро.  
Можете да подкрепяте кампанията по спасяване очичките на Ани чрез дарения на 
посочените банкови сметки: Банка ДСК ЕАД IBAN BG 33 STSA 93 00 00 11 23 84 01  
BIC: STSABGSF  
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Основание за превода: Лечение на Ани Михайлова в чужбина IBAN BG 03 STSA 93 00 00 21 02 
10 03 - в лева BIC: STSABGSF Титуляр: Ани Георгиева Михайлова.  

 
Изложението „Зона Здраве 2018“ предлага безплатни изследвания и прегледи по над 10 
медицински специалности 

www.burgasinfo.com | 17.04.2018 | Кръводарителска акция, изследвания, прегледи, 
консултации с лекари, психолози, природна и алтернативна медицина, био козметика, над 
100 атрактивни награди и много забавления за деца и възрастни. Това предлага на 
бургазлии третото издание на изложение "Зона Здраве", което ще се проведе на 21 и 22 
април от 11 до 19 ч. в МОЛ Бургас Плаза. Входът за посетители е свободен. "Зона Здраве" се 
организира от Институт за здравно образование - неправителствена организация с мисия за 
повишаване на здравната информираност. Партньори са Национална пациентска 
организация, Община Бургас, РЗИ - Бургас, БЧК, Бургаският свободен 
университет.  Анонимно изследване за хепатит С ще проведе Национална пациентска 
организация съвместно с Лаборатория ЛИНА. Ще има също: безплатно измерване на кръвна 
захар, определяне на риска от развитие на диабет, съвети за контрол на диабета, 
консултации с ендокринолог, тест за разширени вени. Община Бургас ще представи 
консултации с медицински специалисти от общински лечебни заведения. Сред тях е КОЦ-
Бургас, който ще провежда ехографски изследвания за ранна диагностика на онкологични 
заболявания. Най-големите бургаски лечебни заведения се включват в събитието с 
консултации от свои специалисти по график - сред които кардиолози, уролог, нефролог, 
неонатолог, гинеколог, ендокринолог, физиотерапевт и др. УМБАЛ Бургас организира 
кръводарителска акция в първия ден на изложението - 21 април. Спортни школи и клубове, 
субсидирани от Община Бургас, ще промотират активния начин на живот за добро здраве. 
За поредна година акцент е поставен върху очното здраве и ранното откриване на зрителни 
аномалии с прецизна техника. Ще можете да измерите диоптъра си, да си направите 
преглед за катаракта, макулна дегенерация, глаукома. Ще има зона за природна козметика 
и грим. В "Зона Здраве" 2018  участват рекорден брой изложители - повече от 50. Тази 
година ще има и благотворителна акция-базар  от Движение на българските майки - Бургас. 
Средствата от базара ще бъдат в помощ на Дома за медико-социални грижи "Вяра, 
Надежда, Любов".   ГРАФИК на прегледите на КОЦ Бургас:   21.04.2018 г.  11:00-12:30- 
Ехография и консултация от онкохирург -Д-р Ангелов 11:00-13:00-15:00- Ехография и 
консултация от специалист- хирург Д-р Проданов 15:00-16:00- Ехография и консултация от 
специалист- хирург Д-р Киселков 16:00-17:00- Ехография и консултация от специалист- 
хирург Д-р Петров 22.04.2018 г. 11:00-14:00  -Ехография -  специалист-гинеколг Д-р Добрева 
13:30-15:30- консултация от специалист-гинеколг -Д-р Добрев.  

Ученик от Елхово, който учи в Английската гимназия в Пловдив се класира първи на 
олимпиадата по немски език 

www.elhovo.news | 17.04.2018 | Един 10-класник накара цяла България да говори за 
Английската гимназия в Пловдив. Георги Желязков грабна първо място на олимпиадата по 
немски език на Гьоте институт и получи стипендия за участие в международната надпревара 
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в Германия. Младежът ще представи страната ни във Фрайбург през юли. Георги завоюва 
още две големи победи – първенец е на националния кръг на олимпиадата по немски език 
за 10. клас и е номер едно в националното състезание по английски език за своята възраст. 
Включи се и в националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование.  
Любопитното при Георги е, че само за една година успява да усвои така добре немския език, 
че да постигне големия успех. Пред ПловдивПрес той разказа за пътя на победата, който 
никак не е лек.  
Момчето е от Елхово и кандидатства след 7. клас в ЕГ „Пловдив“. Изкарва отлични оценки и 
го приемат в английска паралелка. „Исках да уча в Америка, след като завърша средно 
образование, и затова наблегнах на английския. Още като малък знаех много думи от 
филмчетата, които гледах. После учителите в Елхово ми препоръчаха да запиша езикова 
гимназия и дойдох в Пловдив. Родителите ми настояваха в 8. клас да запиша немски, но 
отказах. Като много хора, и аз мислех, че е доста груб език. Сега съм на противоположно 
мнение, защото немският е много мелодичен, ако се говори правилно. Миналата година 
реших да дам шанс на езика на Гьоте и Ницше и не съжалявам. Започнах с курсове през 
пролетта, после цяло лято залягах над учебниците. Известно време ходех и на частни уроци. 
Прехвърлих се в немска паралелка, защото се влюбих в езика“, признава Георги, който е 
ученик в 10. „г“ клас.  
Първо се явява на олимпиада по немски за 10. клас и печели националния кръг. След това се 
включва в състезанието на Гьоте институт и отново е победител. 116 ученици стигат до 
заключителния кръг за нива А2 и В2, който се провежда на 10 март. Георги Желязков се 
класира на първо място в категорията В2. „ От нашето училище отидохме петима и всички се 
явихме на по-високото ниво В2. Олимпиадата беше в две части – писмена и устна и се 
проведе в Гьоте институт в София. Докато чакахме резултатите от писмените работи, 
влязохме в библиотеката. Следобед ме поканиха на устия изпит, а темата беше за 
доброволчеството. Разказвах, че съм бил член на благотворителни организации и че в клуба 
по биология идваха момичета от Червения кръст да ни показват как да правим превръзки. 
Явно съм ги впечатлил и ми дадоха най-много точки. Сега нямам търпение да отида на 
международната олимпиада във Фрайбург през юли. Гьоте институт ми отпуска стипендия, 
която покрива всички разноски за двете седмици, в които ще бъда там. Целта ми е да 
опозная немската култура и да създам контакти с младежи от цял свят. Там ще има 
представители на 60 държави. Доколкото знам, ще има уъркшоп и вечери, посветени на 
нациите. Тогава ще презентирам България. Задължително ще разкажа за Пловдив и за моя 
роден край. Ще се постарая да представя страната ни в най-добра светлина“, казва 10-
класникът от Английската гимназия. Той е убеден, че когато човек полага много труд и прави 
нещо с желание, постига големи успехи.  
Георги Желязков на награждаването 
Третата олимпиада, на която се явява тази година, е по английски и отново доказва, че е 
най-добрият. Тук обаче плува в свои води, защото още в 8. клас на националния кръг на 
състезанието по английски е първенец, миналата година остава на второ място, но сега 
отново се качва на върха. „Имахме на разположение 4 часа за различните компоненти, а 
накрая трябваше да пишем есе по една от двете теми – за новите технологии или за 
емоциите. Избрах втората. Разбира се, имаше и диктовка. Отделно, за да минеш на 
национален кръг, трябва да си събрал най-малко 90% от точките“, обяснява младежът.  
Родителите му са изненадани и много щастливи от постигнатите победи. Майката е учителка 
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по география, а бащата развива малък семеен бизнес. Георги има и по-малък брат.  
10-класникът признава, че не е по-различен от съучениците си и не набляга само над 
уроците, а намира време и за забавления. Среща се с приятели, чете книги, гледа филми. 
Казва, че с лекота усвоява езици, а скоро ще запише и италиански. „Чуждите езици са 
голямо богатство, отварят много врати и достъп до информация. Бях чел някъде, че 60% от 
цялата информация в интернет е на английски. Българският език ни е роден и трябва да го 
тачим. В немския ти трябват 4 букви , за да запишеш звука „Ч“, докато ние си имаме една 
буква“, разсъждава младежът.  
Той е решил да следва медицина. Благодарен е на учителите си за знанията и подкрепата, 
които му дават. Когато разбират, че е победител на олимпиадата по немски на Гьоте 
институт, всички преподаватели и директорът Николай Радев го поздравяват и се радват на 
успехите му.  
Във вторник на Георги Желязков му предстои ново състезание в Стара Загора. Той ще се 
явява на дебати за младежи на немски език и ще говори за фалшивите новини в интернет.  

