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Новини за членове на БДФ 

 

Бургаският пример: Учители и ученици дариха заедно кръв, спасявайки десетки човешки 
животи 

www.flagman.bg | Автор: Флагман.БГ | 14.06.2019 | 17:28 
Тазгодишните абитуриенти отбелязаха завършването си по различен и значим начин За първи път в 
историята на Бургас и на Бургаската болница имаме десетки 18-годишни кръводарители - младежи, 
които помагат на хора, които не познават. Благодаря на всички Вас - педагози, директори на училища, 
класни ръководители и вярвам, че и други училища ще последват Вашия всеотдаен пример. С тези 
думи днес, в Световния ден на кръводарителя, зам.-директорът на УМБАЛ Бургас д-р Светлозар 
Георгиев поздрави всички, които участваха в проекта "Това не си го правил". Проектът се изпълнява 
от УМБАЛ Бургас и Институт за здравно образование, с подкрепата на Обществения борд на Telus 
International и целеше да провокира тазгодишните абитуриенти да отбележат завършването си по 
един различен начин - като дарят колективно кръв. Пет училища от Бургас откликнаха на призива на 
болницата и се включиха в проекта. Те разпространиха информационни материали, говориха с 
родители, учители, ученици. Резултатът - огромно желание от страна на младежите да участват в 
дейностите и десетки кръводарители-абитуриенти, които преживяха завършване, което ще помнят 
дълго. Заедно с учениците кръв дариха и техни преподаватели - за да дадат пример, който да бъде 
следван.  Днес директорите на ПГТ "Асен Златаров", ПГСАГ "Кольо Фичето", АЕГ "Гео Милев", ПГЧЕ 
"Васил Левски" и Търговска гимназия получиха грамоти за своя принос към тази инициатива. 
Областният съвет на БЧК също поздрави училищните ръководства с благодарствени адреси в знак на 
признателност за участието им в кампанията и разпространяване на хуманитарните принципи и 
ценности сред подрастващите.  "Благородството и благотворителността се проявяват в ежедневните 
ни постъпки. Без колебание приехме да участваме в тази иницитиатива и се учудихме колко много 
ученици пожелаха да се включат и да дарят част от себе си. Нека всички да видят какво можем в 
Бургас", споделиха отличените директори на училища.  Имената на всички отличени са: ПГТ "Асен 
Златаров": Силвия Пехливанова - директор, Стоянка Петкова - педагогически съветник, Любомир 
Георгиев, Стефан Георгиев, Женя Гюлева, Здравко Златев, Нейко Решовски, Мирослава Павлова - 
класни ръководители.  ПГСАГ "Кольо Фичето": инж. Даниела Симеонова - директор, Минка Кюркчиева 
- зам.-директор, Галина Петрова, инж. Тошка Михова, Гергана Николова - класни ръководители, както 
и Ученическият съвет на гимназията.  АЕГ "Гео Милев": Жаклин Нейчева - директор, Румяна Костова - 
педагогически съветник, Мария Климентова, Галя Маринова, Донка Петкова - класни ръководители. 
ПГЧЕ "Васил Левски": Весела Иванова - директор, Ваня Димчева - Костаниян, Светлана Мушева - 
учители по биология.  Търговска гимназия: Павел Чепов - директор, Антоанета Димчева - 
педагогически съветник, Станимир Коларов - учител по ФВС, Диана Вълчева, Христина Димова, 
Гергана Петрова - класни ръководители. За дейно участие в инициативите и подкрепа на проекта бяха 
отличени също БЧК-Бургас, целият екип на Отделението по трансфузионна хематология и д-р 
Светослав Тодоров от УМБАЛ Бургас.   
 

Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour рециклира 

www.novini.bg | 19.06.2019 | 15:55 
Най-голямото музикално турне в България рециклира! По време на концерта в Пловдив опаковките 
ще бъдат събирани разделно, като това ще се случи с помощта на 6-те информационни пункта на 
платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ Доброволци на платформата ще помагат на 
гостите да изхвърлят разделно пластмасовите, хартиените и стъклените опаковки. Те ще разясняват 
как можем да приложим рециклирането в ежедневието си и по този начин да редуцираме отпадъците 
си. С помощта на обозначените кошчета – жълто за пластмаса и метал, синьо за хартия, зелено за 
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стъкло гостите на концерта ще могат само с една стъпка да рециклират своя отпадък. Темата за 
устойчиво развитие и свят без отпадъци навлиза все повече в ежедневието ни и е хубаво, когато всеки 
живее с мисъл за бъдещето и това, което оставя след себе си. Платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ е 
създадена от пловдивското сдружение „БГ Бъди активен“. Тя включва четири основни дейности. 
Първата насока е #ПразнувамеЧисто – чрез която се подкрепят организатори на събития, за да намалят 
и оползотворят отпадъците от големите събития в Пловдив в годината на Европейска столица на 
културата 2019. Във втората линия на платформата #Рециклираме2019 се създават образователни 
ресурси и практически съвети, с които гражданите да бъдат мотивирани да намалят и събират 
разделно отпадъците си. Срещу събраните отпадъци ще бъдат създадени модерни места за сядане в 
града. Като трета насока в „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ се организира почистване на различни зони в града, а 
събраните отпадъци ще бъдат разделени и предадени за оползотворяване. Темата е 
#ПочиствамеЗаедно. Под мотото #ПроменямеЗаедно ще се обновят до 2 зони в града, като 
конкретните места ще бъдат избрани в сътрудничество с граждани на Пловдив. Платформата е 
подкрепена от Фондацията на Кока-Кола като част от визията й за Свят без отпадъци. Турнето Coca-
Cola The Voice Happy Energy Tour 19 вече отбеляза огромен успех в тази посока в Горна Оряховица, 
като гостите на концерта заедно успяха да рециклират забележителните 85% от отпадъците. За 
останалите 15 % се погрижи Coca-Cola и по този начин превърна турнето в събитие с нулев отпадък. 
Сега е ред на Пловдив да даде пример и да обедини своите жители и гости заедно под мотото – „да 
запазим Пловдив #БезОтпадъци“. Чакаме те на 20-ти юни в Парк „Лаута“, където освен, че ще се 
забавляваме ще имаме възможност да дадем своя принос за Свят без отпадъци. Повече информация 
за инициативите „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ може да намерите в страницата на платформата във Фейсбук - 
https://www.facebook.com/aztiplovdiv/. 
 

Тригодишно момченце дари касичката си на "Искам бебе" 

в. Марица, Пловдив | 19.06.2019 | 00:01 
Тригодишно момченце от Пещера е дарило касичката си заедно със спестяванията в нея за двойка с 
репродуктивни проблеми от града. Невероятният жест е направил Николай Пенев, внук на уважавания 
пещерски лекар със същото име и фамилия. 
Дарението е предоставено по време на първия за родопското населено място Social Friday ("Социален 
петък"), организиран от инициаторите на уникалната по рода си благотворителна фейсбук игра 
"Възрожденско приключение". По време на събитието участниците произвеждат ръчно изработени 
предмети, а парите от продажбата им се прибавят към вече събраните за каузата. Който желае, се 
включва и с пари. 
Събраните средства са предадени на координаторката на "Искам бебе" за Пещера Цветелина 
Терзиева. 
През целия юли предстоят подобни инициативи в различни градове, като постъпленията от тях също 
ще бъдат предоставени на двойката, нуждаеща се от лечение на безплодие. 