Благоевград дари половин тон пластмасови капчаки 

www.blagoevgrad.eu | 17.04.2018 Второто голямо събитие на фондация Капачки за Бъдеще 
събра над 15 тона пластмасови капачки. Благоевград се присъедини с още половин тон.  
След първото успешно масово събитие за събиране на пластмасови капачки, тази пролет 
събраното количество беше двойно. Само за 5 часа пред Национален стадион “Васил 
Левски” бяха претеглени и отнесени за рециклиране 15 тона капачки.  
Със събраните средства от капачки и допълнителни дарения, до края на месец май ще бъде 
закупен и дарен кувиоз на болницата в Чирпан.  
От началото на кампанията до момента са извозени и дарени 806 килограма, които бяха 
събрани в Благоевград. Община Благоевград ще продължи да подкрепя кампанията.  

  Доброволци от чужбина пак ще копаят на Юнаците 

www.pazardjik.marica.bg | 17.04.2018 |Яснота какви средства ще се отпуснат за 
продължаване на разкопките на праисторическа могила при село Юнаците ще има в края на 
месец май, съобщи директорът на Регионалния исторически музей в Пазарджик Борис 
Хаджийски. Той поясни, че тогава се събира комисията към Министерство на културата, 
която решава за кои обекти ще се отпуснат пари.    Ние кандидатствахме още в началото на 
април и подадохме нужните документи за финансиране. Искането ни е да ни се отпуснат 30 
хиляди лева, но не можем да кажем колко ще е одобрената сума.  Миналата година ни 
отпуснаха 18 хиляди лева за разкопките. Отделно от това ще работим с фондация 
„Балканско наследство”, с които си сътрудничим вече пета година, допълни директорът на 
музея.   От неправителствената организация осигуряват доброволци от чужбина. Вече е 
сигурно, че и тази година те ще дойдат още от началото на сезона, вероятно в края на месец 
юни. През 2017 г. финансирането беше сериозно и разкопките продължиха повече от 
обичайното - два месеца и половина. Парите за дейностите на праисторическата могила 
дойдоха от няколко източника - освен от Министерство на културата, имаше и от община 
Пазарджик, помогнаха и от фондацията. За първи път музеят също успя да отдели от своя 
бюджет, допълни Борис Хаджийски. Тази година от културната институция също ще се 
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опитат да участват със собствени средства.   При разкопките на могилата при Юнаците 
миналата година бе намерена кръгла златна апликация, наподобяваща глава, амулет 
подобен на тези, открити при Варненския некропол. Находката е датирана във втората 
половина на V хил. пр. Хр.  Археологическият сезон бе изключително успешен. При 
разкопките се откри още уникална пещ с врязана украса на 6600 година. Разкриха се също 
останки от сграда с боядисани в червено стени, в която личат различни съоръжения и 
помещения. В нея, наред с многобройните фрагментирани съдове, бе открит и 
антропоморфният златен амулет. Археолози и доброволци очакват и тази година да излязат 
интересни и важни открития.  