Албена Джоунс, за силата на женската солидарност 

сп. Жената днес | Олга ГЕОРГИЕВА | 19.06.2019 | 00:01 
Тази година една от най-престижните женски организации - Международен женски клуб (IWC - 
International Women's Club) София - празнува 30-годишния си юбилей. За да го отбележат, в България 
ще пристигнат дами от цял свят, бивши президентки на клуба. Днес тази роля изпълнява една 
невероятна млада жена, съчетаваща в себе си хладния ум на бизнеса от лондонското сити, горещото 
сърце на Африка и силата на българските корени. Албена Джоунс е родена в София. Майка й е 
българка, по образование машинен инженер. Преквалифицира се като медицинска сестра, за да 
асистира на своя съпруг - гинеколог от Южен Судан, отдал живота си на"Лекари без граници" и на 
мисията си да помага на хората. Семейството пътува и живее в много страни по света. Албена 
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завършва университета"Гринуич" в Лондон и в продължение на повече от двадесет години работи за 
престижни британски организации. Преди девет години, вече омъжена и майка на две деца, се 
завръща в България. Използва своя опит като финансов анализатор в"Блумбърг" и става бизнес коуч, 
коуч по етикет и преподавател по бизнес английски. През 2014 г. попада на IWC, впечатлява се от 
тяхната мисия, става член и помощник-координатор на прочутия благотворителен базар на клуба, а 
през 2017 г. е избрана за негов президент. 
*** 
Най-голямото събитие на Международния женски клуб е Коледният благотворителен базар. Тази 
година той ще се проведе официално за 25-и пореден път. Наистина ли това е най-голямото 
благотворително събитие на Балканите?  
Да, наистина. Започнал с две-три маси с национални сувенири в преддверието на сегашния хотел 
Интерконтинентал, днес Коледният благотворителен базар на IWC в България набира най-много 
средства от всички клубове по света. Тези средства отиват за добри проекти на български 
неправителствени организации. Основната цел тази година е да разраснем благотворителния базар, 
да го направим в три зали вместо в две, както беше досега. Третата зала ще е залата за забавления, в 
нея ще се преместят сцената, хранителните щандове, кътовете за почивка, детският кът. В другите зали 
ще бъдат щандовете на различните държави.  
Какви проекти подкрепихте тази година? 
Над 70 проекта кандидатстваха за финансиране тази година, ставаме no-популярни и мащабни. 
Одобрени бяха 30 проекта, най-големият брой досега. Има важни каузи, които подкрепяме почти 
всяка година.Такива са лагерите за онкоболни деца и деца със синдром на Даун, в които се включват 
над 150 деца. Подпомагаме проекти за родители от ромски произход чрез образование, проекти за 
активен живот на хора с физически увреждания чрез култура и спорт. От миналата година подкрепяме 
5kmrun, главно в частта за бяганията на незрящи хора, онкоболни, индалиди. От миналата година 
започнахме да подкрепяме каузи за подкрепа на жени, жертви на домашно насилие. Подкрепяме и 
нови интересни каузи, като например арттерапия за деца с увреждания. 
Как ще отпразнувате 30-годишнината на IWC София? 
С грандиозен бал през септември! Акцентът няма да е само върху посолствата и чуждите мисии, 
нашите членове и техните съпрузи, но и върху българския бизнес. Ще поканим и нашите спонсори, 
които подпомагат каузата ни по време на базара. Името на Международен женски клуб все по-често 
се среща в българските медии, привлекли сме вниманието на много хора и ще се радваме те да се 
присъединят към нашето тържество.  
Каква е историята на клуба?  
Международен женски клуб -София, е основан от няколко дипломатически съпруги, които преди 30 
години са се обединили и са решили, че имат нужда да правят добро и да си помагат една на 
друга.Така се е поставило началото на клуба.  
Жени от какви националности членуват понастоящем в него?  
Националностите са може би над 20, главно имаме дами от европейските страни със съпрузи 
дипломати, чуждестранни бизнес дами, български бизнес дами, но имаме и от далечните краища на 
света - от Доминиканската република, от Мексико, от Венецуела, от САЩ. Всичките 24 жени, които са 
посланици в България, са почетни членове на клуба. 
Какво ценно намират в организацията? 
Наскоро разговарях с дама от Австрия. Нейният съпруг е новоназначен в австрийското посолство и тя 
ми каза: Разбрах за вашата организация и първото нещо, което направих в България, първото ми 
излизане в София, беше от посолството до Международния женски клуб, до вашия офис в ЦУМ. 
Защото ми казаха, че ако стана член на клуба, всичко, което ми е необходимо да знам, ще го разбера 
от вас. Предоставяме подкрепа на новодошлите чужденки, те изведнъж се сдобиват със 100 нови 
приятелки от различни националности. Могат да разберат от нас кои са най-добрите детски градини, 
училища, къде да пазаруват, кой мобилен оператор да си изберат, въобще всичко, което може да 
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интересува една жена, или една домакиня, или една майка - тази информация веднага можем да им 
я предоставим, и то придобита от опит. Освен това при нас е весело и забавно по женски.  
Кой може да се кандидатира за членство в клуба?  
За членство в клуба могат да кандидатстват всички дами с чужди паспорти, това е основният критерий. 
Но имаме и българки, членове на клуба. Те или са членове отдавна, имали са дипломатически връзки 
и са работили в чужбина, или пък са български бизнес дами, които допринасят със своята доброволна 
дейност за развитието на клуба и по този начин си извоюват мястото. В момента имаме и листа на 
чакащите за членство в клуба български дами. 
Защо реши да се върнеш в България? 
По бизнес причини - за да основа собствен бизнес тук. Но за съжаление нещата не потръгнаха както 
беше планирано, затова трябваше да се пренасоча към дейността, която извършвам в момента - 
бизнес коуч и преподавател по бизнес английски. Това е икономическата причина, но има и 
емоционална. След почти двадесет години в Лондон реших, че е време да направя промяна в живота 
си. Исках нещо по-спокойно, а каква по-добра и позната среда от мястото, в което съм родена и 
израснала? Върнах се, за да създам нещо свое тук, като използвам наученото и опита ми от Лондон. 
Защото човек се зарежда най-добре в родината си. Допирът до всичко мило и свое, до това, с което 
си израснал в детството, е безценен. Ценностната ни система, нашият бит и общество са коренно 
различни от тези на английското общество. 
Какво е мнението ти като бизнес коуч за бизнеса в България? 
България е прекрасна страна за всякакъв бизнес. Това го виждаме от разрастването на 
международния бизнес през последните години. България стана една от главните аутсорсинг 
дестинации, много чужди фирми идват тук и откриват офиси. Естествено, отново поради 
икономически причини, защото в България имаме много добре образовани млади хора и по-евтина 
работна ръка. Но това, от една страна, е добре за младежта в България, защото ако бизнесът в страната 
се развива, ако международните компании, заради които биха напуснали страната, за да работят за 
тях, са тук, младите хора ще остават в България. Но манталитетът трябва да се промени и бизнес 
нагласата да стане по-европейска. Ние малко побългаряваме всичко, включително и бизнеса... 
Има ли жената днес наистина равни права и възможности в бизнеса? 
Бих казала и да, и не. Според мен си зависи от самата жена. Бизнесът е един мъжки свят, винаги е бил, 
от древни времена. В първобитното общество мъжете са излизали навън да ловуват, жените са 
оставали вкъщи. Това естествено е еволюирало през годините и много от нас сега са бизнес дами. За 
да стигнеш до това ниво, е нужно да минеш една школа, да я наречем, където си подложена на доста 
изпитания, понякога на унижения, на всякакви негативни бизнес тестове от своите колеги мъже. И за 
да може една жена да се издигне наистина, зависи от самата жена. Трябва да си със силен характер и 
да вярваш в себе си, защото някои жени при срещата с тази стена веднага се отказват и казват: това не 
е за мен, не ми е било писано да съм бизнес дама, или да съм шеф, или да ръководя. Затова трябва 
да вярваме в себе си и в своите умения.  
Разкажи ни за твоята фондация "Жените на Южен Судан".  
Тя е насочена не само към жените на Южен Судан, а към жените на Африка и изцяло към африканския 
континент. Вече съм основала и фирмата, наречена "Албена Интърнешънъл", логото й е Африка като 
зеления континент. В България Африка няма голяма популярност, моята цел е да насоча вниманието 
на бизнеса към нея, защото Африка е континентът на бъдещето, който един ден ще изхранва света. В 
процеса на работа като бизнес коуч откривам, че много хора имат интерес към Африка, но нямат 
познанието и контактите и оттам идват многото страхове и притеснения. Затова първата цел на 
"Албена Интърнешънъл" е да създам българо-африканско търговско дружество и първо да се даде 
достъп до информация за бизнеса в Африка. Да се възродят отново тези отношения, които България 
навремето имаше с много африкански страни, където хиляди българи са работили - Либия, Мароко, 
Судан. И те знаят, че африканските хора са много трудолюбиви, а с развитието на индустриите, на 
технологиите и африканският континет се е развил и има какво да предложи. Жените на Южен Судан 
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са част от това, но те са една част от суданското население, която е много онеправдана, повечето от 
тях не са образовани. Има много млади прогресивни момичета, които получават образованието си 
навън, но за съжаление, когато се върнат в Африка и се омъжат, техният съпруг не им позволява да 
практикуват това, което са научили. Целта на"Жените на Южен Судан" е да се даде шанс на тези 
образовани млади жени, а на тези, които не са - да се даде образование или някакъв занаят, който да 
захванат, да развият и предадат на децата си.  
Включваш ли децата си в твоя активен социален живот?  
Да, още от малки. Те са свикнали да са с мен, когато имам публични изяви, да са до мен на сцената. 
Дъщеря ми е лекоатлетка, синът ми е баскетболист. Искам да имат собствени изяви. Нали всички ние 
се стремим децата ни да бъдат по-добри от нас в един по-добър и по-гостоприемен свят! 
 

Ново парково пространство изградиха доброволците на TELUS International в Пловдив 

www.trafficnews.bg | 17.06.2019 | 18:51 
Служители на ТЕLUS облагородиха част от градското пространство в Пловдив - в района на булевард 
„Менделеев“, като изградиха нова детска площадка, обновиха вече съществуваща такава, създадоха 
нов фитнес на открито – за всички любителите на спортните активности и развлечения навън, както и 
освежиха двора на детска градина “Радост” на ул. “Дон” в квартала. Акцията се проведе по 
инициативата на TELUS в Деня на Подкрепа, в която взеха участие над 200 доброволци – служители на 
TELUS International с техните семейства и приятели, както и жители и гости на Пловдив. Тазгодишното 
издание на TELUS Ден на подкрепа се фокусира върху облагородяването на градското пространство в 
Пловдив и цели да създаде устойчиво място за игра, спортна активност и развлечение за жителите на 
града. В инициативата се включиха служители на TELUS International, техни близки и приятели, 
журналисти от пловдивски медии, като и жители на квартала, които ентусиазирано дариха част от своя 
съботен ден на инициативата - сглобявайки пейки, засаждайки храсти и цветя, монтирайки елементи 
от детските площадките. „TELUS International присъства в Пловдив повече от 10 години. Като един от 
водещите аутсорсинг работодатели в региона ние се стремим да даваме там, където живеем и да сме 
активна част от местната общност. Тази година фокусираме усилията си към двете ни локации в 
България – Пловдив през юни и София през септември. На 15-ти юни нашите служители заедно с 
жителите на Пловдив облагородиха градското пространство в района на бул. „Менделеев“. 
Благодарим на община Пловдив за партньорството и възможността да реализираме подобен 
социален проект“, коментираха Кристина Иванова и Юлиян Милев – прокуристи на TELUS International 
Europe. За TELUS Ден на Подкрепа: TELUS International Europe стартира TELUS Ден на подкрепа в 
България през 2013 г. Като част от инициативата досега компанията е инвестирала в обновяването на 
училището за деца със зрителни увреждания "Луи Брайл" в София и ремонт на комплекса за социални 
услуги за деца и семейства в Пловдив. От 2016 г. всички доброволци работят за обновяване на две от 
трите български училища за деца с увреден слух - "Проф. д-р Дечо Денев" в София и "Проф. д-р Стоян 
Белинов" в Пловдив. През 2018 доброволци от компанията засадиха над 16 дка зимен дъб в района 
на с. Долна Диканя. За шестте години, през които тази инициатива се провежда, TELUS International 
Europe инвестира над 650 000 лв., ангажирайки над 4500 доброволци. 
 

Глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права организират в Лясковец 

www.velikotarnovo.utre.bg | 16.06.2019 | 08:35 

В рамките на Build Solid Ground, международната организация Habitat for Humanity започва 
серия срещи в български общини, посветени на предизвикателствата и възможностите на 
урбанизацията. Градовете не могат да отговорят на нуждата от жилища. Хората масово се 
местят в тях, за да намират работа, но темпът на растеж на населението надвишава темпа на 
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осигуряване на адекватно настаняване. До 2030 г. се очаква трима от всеки пет души в света 
да живеят в градове, както и населението в гетата да се удвои, достигайки 2 милиарда души. 
Тези проблеми са във фокуса на Build Solid Ground, новата глобална кампания за достъп до 
жилище и жилищни права на международната организация Habitat for Humanity International. 
Застъпническата кампания, която преминава под мотото, че всеки човек заслужава да има 
достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си, вече работи в над 30 
страни по света.   Ще бъде обсъдено как градовете ни могат да станат по-добри за живеене 
за всички хора.  Работната среща в Лясковец ще се проведе на 20 юни от 9:30ч. в 
Заседателната зала на Общински съвет, ет. 1 в сградата на Община Лясковец.   Срещата е 
отворена за представители на медиите. В допълнение, в следобедните часове на същия ден 
ще се проведе доброволческа акция за подобряване на средата за живеене (в конкретния 
случай на училищната среда в НУ „Цани Гинчев” – гр. Лясковец), в която ще се включат, както 
жители на общината, така и служители на Община Лясковец.   Научете повече за Build Solid 
Ground, глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и 
жилищни права, работеща в над 30 страни по света, на http://www.buildsolidground.bg  В 
рамките на кампанията, българският клон на организацията – Хабитат България – продължава 
своята успешна серия от срещи с общини, в които акцент са предизвикателствата и 
възможностите на урбанизацията. По време на работните срещи в общините, се разглеждат 
възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на 
живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В момента, един от всеки седем 
души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с 
недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация. Ще се 
дискутира и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план, 75% от хората 
в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в 
постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели 
понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена 
собственост или право на ползване, хората живеят без страх от изселване и инвестират повече 
в своите семейства, общности и бъдеще. „Урбанизацията поставя огромно предизвикателство 
пред устойчивостта по отношение на жилищното настаняване, но и ако е добре планирана, тя 
може да служи като мощен инструмент за устойчиво глобално развитие”, каза Минчо Бенов 
– Национален директор на Хабитат България. В рамките на тригодишната си кампания, 
Хабитат България ще посети общини в цялата страна. Планираните за 2019 г. общини са: 
Симитли, Павликени, Лясковец, Горна Оряховица, Лом, Ботевград, Правец, Стара Загора, 
Троян, Самоков и Септември. През 2018 г. в кампанията са участвали Смядово, Търговище, 
Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе и София, като в 
информационните дни са се включили близо 1000 участници и доброволци. 

Бургаски пример - учители и ученици спасиха заедно десетки човешки животи 

www.dariknews.bg | 14.06.2019 | 14:43 
За първи път в историята на Бургас и на Бургаската болница имаме десетки 18-годишни кръводарители 
- младежи, които помагат на хора, които не познават. Благодаря на всички Вас - педагози, директори 
на училища, класни ръководители и вярвам, че и други училища ще последват Вашия всеотдаен 
пример. С тези думи днес, в Световния ден на кръводарителя, зам.-директорът на УМБАЛ Бургас д-р 
Светлозар Георгиев поздрави всички, които участваха в проекта "Това не си го правил". Проектът се 
изпълнява от УМБАЛ Бургас и Институт за здравно образование, с подкрепата на Обществения борд 
на Telus International и целеше да провокира тазгодишните абитуриенти да отбележат завършването 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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си по един различен начин - като дарят колективно кръв. Пет училища от Бургас откликнаха на призива 
на болницата и се включиха в проекта. Те разпространиха информационни материали, говориха с 
родители, учители, ученици. Резултатът - огромно желание от страна на младежите да участват в 
дейностите и десетки кръводарители-абитуриенти, които преживяха завършване, което ще помнят 
дълго. Заедно с учениците кръв дариха и техни преподаватели - за да дадат пример, който да бъде 
следван.  Днес директорите на ПГТ "Асен Златаров", ПГСАГ "Кольо Фичето", АЕГ "Гео Милев", ПГЧЕ 
"Васил Левски" и Търговска гимназия получиха грамоти за своя принос към тази инициатива. 
Областният съвет на БЧК също поздрави училищните ръководства с благодарствени адреси в знак на 
признателност за участието им в кампанията и разпространяване на хуманитарните принципи и 
ценности сред подрастващите.  "Благородството и благотворителността се проявяват в ежедневните 
ни постъпки. Без колебание приехме да участваме в тази иницитиатива и се учудихме колко много 
ученици пожелаха да се включат и да дарят част от себе си. Нека всички да видят какво можем в 
Бургас", споделиха отличените директори на училища. 
 