  Децата са страхотни - Предизвикателството на TimeHeroes през март 

www.ngobg.info | 17.04.2018 Добре дошли в емисията Мартенски новини 
от Предизвикателството на TimeHeroes! Измина вторият месец от доброволческия маратон 
на ученическите и студентските клубове от небезизвестната мрежа на супергероите, която 
може би се подвизава и във вашия квартал. Време е да научим какви добри дела забъркаха 
този път нашите участници. И така, предаваме директно от епицентъра на събитията в 10 
точки на републиката, като разполагаме с недвусмислени доказателства за намесата на 195 
млади доброволци в общо 19 деяния, за които нямаме други думи освен „Браво, бра-во!“. 
Според обобщените данни, извършителите от цялата страна са почиствали боклуци, 
прекопавали са лехи и са засаждали цветя, работили са с деца със специални образователни 
потребности, зарадвали са самотни възрастни хора, изработили са табели срещу 
незаконната сеч, подредили са изложба, описали са дъгата на незрящи, помагали са в 
градската библиотека, отбелязали са Деня на дивата природа, Деня на търпението, Деня на 
хората със Синдром на Даун, Деня на поезията… Кои от тях обаче ще отнесат големите 
награди от Escreo и Cards2Go by Dextrophobia, е въпрос, по който очакваме неочаквани 
обрати до края на учебната година. Няма какво повече да разказваме ние. Даваме думата 
на няколко от отговорните по случая лица: (Вижте статията със снимки в блога на 
TimeHeroes) Доброволчески клуб „Подай ръка", гр. Нова Загора „Помогнахме в градската 
библиотека при НЧ „Диньо П. Сивков - 1870“ за прекласиране на книги в отдел „Читалня“. 
Работихме с каталог и сигнирахме. (Всяка книга се обозначава със сигнатура - условно приет 
код, който показва точното й местоположение в библиотеката - бел. ред.) Беше доста 
интересно да намерим дадено издание само по заглавие или по първата буква на автора, 
тъй като има хиляди книги!“ Доброволчески клуб „Бели ангели", гр. Ямбол „Общо 12 
доброволци от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични 
технологии се включиха в отборното състезание за чистене на боклук около училището, 
което организира нашият клуб „Бели ангели“. Учениците бяха разделени на два отбора и им 
бяха раздадени необходимите ръкавици и чували. Децата разполагаха с 30 минути да 
съберат колкото се може повече отпадъци. Единият отбор събра 19 торби, а другият - 22. 
Забавлявахме се и помогнахме дворът на гимназията да стане сравнително по-чист. Най-
хубаво беше, когато всички брояха торбите и осъзнаха колко много смет са събрали с общи 
усилия!“ Доброволчески клуб „Заедно можем",  гр. Попово „Организирахме сами 
отбелязване на Световния ден на поезията в нашето училище - ПГСС „Н. Пушкаров“. 
Подбрахме стихове и ги отпечатахме, подготвихме табло, което поставихме във фоайето. 
Подбрахме стихосбирки от училищната библиотека, донесохме и свои от вкъщи и 
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подготвихме поетичен кът. Радостното е, че привлече вниманието на доста хора. Посетихме 
поета Емануил Трифонов, който живее в близко до Попово село, и го поканихме да ни 
гостува. На 21 март той дойде заедно със семейството си и се получи много емоционална 
среща - стихове, спомени, разговори, много история, търкулната сълза. Беше вълнуващо и 
запомнящо се.“ Доброволчески клуб „Трудолюбци", с. Трудовец „Събрахме се в читалището 
и изработихме великденска украса за нашето село. Изрисувахме голямо яйце, 
измайсторихме пиленца от стиропор, направихме гирлянди от яйца. На следващата седмица 
почистихме парка, прекопахме цветята, засадихме нови и накичихме едно дърво с украсата, 
която вече бяхме изработили. В кварталната градинка също почистихме тревните площи и 
алеите, боядисахме масата и пейките, засадихме цветя и храсти. Най-вдъхновяващото беше 
как по-големите деца помагаха на по-малките, а майките - на децата си.“ Не ни остава нищо 
друго освен да вдигнем силен шум за всички… Клубове, изпълнили доброволчески мисии 
през март 2018: „Епсилон", ПМГ „Св. Климент Охридски", Силистра „Бели ангели", 
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, Ямбол 
„Трудолюбци", Трудовец „Усмивка", СУ „Васил Левски“, Вълчи дол „Заедно успяваме“, ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново „Delta Crew", НЕГ „Гьоте“, Бургас „Подай рък", 
Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров“, Нова Загора 
„Работилница за надежда“, Профилирана гимназия с преподаване на западни езици 
„Захарий Стоянов“, Сливен „Заедно можем", Професионална гимназия по селско стопанство 
„Никола Пушкаров“, Попово „Златно сърце", 4 ОУ „Джон Атанасов“, София  

  Велико Търново: С благотворителна кампания студенти от града спасяват живот 

www.focus-news.net | 17.04.2018 |Велико Търново. С мащабна благотворителна кампания 
студенти от Велико Търново набират средства за спасяването на човешки живот. Акцията 
„Презареди“ стартира в началото на април и е в подкрепа на Александър Гайдев от 
Велинград, който страда от паркинсонов синдром. Серия от събития в сферата на културата 
и изкуството са организирани от младите хора – концерти, изложби, базари, литературни 
четения и др. Това съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново. Част от проявите 
бе благотворителна изложба, подредена в конферентната зала на хотел „Премиер“ и 
открита снощи. Сред гостите, уважили събитието, бе заместник-кметът на Велико Търново 
проф. Георги Камарашев. Експозицията включва творби на редица автори както от Старата 
столица, така и от страната. Повече информация за следващите представяния на изложбата 
може да бъде намерена на фейсбук страницата „Презареди – Акция в подкрепа на 
Александър Гайдев“. Община Велико Търново и Регионалният исторически музей също 
подкрепят каузата. Дарителници са поставени на входовете на крепостта Царевец, 
Мултимедийния посетителски център и църквата „Рождество Христово“ в с. Арбанаси, които 
сред най-посещаваните културни паметници и забележителности в цяла България. Акцията 
бе подкрепена също от Клуб 7 и Емил Йорданов – DJ EMO. Дарителници са поставени и в 
редица заведения, клубове и търговски обекти. Инициаторите на благотворителната 
кампания разказаха историята на Александър Гайдев. Заболяването му е установено преди 
шест години, но усложненията настъпват преди година и половина. Тогава над сърцето му е 
имплантирана специална батерия, което се свързва с гръбначния мозък чрез електроди и им 
подава импулси. Обикновено хората, диагностицирани с това заболяване, се нуждаят от 
около 1,5 V напрежение за потискането на тремора. Системата на Александър обаче изисква 
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два пъти по-голямо от обичайното напрежение. Това води до по-бързо изтощаване на 
батерията и ако при останалите случаи тя издържа до пет години, то на неговата е с 
капацитет за година и половина. Операцията и подмяната на устройството трябва да бъдат 
извършени до края на април. Разходите не се поемат от Националната здравно-
осигурителна каса. Затова десетки млади хора от Велико Търново стартираха кампания, 
чиято цел е да направи всичко възможно Александър да живее. Идеята е прегърната и от 
доброволци от София и Велинград. Акцията продължава до края на месеца, като целта й е 
набирането на сумата от 54 000 лева. Със средствата ще бъде закупена специална батерия, 
която издържа до девет години.   

 С благотворителен концерт, най-старото училище в Левски подпомага деца в нужда 

www.dariknews.bg | 17.04.2018 |С благотворителен концерт под надслов „Ние талантите на 
СУ „Крум Попов” заедно творим добро”, най-старото училище в Левски ще отбележи 95-та 
годишнина от своето създаване на 19 април, от 17:30 часа в салона на НЧ „Георги Парцалев-
1901”. Във фоайето на читалището от 16:30 часа ще бъде разположен благотворителен 
базар Със събраните средства ще бъдат подпомогнати деца в нужда, съобщават от 
училището.  

  ДФСГ "Интелект“ - Плевен подкрепи благородната кампания "Капачки за бъдеще" 2018 

www.pleven.utre.bg | 17.04.2018 ДФСГ "Интелект" - Плевен се включи в благородната 
кампания "Капачки за бъдеще" 2018, информират от училището. Ученици и учители от 
гимназията станаха част от кампанията и по този начин помогнаха за закупуване на още 
един кувьоз за недоносени деца, който ще бъде дарен на болницата в Чирпан. Събраните от 
ученици и учители капачки бяха изпратени до Националния стадион "Васил Левски" – 
където се събират, за да станат част от събраните в цялата страна. Информация за 
кампанията: Мартина Йорданова и Лазар Радков са сред онези млади ентусиасти, които не 
просто вярват в доброто, а го правят по ефектен и въздействащ начин. Двамата са 
съоснователи на инициативата „Капачки за бъдеще“, а целта им е да осигурят възможно 
най-много кувьози за болниците у нас, събирайки капачки и предавайки ги за рециклиране. 
„Всичко започна покрай инициативата ни „Благотворителност и спорт“. Наши приятели 
правят същата инициатива във Варна и с подобна кампания бяха купили кувьоз за местната 
болница“, обясни фитнес инструкторът Лазар Радков При първото събитие, организирано от 
двамата, инициативата събира 8,5 тона капачки, които се предадени за рециклиране, а 
парите са инвестирани в кувьоз за болницата в Червен бряг, който е закупен за 7,8 хил. лева.   

 Приключи първия проект на Сдружение „Кей - Търн" към Европейска Доброволческа 
Служба на програма „Еразъм+" 

www.ngobg.info | 17.04.2018 | Приключи първия проект на Сдружение „Кей - Търн" към 
Европейска Доброволческа Служба на програма „Еразъм+" Наименование на проекта бе: 
„Сценичното изкуство - свят без граници „Теми в проекта: Творчество и култура;  Здраве и 
благополучие; Равенство между половете / равни възможностиПериод на провеждане на 
дейностите: 29.08.2017г. – 14.03.2018 г. Място на провеждане: гр. Пловдив, България - 
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Куклено драматичен театъра "Хенд". Първоначално в проектното ни предложение бяхме 
заложили да приемем четирима доброволци - две момчета и две момичета, но интерес към 
проекта проявиха предимно момичета и само едно момче. Участниците, на които се 
спряхме бяха четири момичета доброволки от Испания. И четирите доброволки бяха 
контактни, отговорни и адекватни млади дами, интересуващи се и активно изразявайки себе 
си, чрез изкуство. Те се довериха изцяло на нашия опит и без страх експериментираха и 
учеха нови неща. Младите хора, притежаваха таланти, знания, умения в изобразителното 
изкуство; фотографията;  предпечатна подготовка;  видео обработка; помагаха в 
изработването на сценични костюми и декори; интересуваха се  от клоунада и съвременни 
танцови техники и активно участваха на всяка репетиция съгласно седмичния им график. 
Трите лични проекта на доброволците, бяха изключително интересни и разнообразни. Всяка 
от тях много се вълнуваше при организирането им и работата по тях. Трите проекта бяха 
представени на сцената на театър Хенд пред гости. Момичетата пренесоха и разкриха пред 
нас и местната общност, културата и традициите от родните си места, чрез първия си личен 
проект и през целия си престой споделяха с нас и приятелите си своите впечатления. 
Представиха Пловдив и театър Хенд през техните очи и на последния проект бяха главни 
действащи лица на сцената. Истинско комедийно шоу, създадено под вещото ръководство 
на наставника им - Артистичния директор на Хенд - Иво Игнатов - Кени. Изградихме 
взаимоотношения на доверие и приятелство с изпращащата организация от Барселона - 
ASOCIACION MUNDUS, която ни съдействаше през цялото време с информация и обратна 
връзка с доброволците преди пристигането им и по време на целия им престой. 
Доброволците  намериха за нас и изградиха мрежа от контакти с държави и градове, които 
организират театрални международни фестивали. Съвместните дейности в проекта дадоха 
нова визия сред участниците за въздействието върху живота и изграждането на трайни 
между личностни добронамерени взаимоотношения, чрез работа в артистичната 
среда. Чрез неформално обучение, младежите откриха нови възможности за личностно и 
професионално израстване и себе изразяване. Проектът създаде нови и разви вече 
съществуващите личностни и професионални компетенции  на доброволците. Проектът 
повиши ефективността на целия ни екип. Участниците използваха и развиха, своите умения, 
творчество и въображение, станаха приятели. Младежките доброволци имаха възможност, 
да представят своето творческо мислене и желание за социална ангажираност, бяха 
истински посланици на човечност, толерантност, доброта, съпричастност и взаимопомощ.   

  Благотворителен концерт-спектакъл ще се проведе в Сандански 

www.alfarss.net | 17.04.2018 | Неврокопската света митрополия и учениците в основните 
училища в Сандански, изучаващи СИП „Религия“, oрганизират концерт-спектакъл посветен 
на светите Мироносици – жените, които отиват първи при гроба Господен и виждат, че той е 
празен. Събитието ще се проведе на 22.04.2018 г., неделя, от 18.30 ч. в Големия салон на 
Дома на културата. Входът за концерта е… The post Благотворителен концерт-спектакъл ще 
се проведе в Сандански appeared first on Blagoevgrad.eu.  

Започна дарителска кампания в помощ на двете семейства от Смолян 

www.novini247.com | 17.04.2018 | 
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Събират пари за изгорелите къщи в Смолян. Започна дарителска кампания в помощ на двете 
семейства от Смолян, които след пожар миналата седмица останаха без покрив. В петък 
сутринта пламна стара вековна къща близнак в смолянския квартал Райково. Огънят тръгнал 
от комина на дома, собственост на семейство Диневи, разказа дъщеря им. След намесата на 
пожарната бил загасен, но най-вероятно от тлееща греда на следващата сутрин пожарът 
пламнал отново и изпепелил покривите и части от къщите надолу. Пострадали хора няма, 
нанесени са обаче сериозни материални щети.  "Хората ни казаха, че къщата гори и да 
спасяваме имуществото долу. Вътре има половин метър вода, чисто нови уреди и мебели са 
лом. Страшно много пари са нужни, просто не знам какво ще правим, не знам как стана тази 
беля", разказа притеснена Радосвета Динева. Семейство Диневи закупило своята част от 
сградата миналата година. Направили ремонт, но не успели да сменят стария гредоред. 
Нанесли се преди няколко месеца и след пожара не знаят нито къде ще живеят, нито как ще 
изплащат кредита, за който ипотекирали за голяма сума жилището. В залепената до тяхната 
сграда историческа къща, в която е живял писателят Тома Попратилов - Садукей, също се 
чудят с какви средства да ремонтират изгорелия си покрив. Георги Бакалов не е застраховал 
къщата си срещу пожар. В социалните мрежи Мария Динева призова за дарения за ремонт 
на родната къща. Вече е открита банкова сметка, на която могат да се превеждат средства за 
възстановяване на изгорелия покрив и етажа под него.  Тя е в Пощенска банка, BG 
97BPBI79274040911502, а титуляр е Захаринка Динева. Сметката е разкрита от съседи на 
пострадалите, които веднага им помогнали с каквото могат. Помощ ще отпусне и община 
Смолян.   
 