 
Фонд за лечение на деца към НЗОК 
 

Сложното финансиране на лечението на онкоболни деца създава напрежение, декларираха 
от ИСУЛ 

www.dnevnik.bg | 20.06.2019 | 12:41 
Усложнената процедура за покриване на лечението извън списъка за реимбурсирани медикаменти 
на Националната здравноосигурителна каса, създава напрежение и опасения не само сред близките 
и обществеността, но и отделя изключителен ресурс от времето на не многото лекари, които работят 
с една от най-тежките патологии – онкологичните заболявания при деца. Това се казва в позиция на 
болница "Царица Йоанна – ИСУЛ" във връзка със споровете от последните дни покрай случаят с 
лекувано от левкемия 6-годишно момиче в ИСУЛ и покриването на възникналите около лечението 
суми за плащане. От болницата декларираха, че детето е било лекувано по най-добрите стандарти и с 
най-добрите медикаменти, съобразено с международните стандарти. Лекари, запознати с лечението, 
коментираха пред "Дневник", че на детето са били вливани медикаменти, от т.нар. първа линия за 
лечение на остра лимфобластна левкемия - тоест това са първите възможни медикаменти, които 
трябва да бъдат влени според световните протоколи и практики. Ако те не дадат резултат, се 
пристъпва към следващи. Въпреки това тези медикаменти не са одобрени за използване върху деца 
в България и съответно не се покриват от здравната каса. Затова процедурата при случая на детето, 
както и при всички аналогични ситуации, е родителите да кандидатстват за одобрение пред Фонда за 
лечение на деца, а сега - пред комисия към здравната каса, която пое функциите на фонда. След 
извървяване на нужната процедура, се взима конкретно решение за покриване на разходите по 
използването на лекарствата - за всяко дете и за всеки случай по отделно. От години лекарите, 
работещи с онкоболни деца, настояват тази процедура да се промени и да се намери по-универсален 
и лесен начин да се лекуват болните деца с публични средства. Днес в позицията си от ИСУЛ отново 
отбелязват, че досегашните правила са в основата на напрежението по казуса. "Бихме искали първо 
да информираме медиите и чрез тях – обществеността, за най-същественото около обсъждания 
случай: Детето, независимо от тежкото вродено състояние, предшестващо и усложняващо 
последвалото онкологичното заболяване, е диагностицирано навреме и е лекувано по най-добрите 
стандарти и с най-добрите медикаменти. В резултат на това е постигната ремисия от над две години. 
Настъпилият рецидив преди около два месеца е наложил ново, интензивно лечение, отново 
съобразено с международните стандарти", се казва в позицията. От болницата добавят, че за тези 
повече от две години от родителите не са взети никакви средства за лечение, нито е предявявано 
искане за такова. "Дискусията около фактура, цени, дарителски сметки за лечение, дати на внасяне на 
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документи и пр. засягат усложнената процедура за покриване на лечението извън списъка за 
реимбурсирани медикаменти на НЗОК. Тя създава напрежение и опасения не само сред близките и 
обществеността, но и отделя изключителен ресурс от времето на не многото лекари, които работят с 
една от най-тежките патологии – онкологичните заболявания при деца", отбелязват от ИСУЛ. Вчера от 
касата отправиха обвинения към болницата за забавени документи за направени разходи, за 
разминавания в исканите средства за плащане и др. И дадоха да се разбере, че това е забавило 
отговора на касата дали ще покрие разходите за лекарствата. Обявиха, че ще сезират и медицинския 
надзор по казуса. "Не сме съгласни и имаме доказателствата на документи, с нито едно от 
твърденията, отправени в прессъобщението на НЗОК на 19 юни. Съзнавайки, че проблемът е 
административен; че НЗОК едва от два месеца има отговорността за обезпечаването на този финансов 
ресурс; че детската онкохематология и осигуряването й с лекарства извън рутинното финансиране, 
изискват специфична компетентност, максимална оперативност и опростеност, ръководството на 
УМБАЛ "Ц. Йоанна – ИСУЛ" предлага среща с ръководството на НЗОК и ръководството на 
Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за изясняване на конкретния казус, но и за отстраняване 
на бъдещи възможни недоразумения", заявяват в позицията си от болницата. Днес следобед 
ръководството на касата, на медицинския надзор и на болницата ще бъдат изслушани по темата от 
парламентарната здравна комисия. 
 

НЗОК пое лечението на децата и положението е по-абсурдно от всякога 

За цял месец не е взето нито едно решение за болно дете и за разлика от Фонда няма никаква 
прозрачност как и по какво се работи 
в. Сега | Боян ЮРУКОВ | 20.06.2019 | 00:05 
Майка на тежко болно дете е получила фактура за лечението му заради сериозното забавяне на 
молбата ѝ във Фонда за лечение на деца. Всъщност такъв фонд вече няма, защото от началото на 
април функциите му бяха поети изцяло от здравната каса. Или поне би трябвало. 
Знам, че в такава ситуация е абсурдно да говорим за числа и статистика и това е последното, което 
искате да чуете от мен. Има обаче нужда, защото ситуацията е наистина абсурдна. Още повече че 6-
годишната Мария далеч не беше единствената в такава ситуация - има още поне 130 деца като нея и 
ще стават още повече. 
Какво прави въобще НЗОК? 
Накратко, фондът през годините имаше най-грубо две функции - прозрачно харчене на средства, 
отделени за такива деца, и бързо придвижване на документите, за да чакат максимално кратко. За 
първото без липса на скандали се грижеше кръг от експерти и обществен съвет. За второто с доста 
променлив успех - администрацията. Всичко това имаше за цел да бъде "временно“, докато НЗОК си 
оправи процедурите и поеме функциите. 
За да се оцени тази ефективност и дали НЗОК се справя по-добре (или въобще) със задачата, трябва 
да сравним с миналото. Ако ви се занимава с подробностите, ще ги опиша по-надолу, а тук са изводите 
накратко: 
От поемането на функциите в НЗОК са подадени 161 заявления 
30 от тях са подадени в края на март. Въведени са в регистъра със задна дата, но с поне седмица 
закъснение. 
От всички 161 само 29 са били решени (18%). Всички без едно са приети. 
Останалите са в различни фази на разглеждане и се бавят между 4 и 8 седмици. 
Данните за голяма част от новите заявления не се попълват или имат грешки като повторни записи, 
грешно изписване на кодове и дати. 
В 37 заявления (22%) липсва каквато и да е информация докъде са стигнали. 
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От заявленията, подадени към вече закрития фонд, само едно е било решено. Състоянието на 
останалите е неясно. Възможно е някои да са били накарани да подават документи наново към НЗОК, 
но и това не е ясно. 
Предистория на данните 
Фондът имаше едно време публичен регистър, който даваше доста информация - колко пари, колко 
бързо, за какво и къде отиват. Преди 3 години направих анализ на тогавашните данни, включително с 
карта къде отиват да се лекуват децата. След фиаското с арестувания шумно и после оправдан 
директор Александров показах как работата на фонда се влошава под новото ръководство, отново 
гледайки същите данни. Малко след това критикувах нарочно влошената прозрачност на фонда, тъй 
като регистърът беше затворен. 
През април пуснах нов анализ на регистъра. Все още не е публичен, но намерих начин да получа 
всичко от 2016-а насам. В графиките показах колко заявления са подадени, колко са получили 
решение, колко е било закъснението и оценка какви са били дейностите по тях. 
Тук пускам обновените графики, но вече с 11 седмици работа на НЗОК по тези заявления. Преди да ги 
видите обаче, се налага отново да спомена няколко важни неща. Описал съм подробно условностите 
на този анализ в предишната статия. Накратко - всичко тук се основава на информацията, която 
чиновниците сами публикуват в регистъра и която родителите на тези болни деца виждат. Те имат 
само един входящ номер, отварят, чакат, въртят телефони и се надяват. Това, което аз правя, е да 
взимам всички тези данни и да ги обобщавам. Изчиствам очевидните грешки (като решение през XIX 
век), но в доста случаи НЗОК просто не дава коректна информация на родителите през регистъра. 
Например - има дублирани записи с противоречащи си данни. 
Отгатнете кога НЗОК поема нещата 
С това наум ето как изглеждат нещата. Тук показвам колко работа има натрупана във всеки ден от 
годината във фонда от 2016-а насам. В синьо са заявленията, които все пак ще бъдат решени в някакъв 
бъдещ момент, но в дадения ден са събирали прах на нечие бюро. В червено са тези, които не са били 
решени до 30 дни след последното действие (писмо, становище) по тях. 
Вижда се, че от април насам се трупат много заявления. Също, че от над месец няма заявление, което 
да е получило решение. Само идват нови, а старите престояват. Спадът в края на април не е заради 
решени случаи - това са подадените в края на март, които просто са задминали описаните горе 30 дни 
събиране на прах. За контраст - пиковете и спадовете в миналото отбелязват заседанията на 
комисията, където е имало решения. Сега не е ясно какво, кога и кой решава. (Графика 1) 
Тук показвам колко заявления са били подадени по месеци и колко от тях са били решени. Вижда се 
рекорден пик в месеца, преди да се закрие фондът. Виждат се и рекордно много неразгледани след 
това. (Графика 2) 
Третата графика показва колко заявления са били решавани през дадения месец. Рекорден брой 
решения през март и почти нищо от април до средата на май. Нищо от тогава. 
В четвъртата графика се вижда какви дейности са извършвани по заявленията. Уговорката е, че не 
всички отнемат едно и също време и някои вървят паралелно - становищата на експерти например. 
Дава обаче обща представа какво се случва. Отново вижда се, че в последните два месеца са 
маркирани много становища на експерти, а за първите три седмици на този месец почти нищо не е 
отбелязано като свършено. 
В предишната статия показах и колко са се бавили заявленията, преди да бъдат решени, но сега тази 
графика е безсмислена. Просто доста от записите на НЗОК са непълни и не може да се разбере колко 
време е отнело дадено решение. Това отгоре на твърде малкото взети решения. 
Възможно е чиновниците просто да не си вършат работата и да отлагат със седмици попълването на 
данните. Няма да се учудя - виждал съм го при вече затворения регистър на ражданията. Това обаче е 
дори по-лошо, защото не се дава навременна информация на родителите, да не говорим, че не 
спазват собствените си нормативни актове. 
Фатално мъглява прозрачност 
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Все пак, първата графика дава идея колко деца чакат. Нямаме отговор колко недочакват парите, но по 
множащите се дарителски кампании в социалните мрежи добиваме представа. НЗОК изглежда повече 
чака децата да починат, отколкото да работи по скоростното придвижване на документите и 
осигуряване на бързо и качествено лечение. 
Само този извод може да си направим от данните, които самата каса събира. Министерството на 
здравеопазването трябва бързо да даде отговор какво се случва с тези заявления и защо толкова е 
влошена работата по тях. Отделно, че имаше обещание за публичен регистър, което не се случи. Дори 
да направят такъв, с толкова нескопосано въвеждане ще е безполезен. Но няма и да го видим. 
Виждаме ясно причините да блокират прозрачността и да не бързат да отворят данните. Е, аз им ги 
отворих и ситуацията е по-абсурдна от всякога. 
 