BILLA България организира благотворителен концерт за емблематичната Панорама в Плевен 

www.dariknews.bg | 17.04.2018 |BILLA България с инициатива за подпомагане на Панорамата 
в Плевен Компанията организира благотворителен концерт за събиране на средства за 
емблематичния паметник   За трета поредна година BILLA България провежда националната 
кампания „Ние обичаме България“. Проектът е дългосрочен и цели подпомагането на 
паметници на културата и природни забележителности, част от Стоте национални 
туристически обекта на България. Тази година търговската верига ще подкрепи Панорама 
„Плевенска епопея 1887 г.“. Ще бъдат осигурени средства, за да може за първи път, откакто 
обектът е построен, да се извърши реставрация и консервация на художественото платно и 
предметния план във впечатляващата зала „Панорама“. Това стана ясно на 
пресконференция, в която се включиха Бойко Сачански, Управител на BILLA България, 
Екатерина Джумалиева, директор „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ в 
Министерството на културата, Георг Спартански, кмет на Община Плевен, Емилия Зорнишка, 
директор на Регионален военноисторически музей – Плевен, и Даниел Руменов, директор 
на Регионален исторически музей – Шумен.   Кулминацията на кампанията „Ние обичаме 
България“ 2018 ще бъде благотворителният концерт в подкрепа на Панорамата на 22 май от 
20:00 ч. в зала „Арена Армеец“. Някои от най-обичаните български изпълнители ще зарадват 
публиката със своите изпълнения. Веселин Маринов, Тоника Домини, Дует Ритон, 100 KILA, 
СкандаУ, Deep Zone Project, Мистерията на българските гласове, Берковската Духова Музика, 
ансамбъл „Филип Кутев“, Славка Калчева и Поли Паскова припознаха каузата и се съгласиха 
да се включат безвъзмездно в събитието. Билетите са на символичната цена от 10 лв. и 
могат да бъдат закупени от всички магазини на BILLA в София и Плевен, както и от мрежата 
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на Тикетпро.   Събраните средства от продажба на билети ще бъдат дарени за Панорамата. 
Всеки, който желае да подкрепи инициативата, може да го направи и като закупи 
брандирана торбичка за пазаруване от плат на цена от 3.99 лв., като 1 лев от всяка 
продадена бройка ще отива за каузата.   „Любовта ни към България, стремежът ни да 
опазим културно-историческото ни наследство, желанието ни да съхраним спомена за 
славното ни минало – това са движещите сили на кампанията „Ние обичаме България“. В 
две поредни години тя обединява хиляди българи в името на нещо истинско и значимо за 
цялото ни общество. За нас в BILLA България е чест, че имаме възможност да работим за 
една толкова прекрасна кауза. Тази година подкрепяме Панорамата в Плевен, като целта ни 
е не само да осигурим средства за обекта, но и да фокусираме общественото внимание 
върху едно от най-значимите събития в нашата история – Плевенската епопея. В годината, в 
която честваме 140 години от Освобождението на България, е важно да си припомним 
славните моменти, с които целият ни народ се гордее“, коментира Бойко Сачански, 
Управител на BILLA България. 
„За Министерството на културата е чест да бъде партньор на „Ние обичаме България“. 
Щастливи сме, че с всяка изминала година подкрепата към инициативата расте. Тя постига 
изключително важни резултати – увеличаване на потока от туристи към историческите 
обекти, въвеждане на иновации и подпомагане на мрежата от музеи в България“, заяви 
Екатерина Джумалиева, директор „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ в 
Министерството на културата.   „Бях изключително приятно изненадан, когато BILLA избра да 
подкрепи Плевенската Панорама. Това е поредно доказателство за значението, което 
компанията отдава на историческото ни наследство. С помощта на „Ние обичаме България“ 
се надяваме да върнем гордостта на българите и самочувствието, че живеят в древна 
държава, която има какво да покаже пред света“, коментира Георг Спартански, кмет на 
Община Плевен.   Кампанията „Ние обичаме България“ 2018 се осъществява със 
съдействието на Министерството на културата, Министерството на туризма, Община Плевен 
и Столична община. Основен медиен партньор на концерта е bTV Media Group.   За 
кампанията „Ние обичаме България“ „Ние обичаме България“ е дългосрочна национална 
кампания, която цели подсигуряването на финансова подкрепа за едни от най-значимите 
природни забележителности и паметници на културата, част от Стоте национални 
туристически обекта на България. Проектът стартира по идея на BILLA България през 2016 г. с 
подкрепата на Министерството на културата и Министерството на туризма. Основната цел 
на първото издание на „Ние обичаме България“ бе подпомагането на реставрацията на 
Паметника на свободата на връх Шипка. В рамките на инициативата бяха събрани над 
66 000 лв. През 2017 г. кампанията подкрепи друг значим български символ – Мадарския 
конник, за който бяха дарени повече от 96 000 лв.  

   Търсим доброволци за „(Не)Видими ръце” 