Българският дарителски форум: Болните деца не могат да чакат на добрата воля на 
болниците 

www.novini.bg | 20.06.2019 | 11:00 
Забавеното плащане за лекарствата, използвани за лечението на дете с левкемия в детската 
онкохематология на столичната болница ИСУЛ, предизвика скандал и постави под съмнение доколко 
адекватно НЗОК изпълнява функциите си на приемник на закрития през април Фонд за лечение на 
деца. Вчера стана ясно, че детето е починало. Пациентски организации обявиха, че ще искат оставката 
на шефа на Здравната каса, оттам пък обявиха, че са жертва на публично заклеймяване и че 
професионално са си изпълнили законовите ангажименти. „Мария е получила своевременно лечение, 
но това не е заради Здравната каса, а заради добрата воля на болницата, в която се е лекувала“, 
коментира пред БНР Красимира Величкова от Българския дарителски форум. „За всички останали 
деца, които чакат решения на НЗОК, не можем да знаем дали болниците ще проявят подобна добра 
воля и ще започнат тяхното лечение“, предупреди тя. Величкова посочи, че наредбата, по която работи 
НЗОК, почти напълно припокрива правилника на закрития Фонд за лечение на деца. Според нея 
проблемът е административният капацитет на хората, които работят там, познаването на наредбата и 
какъв протокол трябва да следват. Имаме сигнали от много родители, че заявленията се бавят, а 
сроковете не се спазват, отбеляза тя. Според нея наредбата трябва да се изчисти от излишните и 
натоварващи административни изисквания към родителите, както и да отпаднат протоколите. Тя 
добави като изключително важно да се обучат служителите. По думите й в отговора на НЗОК по случая 
липсва достойнство, а също липсва и познаване на собствената им наредба: „Непознаването на 
процедурите, но и вкопчването в тях, вреди на децата“. Това институционално високомерие става 
престъпно, категорична е Красимира Величкова. 
 

Майки със смразяващи коментари за смъртта на малката Мими 

www.frognews.bg | 19.06.2019 | 19:16 
Валентина Ташкова: Нищо не е както трябва. Днес ще ви проглуша ушите за Мими, не защото е Мими. 
А защото Мими е всяко едно детенце, за което майка му и татко му просят живот. Защото им се налага 
за го правят. Защото тъпата ни държава няма една нормална процедура, която да запази 
достойнството на болните и близките им. Защото НЗОК е основен източник на средства за болниците, 
а те нямат контакт с НЗОК?!?! Преди дни един мъж каза "Е, все някой трябва да плати!". Точно така - 
ние всички плащаме солидарни осигуровки, за да може солидарно да лекуваме децата на тая 
държава. Поне децата. После солидарно даряваме. После плащаме сметката в болницата, за лечение, 
за което вече сме си платили с осигуровките си, но не може да се покрие от НЗОК, защото вече сме 
дарили по сметка. Объркано ли стана? Да, объркано е. Сбъркано генерално. Прочетете в поста, който 
споделям къде е заровено кучето. Аз не съм ядосана. Бясна съм, отново за пореден път тази седмица. 
Това дете умря пред очите на всички ни, и ние сме едно абсолютно изродено общество.   Антоанета 
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Тончева: Не мога повече, хора! Не мога с тая гняс да живея. Случаят с Мими ме довърши психически. 
България е гигантическа кочина и човек трябва да е тотално не с главата си, за да не го разбира. И с 
всеки изминал ден имам все по-голямото усещане, че всичко, което правим, няма абсолютно никакъв 
смисъл, защото гняста ни поглъща, изцежда ни силите и ни смазва. Аз съм на 1500 км от вас и пак съм 
като изцеден лимон. Страшно ми е да помисля на вас какво ви е.   Медицинските специалисти, които 
защитаваме по протести и все си викаме, че "Имаме лекари, ама нямаме здравеопазване"... Те сами 
позволяват да се превърнат в чудовища. И масово са такива. Има малки изключения. Не ме страх да 
го кажа, не се срамувам да го кажа. Масово са чудовища с каменни лица, за които пациентът е 
малоумно, неодушевено създание и трябва да си наляга парцалите и безропотно да 
слуша.   Съжалявам, но твърде много видях през годините, чух, изпитах на гърба си. Колко епикризи, 
генетични диагнози съм изчела и превела на разбираме език, колко лекарства съм изпратила, 
донесла, от чужбина в България... Никога не съм ги и броила, но вече и не помня. Неизброими са. 
Ужасявам се в групите за редки заболявания, в групите за астма, където пиша месеци, години дори 
наред.   При Мими - медикаментите, които тая кирлива дирекция в НЗОК трябва да плати, са ПЪРВА 
ЛИНИЯ терапия. Знаете ли какво значи това? Че те ПЪРВИ се назначават в схемите за лечение и ако те 
не сработят, се минава на други медикаменти с друга схема. И същите тези медикаменти НЗОК НЕ ГИ 
покрива. Не са в списъка, хора! А по дефиниция първо с тях започва лечението на деца с левкемия. 
Поема го хибридът НЗОК-Фонд, но ако пациентът има дарителска сметка, една наредба указва, че 
хибридът НЗОК-Фонд само доплаща отгоре сумата, ако е нужно и дарителската сметка не стига. Това 
е БЕЗУМИЕ! Откровено БЕЗУМИЕ!   И за ей това ужасно нещо стотици родители, опирали до Фонда, си 
мълчаха и си мълчат. Е, обяснете ми как да борим гняста?!   Мими почина. Вчера лекарите казали на 
майка ѝ да вика свещеник! По дяволите! Мими са я наляли с 3 курса цитостатици за тия 14 хил. лв. 
Имам обаче въпроси тук: След като показателите са били критично ниски, защо са направили 3-тия 
курс вливания? Защо са прибегнали точно до тези медикаменти и не са ги заменили с друга схема, 
която е по каса? Имало ли е по-добра, макар и платена, алтернатива на тези лекарства? Мими с 
левкоцити 0 от последните почти 10 дни била ли е изолирана в стерилен бокс, за да не лепне инфекция 
(както и стана)? Защо са забранили на родителите на Мими да дават добавки за повишаване на 
левкоцитите (такива има, майка ми също ползваше и вършат много добра работа)? Растежните 
фактори и други стандартни медикаменти - ОК, но добавките само биха помогнали! Можеше ли да 
отложат едната терапия за известно време, докато показателите на Мими се покачат? Защо ИСУЛ не 
са си търсили обратната връзка с НЗОК-Фонд, а директно са връчили фактурата на майката на Мими? 
Защо НЗОК не изиска документацията директно от ИСУЛ, а се мотае почти 2 месеца със случая на 
Мими без все още да има становище?   Смятам, че хората в пряк контакт с адв. Мария Шаркова трябва 
да свържат семейството на Мими с нея и да се пусне сигнал за проверка адекватността на действията 
в ИСУЛ, както и за тази на НЗОК-Фонд. Ако няма нередности, то нека това се докаже. Ако има 
нередности - също!!!   Смятам, че и ние вече трябва да вземем отношение по тази тема. Просто няма 
кой друг, хора! Ние сме единствените луди, които биха го направили.   Красимира Обретенова Така. 
Поредното дете, което си беше убито от системата. Няма никакво значение дали животът му е бил 
неспасяем. Мария вече няма да е бреме за скапаната си държава. "Държавата" няма да харчи повече 
пари за нея и така ще има повече пари за къщи за гости и главни прокурори и вип апартаменти с 
асансьори за управляващи задници. Мария вече ще работи в някоя звездна закусвалня, ще почиства 
маси, ще изнася торбите с отпадъци, ще се усмихва на клиентите, те ще й се усмихват, ще й дават 
бакшиши, ще й помагат да си ги прибира в едно бродирано портмоне, виснало на гривна на ръката й. 
Майката на Мария до гроба си ще умира от болка, че не е направила каквото трябва, за да си спаси 
детето. Но се надявам да спаси ВАШИТЕ дарени за живота на Мария пари от лапите на безмозъчните 
задници в Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и Министерство на здравеопазването- за да 
могат тези пари да спасят друго дете. И всъщност освен да съчувстваме на семейството на Мария, 
можем да свършим нещо, за да спасим други деца като Мария. А по-точно - да потърсим отговори на 
въпросите на д-р Тончева. Защото деца са умирали, умират и ще умират. Но е непростимо спасението 
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им да е хранилка за безмозъчни чиновници и политици, за лекари без топки и съвест, за да се борят с 
безмозъчните чиновници и политици. Това е.    
 

Пациентските организации: НЗОК не изпълнява адекватно функциите на Фонда за лечение 
на деца 

www.desant.net | 20.06.2019 | 14:35 
Това институционално високомерие става престъпно, категорична е Красимира Величкова от 
Българския дарителски форум Автор: Десант Забавеното плащане за лекарствата, използвани за 
лечението на дете с левкемия в детската онкохематология на столичната болница ИСУЛ, предизвика 
скандал и постави под съмнение доколко адекватно НЗОК изпълнява функциите си на приемник на 
закрития през април Фонд за лечение на деца. Вчера стана ясно, че детето е починало. Пациентски 
организации обявиха, че ще искат оставката на шефа на Здравната каса, оттам пък обявиха, че са 
жертва на публично заклеймяване и че професионално са си изпълнили законовите ангажименти. 
„Мария е получила своевременно лечение, но това не е заради Здравната каса, а заради добрата воля 
на болницата, в която се е лекувала“, подчерта пред БНР Красимира Величкова от Българския 
дарителски форум. „За всички останали деца, които чакат решения на НЗОК, не можем да знаем дали 
болниците ще проявят подобна добра воля и ще започнат тяхното лечение“, предупреди тя в интервю 
за предаването „Преди всички“. Величкова посочи, че наредбата, по която работи НЗОК, почти 
напълно припокрива правилника на закрития Фонд за лечение на деца. Според нея проблемът е 
административният капацитет на хората, които работят там, познаването на наредбата и какъв 
протокол трябва да следват. Имаме сигнали от много родители, че заявленията се бавят, а сроковете 
не се спазват, отбеляза тя. Според нея наредбата трябва да се изчисти от излишните и натоварващи 
административни изисквания към родителите, както и да отпаднат протоколите. Тя добави като 
изключително важно да се обучат служителите. По думите й в отговора на НЗОК по случая липсва 
достойнство, а също липсва и познаване на собствената им наредба: „Непознаването на процедурите, 
но и вкопчването в тях, вреди на децата“. Това институционално високомерие става престъпно, 
категорична е Красимира Величкова. Блогърът Боян Юруков публикува информация под заглавие 
„НЗОК без нито едно решение за болно дете от месец“. Пред БНР той обясни, че от Касата може да са 
разглеждали случаи на деца, но нямат решение по нито един от тях. Юруков посочи, че публичен 
регистър за болните деца все още няма.  Той съобщи още, че подписаният като автор на становището 
на Касата главен експерт му е казал, че изобщо не знае за този документ. 
 

Случай на починало дете с левкемия пак постави въпроса за плащанията за лечение на деца 

www.dnevnik.bg | 19.06.2019 | 15:56 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е сезирала Изпълнителна агенция "Медицински 
надзор" към Министерството на здравеопазването за цялостна съвместна проверка по случая с 
лекувано от левкимия 6-годишно момиче в Университетската болница "Царица Йоанна – ИСУЛ"и 
възникналите около лечението суми за плащане. Това съобщиха в становище до медиите от касата 
днес. Повод за съобщението стана историята на момичето, починало тази сутрин в болницата, 
разпространена медийно. И повдигнатите въпроси за това дали касата плаща своевременно за 
извършеното лечение, доколко се бавят отговорите на заявленията на болни деца и адекватно ли 
изпълнява функциите на Фонда за лечение на деца, което пое наскоро. Родителите на детето 
кандидатстват на 25 април към комисията в здравноосигурителната каса, поела функциите на фонда 
за лечение на деца с искане да бъдат поети разходите за онкомедикаменти, които не се покриват от 
касата. Досега практиката беше деца да се лекуват с такива медикаменти, включително и с лекарства, 
за които още няма разрешение за употреба в България, при преценка на лекарите. Като сумите се 
покриваха от Фонда за лечение на деца. И преди, и след поемане на функциите на фонда от здравната 
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каса, здравните власти многократно заявиха, че всичко финансирано от фонда, ще продължи да се 
плаща от касата. Вчера сутринта обаче родителите на детето сигнализираха, че въпреки законовите 
кратки срокове за отговор на заявленията, решение на касата по тяхното искане за покриване на 
онколекарства все още няма. Според съобщението на НЗОК такова решение е издадено на 18 юни – 
вчера. Междувременно от ИСУЛ преди дни издават на майката на момичето фактура от 14 000 лв. за 
покриване на влетите лекарства от дарителската сметка на семейството за лечение на дъщеря им. А 
родителите сигнализираха медии за изисканото плащане за приложеното лечение. Множество 
организации реагираха остро. Пациентски организации "Заедно с теб" поиска и вот на недоверие на 
управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев и отбеляза, че 55 дни не са стигнали, за да се вземе решение за 
отпускането на нужните средства. Днес от здравната каса отбелязаха, че въпреки теклите процедури, 
детето е получило лечение. Процедурата "по никакъв начин не е възпрепятствала провеждането на 
лечението на детето и то е приложено в определените от лечебното заведение срокове и 
терапевтична схема", се казва в съобщението. От касата отбелязват, че в заявлението за финансиране, 
подадено на 25 април, е липсвала задължителна медицинска документация от страна на 
Университетската болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". НЗОК е изискала липсващите документи. До 30 
май 2019 г., когато Специализираната комисия разглежда случая за втори път, не е постъпила 
изисканата медицинска документация от лечебното заведение. Комисията констатира, че все още от 
ИСУЛ няма предоставен протокол от лекарско-контролна комисия на лечебното заведение, 
информират от касата. Въпреки това комисията предлага на управителя на НЗОК наличната 
медицинска документация, макар и непълна, да бъде изпратена за становище на двама външни 
експерти. Според данните от касата от ИСУЛ са предоставили последния изискуем медицински 
документ на 6 юни, но отново не е предоставила информация за цените на двата медикамента. На 13. 
юни в комисията към касата са получени задължителните по процедурата становища от външни 
консултанти, но все още няма документ за цените на лекарствата. Според съобщението на касата на 
18 юни – вчера, от ИСУЛ, след като специално им е било изискано, са дали документ за сумата и още 
на същия ден управителят на НЗОК е издал заповед за одобряване на заплащането на цялата сума в 
"размер на 23 377,40лв., по цени, официално заявени от Университетската болница "Царица Йоанна – 
ИСУЛ". Заради разминаването между изисканата от родителите по фактура стойност от 14 000 лв. И 
предоставените предоставените на здравната каса суми, от НЗОК е сезирала Изпълнителна агенция 
"Медицински надзор" към Министерството на здравеопазването проверка по случая. На едно от 
последните заседания на Надзорния съвет на НЗОК в началото на май е взето решение, че занапред 
касата ще плаща на болниците общо за приложените на децата лекарства, а не за всеки отделен 
случай на дете, както беше във фонда, и както касата процедираше след закриването му през април. 
Сега от НЗОК твърдят, че новата процедура вече е приведена в действие, но от болници в страната има 
сигнали, че това не е така и че съществуващите правила са тромави и създават проблеми. Появиха се 
и сигнали от родители за трудна комуникация със служителите на НЗОК, данни за забавяне при 
обработването на подадените заявления за лечение. От здравната каса отричат да бавят преписки, 
твърдят, че комисията, която одобрява случаите се събира редовно. Според данните от 1 април 2019 
г., когато каста пое дейността Фонда, Специализираната комисия в институцията е разгледала 379 
заявления. От началото на юни до момента са разгледани около 100 случая. За същия период са 
издадени 29 заповеди за извършване на плащания, още 10 очакват одобрение. Не е издаден нито 
един отказ за заплащане. 
 