www.ngobg.info | 17.04.2018 |Да се срещнем заедно със събирачите на вторични суровини и 
да запишем техните истории. Екологично сдружение „За Земята” те кани да се присъединиш 
към инициатива „(Не)Видими ръце” 2018 с доброволческа акция. Записването е до 20.04, 
12:00 (на обед) Запиши се тук. През настоящата 2018 г. екипът на Екологично сдружение „За 
Земята” продължава проучването си, както и широкия диапазон от дейности по инициатива 
„(Не)Видими ръце” с фокус върху устойчивото управление на отпадъци и ролята на 
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неформалния сектор в него. Във връзка с разширяването и обогатяването на информацията 
за “рециклаторите” в София – онези хора, които ежедневно събират разделно боклука на 
града и го предават в пунктовете за вторични суровини, каним всички, които желаят да се 
присъедният към акцията като доброволци, да се включат. Какво представлява 
доброволческата акция: Записалите се ще се включат в теренна работа в периода 23.04 – 
20.05. 2018 г. по предварително уточнен и удобен за тях график в продължение на 10 дни 
общо (по 2-3 часа на ден в работно време), когато заедно ще се срещнем със събирачите на 
отпадъции ще запишем техните истории. По време на проучването доброволците ще 
посетят районите в София, където са работещите пунктове за вторични суровини. Ще 
направим неформални интервюта с “рециклаторите” във връзка с това какво количество 
материали събират, колко често посещават пунктовете, каква е средната сума на ден, която 
получават за извършената работа, кои са те самите, и т.н. Събраната информация ще 
подпомогне изготвянето на икономически анализ и социологическо проучване, 
благодарение на които да се отвори дебат с институциите и да се търси нов модел за 
управление на отпадъци и да се осигури достойно препитание на тези, често анонимни и 
много уязвими хора, които реално се грижат за рециклирането на боклука в София. ВАЖНО: 
На 20.04 от 18:30 до 20:00 часа ще се проведе среща — обучение за провеждане на 
теренната работа, участието е препоръчително. Ще ви информираме допълнително за 
мястото на срещата. Проблемът: По настоящем по улиците на София вероятно работят около 
5,000 души от т.нар. неформален сектор, които събират и предават висококачествен чист 
продукт, годен за рециклиране, но чийто принос засега не се отчита от институциите. От 
2019-та, когато пунктовете за събиране на вторични суровини ще излязат извън градовете и 
ще бъдат преместени в складовите и промишлени зони по перифериите, голяма част от тези 
хора ще изгубят достъп до тях. Понастоящем, въпреки огромните спестявания, които 
реализират за бюджета на Столична община, тези хора подлежат на глоба до 1000 лв. за 
изваждане на материали от кофите за боклук. До момента единствената налична 
информация относно приноса на тези хора и кой стои зад общото понятие “клошари” бе 
събрана и обобщена от съвместен екип на За Земята, Вокс Попули, студенти и 
преподаватели от Софийски университет, Отворено общество. Но за да продължим ни е 
нужна още информация, събрана на терен. За въпроси и повече информация може да се 
свържете с нас на nevidimiratzegmailcom или на 0886 066 301 Стани част от екипа на „За 
Земята”: запиши се тук в доброволческата ни акция до 20.04.2018 г., за да успеем заедно в 
тази благородна кауза!  

 Доброволци почистват труднодостъпни плажове в Деня на Земята 

www.svejo.net | poligraff.net | 17.04.2018 |В Деня на Земята доброволци ще почистват 
малките труднодостъпни плажове на юг от град Ахтопол до устието на река Велека. 
Инициативата е част от събитията, с които природолюбителите ще отбележат своеобразния 
празник на природата на нашата планета. Преди почистването ще се състои и състезание по 
бягане до устието на река Велека. Екоинициативата се организира от “Зелена Странджа”. За 
желаещите да се включат в нея има осигурен транспорт, който ще потегли от паркинга на м-
н Била на Трапезица в 8:00 часа. Участието в програмата е безплатно, но за транспорта се 
заплаща такса от 10 лева. От 9.30 до 11.30 ще бъде отворен посетителският център на 
дирекцията на природен парк “Странджа”, където ще научите интересни неща за най-
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голямата защитена територия в България. За децата ще организираме спортни игри - 
стрелба с лък и ходене по въже. Самото почистване пък ще стартира в 12:00 на обяд и ще 
продължи до 17:00 часа. Ето и необходимата екипировка: - Удобни туристически... 

 Фен клубът на „Етър” застава зад каузата за лечението на млад мъж 

www.regnews.net | 17.04.2018 |  

Фен клубът на „Етър“ ще се включи в събирането на средства за Петър Иванов. Този 
четвъртък, по време на домакинството на виолетовите срещу „Септември“, на входа на 
„Ивайло” ще бъдат разположени урни за дарения. Петър Иванов е затворник на собственото 
си тяло вече близо 12 години. Остава инвалид на 30-годишна възраст след тежка катастрофа 
край Шереметя и до днес не чувства краката си. Няма семейство, нито приятели. Единствено 
социалният работник Марианка Бузева, която е инициатор на кампанията, го посещава 3-
часа дневно. След редица публикации в медиите Петър се срещна с медици от чужбина, 
които дадоха оферта за лечение със стволови клетки. След интервенцията и 
рехабилитацията шансът му да проходи отново е огромен. Цялата необходима сума е 80 000 
лева. След излъчването на историята му и благотворителните инициативи за него в момента 
има събрани близо 20 000лв. Този четвъртък част от каузата за помощ на Петър стават и 
„Ултра фронт Боляри“. Дарения могат да се правят по сметката на Петър или в урните, които 
ще бъдат разположени на стадион „Ивайло”. Те ще бъдат входа на стадиона преди и по 
време на мача „Етър” – „Септември” в четвъртък от 17:15 ч. Петър Господинов Иванов IBAN: 
BG81 UNCR 7000 1523 0146 24 BIC CODE : UNCRBGSF  
 
 Ученици от Плевен с отличия от Националното състезание за финансова грамотност 
„Финансов лагер“ 