Закритият фонд за лечение на деца - как работи днес 

www.clubz.bg | 19.06.2019 | 14:50 
Закриването на Фонда за лечение на деца и прехвърлянето на дейността му в НЗОК стана повод 
популярният блогър Боян Юруков да започне да следи движението и на новите случаи на подаване и 
разглеждане на молби. Днес Юруков публикува материал, озаглавен "НЗОК без нито едно решение за 
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болно дете от месец", в който изнася данни за това как след трансформацията работата буксува. 
Статията му бързо придоби популярност и е едно от най-споделяните неща в социалните мрежи. 
Предизвика и ответната реакция на Здравната каса - с опровержение. Публикуваме материала на 
Юруков, както и отговора на НЗОК с оглед важността на темата. НЗОК без нито едно решение за болно 
дете от месец. Снощи стана ясно, че майка на тежко болно дете е получила фактура за лечението му 
заради сериозното забавяне на молбата ѝ във Фонда за лечение на деца. Всъщност такъв фонд вече 
няма, защото от началото на април функциите му бяха поети изцяло от Здравната каса. Или поне би 
трябвало. Знам, че в такава ситуация е абсурдно да говорим за числа и статистика и това е последното, 
което искате да чуете от мен. Има обаче нужда, защото ситуацията е наистина абсурдна. Още повече, 
че 6-годишната Мария далеч не беше единствената в такава ситуация – има още поне 130 деца като 
нея и ще стават още повече. Какво прави въобще НЗОК?Накратко, фондът през годините имаше най-
грубо две функции – прозрачно харчене на средства отделени за такива деца и бързо придвижване на 
документите, за да чакат максимално кратко. За първото без липса на скандали се грижеше кръг от 
експерти и обществен съвет. За второто с доста променлив успех – администрацията. Всичко това 
имаше за цел да бъде „временно“ докато НЗОК си оправи процедурите и поеме функциите. Закриват 
Фонда за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина За да се оцени тази ефективност и дали 
НЗОК се справя по-добре (или въобще) със задачата, трябва да сравним с миналото. Ако ви се 
занимава с подробностите, ще ги опиша по-надолу, а тук са изводите накратко: От поемането на 
функциите в НЗОК са подадени 161 заявления. 30 от тях са подадени в края на март. Въведени са в 
регистъра със задна дата, но с поне седмица закъснение. От всички 161 само 29 са били решени (18%). 
Всички без едно са приети. Останалите са в различни фази на разглеждане и се бавят между 4 и 8 
седмици. Данните за голяма част от новите заявления не се попълват или имат грешки като повторни 
записи, грешно изписване на кодове и дати. В 37 заявления (22%) липсва каквато и да е информация 
докъде са стигнали. От заявленията подадени към вече закрития фонд само едно е било решено. 
Състоянието на останалите е неясно. Възможно е някои да са били накарани да подават документи 
наново към НЗОК, но и това не е ясно. Какво отговориха от Здравната каса на тези данни, виж долу. 
Предистория на данните Фондът имаше едно време публичен регистър, който даваше доста 
информация – колко пари, колко бързо, за какво и къде отиват. Преди 3 години направих анализ на 
тогавашните данни, включително с карта къде отиват да се лекуват децата. След фиаското с 
арестувания шумно и после оправдан директор Александров, показах как работата на фонда се 
влошава под новото ръководство отново гледайки същите данни. Малко след това критикувах 
нарочно влошената прозрачност на фонда, тъй като регистърът беше затворен. През април пуснах нов 
анализ на регистъра. Все още не е публичен, но намерих начин да получа всичко от 2016-та насам. В 
графиките показах колко заявления са подадени, колко са получили решение, колко е било 
закъснението и оценка какви са били дейностите по тях. Защо се страхувам, че закриват Фонда за 
лечение на деца в чужбина Тук пускам обновените графики, но вече с 11 седмици работа на НЗОК по 
тези заявления. Преди да ги видите обаче се налага отново да спомена няколко важни неща. Описал 
съм подробно условностите на този анализ в предишната статия. Накратко – всичко тук се основава на 
информацията, която чиновниците сами публикуват в регистъра и която родителите на тези болни 
деца виждат. Те имат само един входящ номер, отварят, чакат, въртят телефони и се надяват. Това, 
което аз правя, е да взимам всички тези данни и да ги обобщавам. Изчиствам очевидните грешки (като 
решение през 19-ти век), но в доста случаи НЗОК просто не дава коректна информация на родителите 
през регистъра. Например – има дублирани записи с противоречащи си данни. Отгатнете кога НЗОК 
поема нещатаС това наум, ето как изглеждат нещата. Тук показвам колко работа има натрупана във 
всеки ден от годината във фонда от 2016-та насам. В синьо са заявленията, които все пак ще бъдат 
решени в някакъв бъдещ момент, но в дадения ден са събирали прах на нечие бюро. В червено са 
тези, които не са били решени до 30 дни след последното действие (писмо, становище) по тях. Вижда 
се, че от април насам се трупат много заявления. Също, че от над месец няма заявление, което да е 
получило решение. Само идват нови, а старите престояват. Спадът в края на април не е заради решени 
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случаи – това са подадените в края на март, които просто са задминали описаните горе 30 дни 
събиране на прах. За контраст – пиковете и спадовете в миналото отбелязват заседанията на 
комисията, където е имало решения. Сега не е ясно какво, кога и кой решава. Тук показвам колко 
заявления са били подадени по месеци и колко от тях са били решени. Вижда се рекорден пик в 
месеца преди да се закрие фонда. Виждат се и рекордно много неразгледани след това.Следващата 
графика показва колко заявления са били решавани през дадения месец. Рекорден брой решения 
през март и почти нищо от април до средата на май. Нищо от тогава.Тук показвам какви дейности са 
извършвани по заявленията. Уговорката е, че не всички отнемат едно и също време и някои вървят 
паралелно – становищата на експерти, например. Дава обаче обща представа какво се случва. Отново, 
вижда се, че в последните два месеца са маркирани много становища на експерти, а за първите три 
седмици на този месец – почти нищо не е отбелязано като свършено.В предишната статия показах и 
колко са се бавили заявленията преди да бъдат решени, но сега тази графика е безсмислена. Просто 
доста от записите на НЗОК са непълни и не може да се разбере колко време е отнело дадено решение. 
Това отгоре на твърде малкото взети решения. Възможно е чиновниците просто да не си вършат 
работата и да отлагат със седмици попълването на данните. Няма да се учудя – виждал съм го при 
вече затворения регистър на ражданията. Това обаче е дори по-лошо, защото не се дава навременна 
информация на родителите, да не говорим, че не спазват собствените си нормативни актове. Фатално 
мъглява прозрачност. Все пак, първата графика дава идея колко деца чакат. Нямаме отговор колко 
недочакват парите, но по множащите се дарителски кампании в социалните мрежи добиваме 
представа. НЗОК изглежда повече чака децата да починат, отколкото да работи по скоростното 
придвижване на документите и осигуряване на бързо и качествено лечение. Закриват и Обществения 
съвет към Фонда за лечение на деца в чужбина Само този извод може да си направим от данните, 
които самата касата събира. Министерството на здравеопазването трябва бързо да даде отговор какво 
се случва с тези заявления и защо толкова е влошена работата по тях. Отделно, че имаше обещание 
за публичен регистър, което не се случи. Дори да направят такъв, с толкова нескопосано въвеждане 
ще е безполезен. Но няма и да го видим. Виждаме ясно причините да блокират прозрачността и да не 
бързат да отворят данните. Е, аз им ги отворих и ситуацията е по-абсурдна от всякога. Часове след 
публикуването на статията родителите на малката Мария съобщиха, че се е споминала. Поднасям най-
искрените си съболезнования. Както написах в началото на статията, нищо от тези сурови числа, 
графики и условности не би могло да ѝ помогне. Не може да помогне на което и да е от децата в това 
положение. Трябва обаче да се кажат тези неща, защото в толкова тежка ситуация последното нещо, 
което следва да пречи е чиновнически неразбории, а явно такива има доста. Също така, в статията 
описах вече един аспект от данните, който влияе на анализа, но мисля, че е нужно да се изясни по-
добре. Качеството на въвеждане е доста ниско и липсват данни за разглеждане, приемане и други 
детайли на доста от случаите. Така анализът ми прави предположения кога тези 29 приети случаи са 
всъщност приети на база контекста от други заявления, индикации кога са заседанията, получени 
становища и прочие. Дал съм оценките максимално в полза на касата. Тоест в някои случаи съм 
предположил, че буквално за ден са одобрили финансиране. Това разбира се означава, че разбивката 
по дни и месеци е толкова точна, колкото НЗОК са въвеждали в собствената си база данни. Дори обаче 
няколко от случаите да са решени всъщност миналата седмица, т.е. с почти два месеца закъснение, то 
това в никакъв случай не поставя в по-добра светлина касата. Не променя и факта, че над 80% от 
подадените заявления не са отбелязани като решени или прекратени и че има сериозно намаление 
на подадените заявления въобще. Последното е индикация за проблем, защото определено децата 
на България не са станали по-здрави за два месеца. След като публикацията на Юруков набра 
популярност и в социалните мрежи, а медии започнаха да търсят представители на НЗОК за коментар, 
оттам дойде официално съобщение, озаглавено "Когато информацията цели сензация". От Касата на 
практика опровергават данните на блогъра. Ето какво посочиха оттам: По повод разпространена в 
социалните мрежи публикация в блога на Боян Юруков, озаглавена "НЗОК без нито едно решение за 
болно дете от месец", информираме следното: От 1 април 2019 г., когато дейността на Център "Фонд 
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за лечение на деца" бе поета от НЗОК, специализираната комисия в институцията е разгледала 379 
заявления за одобряване на заплащането на медицински и други услуги, в това число и 
неприключените заявления от Фонда.  За периода от 1 юни - 19 юни т.г. Комисията е разгледала около 
100 случая по процедура, всички на различни етапи – нови случаи, случаи за попълване на 
документацията, очакващи или получили вече становища от външни експерти. За същия период са 
издадени 29 заповеди за извършване на плащания, още 10 очакват одобрение. Не е издаден нито 
един отказ за заплащане. 