www.plevenzapleven.bg | 17.04.2018 | 

За шеста година JA България и Ситибанк организираха за ученици от гимназиален етап 
Националното състезание за финансова грамотност „Финансов лагер“. Участие в 
двудневната инициатива взеха 63 ученици от 21 училища в 13 града, които през тази учебна 
година изучават програмата „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт.  
Разпределени в 12 екипа учениците работиха над казус, свързан със съставяне на бюджетен 
план на предприятие. Всеки екип изтегли една сфера на бизнес – технологично, социално, 
зелено предприемачество, финансов сектор, образование и култура, в която трябваше да 
генерира иновация. Отборите съставиха и бизнес план за нейното реализиране.  
За да бъдат убедителни учениците имаха задача да представят бюджет за продажбите, 
бюджет за разходите и бюджет за паричните потоци за две тримесечия с реалистично 
изчислени резултати.  
По време на иновационния лагер екипите получиха подкрепа от трима бизнес ментори от 
Сити, а в края на втория ден представиха идеите си пред жури от представители на JA и 
компанията.  
Спаска Ананощева, бизнес доброволец от Ситибанк: „За първи път участвам като бизнес 
доброволец и съм впечатлена от интересните идеи, които чух през двата дни на лагера. 
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Вчера се включих и като ментор на отделните отбори и ми хареса енергията, която имаха 
при представяне на презентациите си. Те са ново поколение, което сега мечтае и се опитва 
да реализира мечтите си и се радвам, че успях да помогна в този процес.“  
В края на втория ден всички 12 идеи бяха представени пред журито. В него се включиха 
Спаска Ананощева и Петя Георгиева от екипа на Ситибанк и оперативния директор на JA 
България, Вера Петканчин. След дълга дискусия и подробно съгласуване журито 
единодушно реши да обяви за победител идеята на учениците от отбор „Power Girls” 
(Мария Иванова, ДФСГ „Интелект“, Плевен; Петя Горанова, 23 СУ „Фр. Жолио-Кюри“, София; 
Нифка Крънчева, СУ „Васил Левски“, Велинград; Зорница Иванова, ПТГ „Н. Вапцаров, 
Самоков; Михаела Дакова, ПМГ „Баба Тонка“, Русе). Те предложиха проект за вендинг 
машина за рециклиране на стари тетрадки и учебници, които да се събират в училищата и да 
получават точки в специална електронна карта, с която да могат да купуват нови учебни 
материали.  
„Идеята на Power Girls е наистина много практична и лесна за реализиране. В училищата, а и 
в много други институции, се генерират доста хартиени отпадъци, които би могло да се 
събират по по-мотивиращ начин и да се поощряват тези, които го правят“, сподели Галина 
Томова от Ситибанк след награждаването на участниците.  
Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA допълни: „Идеите, които спечелиха награди 
днес имат реален бизнес потенциал и това само доказва, че има необходимост да 
провеждаме такива иновационни лагери, тъй като младите хора днес се нуждаят от място, 
където да могат да ги споделят и да получат подкрепата и на бизнеса в най-ранен етап.“  
На второ място журито класира идеята на учениците Панайота Вангелова, СУ „Васил Левски“ 
Карлово; Михаела Витанова, НПГПФ, София; Методи Димов, НГПИ Св. Лука, София; Ангелина 
Дрянкова, 166 СУ „В. Левски“, София; Иванина Иванова, 108 СУ Н. Беловеждов, София. 
Тяхната идея е създаването на смарт гривна, която да се използва за проследяване на 
физическото състояние на спортисти и прогнозиране на тяхната издръжливост.  
На трето място се класираха два екипа, тъй като журито беше впечатлено от работата и на 
двата отбора – това са: Мартин Дарелов, СГСАГ“Христо Ботев“ София, Даниела Карагьозова 
ПАГ “ Гео Милев“, Русе; Любомир Лазаров, ДФСГ „Интелект“, Плевен; Константин Динков, 
ПМГ „Баба Тонка“, Русе; Даниел Василев, 23 СУ „Фредерик Жолио- Кюри“, София. Те 
предложиха идея за изграждане на образователна платформа, в която учениците да 
получават помощ от учители онлайн, след като са гледали уроци на платформата. До тях се 
наредиха като втори екип с трето място: Аджар Таракчиев ПАГ „Гео Милев“, Русе; Благовеста 
Бъчварова, ДФСГ „Интелект“, Плевен; Петра Лебед, 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, София; 
Виктория Трифонова, СУ „Васил Левски“, Карлово; Йоана Йорданова СУ „Козма Тричков“ 
Враца; Силвия Недева, Общински детски комплекс, Средец. Те предложиха идея за 
микрочип-имплант, който да се използва в здравеопазването и да предоставя 
жизненоважна информация за пациента на болниците и лекуващите лекари в различни 
ситуации.  
JA и Ситибанк организират финансовото предизвикателство за шеста поредна година. 
Усилията на двете организации и през 2018 г. са обединени в #PathwaysToProgress – 
инициатива с фокус върху подготовката на младите хора, за да бъдат успешни в 
съвременната икономика.  
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"Оргахим" дари над 13 тона боя за по-красива градска среда 

в. Утро, Русе | Петър ГЕЦОВ | 18.04.2018  
13 867 кг. бои на стойност близо 23 550 лева е дарил русенският производител на бои и 
лакове "Оргахим" през миналата година, съобщиха от компанията. Това количество е 
достатъчно да се боядиса почти 4 пъти застроената площ на сградата ма Софийския 
университет "Св. Климент Охридски". 
Обновени са социални центрове и сдружения, фондации и спортни клубове, училища и 
детски градини. Нов облик получават и болница, куклен театър, обществени сгради и 
избрани от потребителите пространства от градската среда. 

Гимназията по строителство започва реставрация на паното на Кольо Фичето 

www.burgasnews.com | 18.04.2018  
Благодарение на повече от 100 дарители – фирми и граждани, сред които бивши ученици на 
Строителния, училището събра необходимата сума за реставрация на фасадното си пано. То 
е изработено от художника Енчо Рачев преди повече от 55 години и изобразява Майстор 
Кольо Фичето. Кампанията беше подета в началото на годината заради лошото състояние на 
културно-историческата ценност не само за гимназията, а и за града. С подкрепата на 
Община Бургас и медиите каузата бе популяризирана, бе проведена и благотворителна 
изложба на творби на ученици. 
Днес директорът на гимназията инж. Даниела Симеонова, помощник-директорът Минка 
Кюркчиева и председателят на Дружеството на художниците в града – Митко Иванов, 
подписаха договор за започване на възстановителните работи. Те стартират следващата 
седмица. Паното ще се реставрира от Дружеството на художниците под прекия надзор на 
автора и трябва да е готово до края на м. юни. Освен суми, гимназията получи дарение и в 
материали и труд. Скелето за реставрационните работи е осигурено от СМК-Монтажи с 
управител Недялко Недялков. 

Община Благоевград: Второто голямо събитие на фондация „Капачки за Бъдеще“ събра над 
15 тона пластмасови капачки с помощта на Благоевград 

www.focus-news.net | 18.04.2018 |  
Благоевград. След първото успешно масово събитие за събиране на пластмасови капачки, с 
помощта на Благоевград, тази пролет събраното количество е двойно. Това съобщиха от 
пресцентъра на Община Благоевград. Със събраните средства от капачки и допълнителни 
дарения, до края на месец май ще бъде закупен и дарен кувиоз на болницата в Чирпан. От 
началото на кампанията до момента са извозени и дарени 806 килограма, събрани в 
Благоевград. С грижа към природата и към бъдещите деца на България, Община 
Благоевград ще продължи да подкрепя кампанията. Община Благоевград напомня, че 
всеки, който желае може да носи събраното количество капачки при касата на зала 
“Яворов” За повече информация можете да се свържете със служебния телефон на 
Информационен център- Благоевград или във фейсбук страницата. За 5 часа пред 
Национален стадион "Васил Левски" бяха претеглени и отнесени за рециклиране 15 тона 
капачки. 

Ботаническата градина е изборът на пловдивчани за провеждането на „Мисли Зелено“   

www.podtepeto.com | 18.04.2018 |  
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Нови 20 къщички за птици направиха и окачиха в Ботаническата градина 
природолюбителите, които за шести пореден път проведоха акция по почистването на 
зелената зона. В направата на птичи домове са помогнали шестокласниците от СОУ „Симон 
Боливар“, които минали случайно покрай градината и с любопитство се присъединили към 
ентусиастите. Хлапетата активно съдействали и на доброволци със събирането на боклук. 
Почистването през уикенда е приключило със импровизиран гайда концерт на открито. Днес 
се разбра, че Ботаническата градина е събрала най-много гласове в анкетата на ежегодната 
инициатива „Мисли Зелено”, която тази неделя ще се проведе именно в парка. Събитието се 
организира от Българската асоциация на студентите по дентална медицина (БАСДМ) с 
подкрепата на Сдружение Аз обичам Пловдив и PlovdivTown – град Пловдив. Всяка година 
ентусиасти и природолюбители се събират, за да почистят някое място в Пловдив и да го 
превърнат в по-чисто, по-зелено и приветливо за жителите на града и неговите гости.  

Огромен интерес към Панорама на образованието в Козлодуй 

www.konkurent.bg | 18.04.2018  
Над 200 посетители и участници се регистрираха в първия ден на Панорамата на 
образованието, организирана от Община Козлодуй. 
Събитието привлече средните училища и професионалната гимназия от общината, както и 
специалния гост - Професионалната гимназия по каменообработване, с. Кунино. Всички 
учебни заведения имаха възможност по интересен, креативен и забавен начин да 
представят своето училище. В мероприятието се включиха активно и учители от "Заедно в 
час", които представиха събитието. Младежи и лидери от Международна награда на 
херцога на Единбург - България пък разказваха за приключенията, които преживяват 
участниците в международната програма. 
Бе проведен и форум, посветен на грамотността, в който с много хъс и настроение се 
включиха около 30 ученици от 4 и 5 клас. Жури проследи с интерес езиковите игри на 
малчуганите, които бяха разпределени в пет отбора. Грамоти и награди бяха предвидени за 
всички участници. Невяна Теодосиева - учител по български език в Хърлец бе основен 
организатор на форума. 
В часовете на Панорамата се присъединиха Държавно предприятие "Радиоактивни 
отпадъци" и Пиреос Банк, които представиха перспективите пред младежите за намиране 
на професионална реализация. 
„Изборът на професия е едно от най-важните решения в живота на всеки човек. Решение, 
което има много значими последици не само за самия него, но и за неговото семейство, а в 
известна степен, и за цялото общество. Целите, които си поставя Община Козлодуй с 
настоящата Панорама на образованието, са свързани с постигане на по-добра 
информираност на Вас, учениците и родителите, за възможностите за обучение и връзката 
между образованието и бъдещата Ви професионална и житейска реализация, защото 
избирайки училището, Вие избирате бъдещето”, каза Галина Евденова - началник на 
Регионално управление на образованието - Враца. 
Събитието бе открито от Мая Занева-председател на ОбС Козлодуй. 
По време на първия ден доброволци от Младежки парламент-община Козлодуй анкетираха 
участниците, с цел да се обобщи смисълът от подобно мероприятие, както и да бъдат 
дадени препоръки за следващите издания. Младежите от парламента насочваха 
посетителите към шатрите с учебни заведения и работодатели. 
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Експерти провеждаха индивидуални безплатни консултации с млади хора, с цел 
професионално ориентиране. 
Утре, 18 април, Панорамата продължава с представяне на седем университета и 2 филиала 
на университети. Предвидена е презентация на Интеграл Образователни програми от 17 ч. в 
зрителната зала на читалището. Предстоят и нови срещи с представители на работодатели. 
Продължават и индивидуалните консултации за професионална реализация. 

4000 засадени дръвчета в първите 4 дни в Новата гора на София 

www.sofia.utre.bg | 18.04.2018 |  
4 000 са дръвчетата, които доброволци засадиха в рамките на първите два уикенда от 
пролетния залесителен сезон. Инициативата Новата гора на София е проект на Столична 
община за трансформиране на пустеещ общински терен в нов зелен пояс в близост до 
София. За реализация на проекта и засаждане, екипът на СО се обръща изцяло към 
доброволци, като от своя страна осигурява дръвчета, лопати и ръкавици. По план, до края на 
2018 г. в Новата гора на София ще бъдат засадени 120 000 дръвчета. Проектът стартира през 
есента на 2017 г., когато бяха засадени 12 000 дървета от вида акация, липа и цер. За 
максимално улеснение на гражданите, за периодите от кампанията (до края на 30 юни 2018 
г.), се разкрива специална автобусна линия на градския транспорт с номер 56А, който тръгва 
от спирка „Метростанция Вардар“ и ще се движи от 9:00 до 16:00 часа на интервал от 30 
минути всички съботи и недели. Повече информация за инициативата, както и да заявите 
своето участие, можете да намерите на www.novatagora.bg и в страницата във Facebook. 

Доброволци от БМЧК-Ямбол посетиха Центъра на настаняване от семеен тип "Слънце" 

в. Неделник, Ямбол | 19.04.2018 |  
Доброволци от БМЧК - Ямбол посетиха Център за настаняване от семеен тип «Слънце» и 
заедно с децата боядисаха яйца по повод Великден. Доброволците запознаха децата с 
традициите, свързани с празника, че великденските яйца се боядисват на Велики четвъртък 
и в съботния ден, преди празника. Първото яйце винаги се боядисва в червено, след което 
стопанката на къщата рисува кръст по челата на децата с него, за да са здрави и румени през 
цялата година. То се поставя пред иконата в дома или се заравя в средата на градината, като 
се пази до следващия Великден. Тогава се чупи и ако не се е развалило, то домът и неговите 
обитатели ще се радват на здраве, радост и благополучие. След това не се изхвърля, а се 
заравя в пръст, но близо до дома. 
Доброволците на БМЧК зарадваха децата с лакомства за празника. 

Благотворителна акция на БЧК и "Кауфланд" за набиране на средства за топъл обяд за деца 

в. Неделник, Ямбол | 19.04.2018 |  
Стартира съвместната благотворителна Великденска кампания на "Кауфланд България" и 
БЧК за набиране на средства за безплатен обяд в училище на нуждаещи се деца - сираци, 
безпризорни, деца на самотни родители и деца от бедни семейства. В периода 29.03 - 
07.05.2018г. клиентите на компанията ще имат възможност да направят своето дарение в 
благотворителните кутии на БЧК. Касичката на БЧК - Ямбол е разположена до сектор 
Информация на входа на магазин "Кауфланд". Доброволци на БМЧК -Ямбол 
разпространяват рекламни материали с целта на кампанията на входа на магазина. В област 
Ямбол в момента 274 деца получават топъл обяд, благодарение на дарители. 
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За девета поредна година "Кауфланд България" ще подкрепи програма "Топъл обяд" на 
Партньорска мрежа за благотворителност на Българския Червен кръст.До момента 
клиентите на Кауфланд са дарили общо320 000 лв. за осигуряване на безплатна храна на 
деца в нужда. 
Разчитаме на подкрепата и съпричастността на гражданите за успешното реализиране на 
нашата хуманна инициатива. 
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