Трагичен случай на болно дете извади наяве институционалния батак след закриването на 
детския фонд 

www.mediapool.bg | 19.06.2019 | 15:20 
Забавено плащане за лекарствата, използвани за лечението на дете с левкемия в детската 
онкохематология на столичната болница "Царица Йоанна – ИСУЛ" предизвика скандал и постави под 
съмнение доколко адекватно НЗОК изпълнява функциите си на приемник на закрития през април 
Фонд за лечение на деца. За забавеното плащане преди ден съобщи бТВ, а в сряда стана ясно, че 
Мария е починала. Историята Шестогишната Мария страдаше от Синдрома на Даун и остра 
лимфобластна левкемия. Веднъж е постигната ремисия на заболяването, но след това то рецидивира. 
През последните месеци Мария се лекуваше в детската онкохематология, където на детето се вливат 
противотуморни лекарства. Същевременно семейството разкрива дарителска сметка с надеждата да 
събере пари за лечение в Германия, където се е свързало с клиники с по-богат опит в лечението на 
деца със Синдрома на Даун, които са получили рецидив. Развален телефон между болницата и НЗОК 
Заради неразбирателство в комуникацията между НЗОК и болницата относно плащането на вече 
приложените лекарства, болницата представя на семейството на Мария фактура за 14 000 лева. От тях 
се иска да платят с пари от дарителската сметка за лечението в Германия. Същевременно задължение 
на НЗОК е да плати лечението, което преди това се финансираше от Фонда за лечение на деца. Става 
въпрос за медикаменти, чието приложение у нас не е разрешено. За да плати НЗОК на болницата тя 
изисква разрешение от ИАЛ и цена на лекарствения продукт. Тук болницата и НЗОК си прехвърлят 
взаимно обвинения кой на кого не е отговорил и в крайна сметка болницата иска парите от 
семейството. Въпреки че проблемът е около финансовата част на лечението, а не става въпрос за 
забавяне или отказ от лечение на детето, той поставя под въпрос създадена ли е изобщо адекватна 
процедура, по която НЗОК като приемник на детския фонд да плаща на болниците. Не е ясно и 
застраховани ли са други семейства на болни деца от подобни проблеми в бъдеще. От здравната каса 
коментираха в сряда, че продължителната комуникация с болницата “по никакъв начин не е 
възпрепятствала провеждането на лечението на детето и то е приложено в определените от 
лечебното заведение срокове и терапевтична схема“. Оттам обясниха, че след като най-после са 
получили изисканите от болницата документи, във вторник управителят на НЗОК е издал заповед за 
одобряване на плащането на цялата сума за лечението в размер на 23 377.40 лева по цени, официално 
заявени от ИСУЛ. Заради неяснотата относно разликата в сумите за лечението касата е сезирал 
агенция “Медицински надзор“. Промяна в процедурата за лекарствата На едно от последните 
заседания на Надзорния съвет на НЗОК в началото на май е взето решение, че занапред касата ще 
плаща на болниците общо за приложените на децата лекарства, а не за всеки отделен случай на дете, 
както беше във фонда, и както касата процедираше след закриването му през април. Сега от НЗОК 
твърдят, че новата процедура вече е приведена в действие, но от болници в страната има сигнали, че 
това не е така и че съществуващите правила са тромави и създават проблеми. Появиха се и сигнали от 
родители за трудна комуникация със служителите на НЗОК, данни за забавяне при обработването на 
подадените заявления за лечение. От здравната каса отричат да бавят преписки, твърдят, че 
комисията, която одобрява случаите се събира редовно. НЗОК се обяви за жертва Вместо с данни за 
свършеното, създадената организация и бързината на движение на заявленията за лечение на децата 
от април насам, от НЗОК отговориха с обвинения и се обявиха за “жертва“. От здравната каса 
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поднесоха съболезнования на семейството на Мария и призоваха да не се злоупотребява с темата. 
Оттам смятат, че са “жертва на публично заклеймяване“ и твърдят, че “професионално и стриктно 
изпълняват законовите си ангажименти“. “Удовлетворяването на нечии лични амбиции на лица, 
пряко свързани със схеми за източване на публични средства от бившия Център “Фонд за лечение на 
деца“ нямат нищо общо с грижата за живота и здравето на болните“, заявиха от касата, чийто 
управител Дечо Дечев многократно е намеквал за наличието на подобни схеми, без никога обаче да 
подкрепи думите си факти. Хронология на тежката бюрокрация  От НЗОК предоставиха и хронология 
на тежката процедура, стартирала при подаването на заявлението. Заявлението от майката на 
починалото дете за заплащането на два лекарствени продукта, неразрешени за употреба на 
територията на Р България, необходими за лечението на детето ѝ, е подадено на 25. април т.г. в 
НЗОК. Към заявлението липсва задължителна медицинска документация от страна на 
Университетската болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". НЗОК е изискала липсващите документи. До 30. 
май 2019 г., когато Специализираната комисия разглежда случая за втори път, не е постъпила 
изисканата медицинска документация от лечебното заведение. Комисията констатира, че все още от 
ИСУЛ няма предоставен протокол от лекарско-контролна комисия на лечебното заведение.  Въпреки 
това, поради кратките нормативни срокове, Комисията предлага на управителя на НЗОК наличната 
медицинска документация, макар и непълна, да бъде изпратена за становище на двама външни 
експерти - задължително изискване на Наредба № 2 от 2019 г. Писмата към консултантите са 
изпратени на 31. май т.г. по куриер и на електронна поща. Университетската болница "Царица Йоанна 
- ИСУЛ"  е представила последния изискуем медицински документ на 6. юни т.г., като отново не е 
предоставила информация за цените на двата неразрешени за употреба на територията на Р България 
медикамента.   На същия ден – 6. юни т.г., е проведена среща за уточняване на начина на процедиране 
по подадените заявления за заплащането на двата продукта между Специализираната комисия за 
разглеждане на заявленията в НЗОК и проф. Добрин Константинов от Университетската болница 
"Царица Йоанна - ИСУЛ", и доц. д-р Валерия Калева - от УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Постигнати са 
договорености по всички неясни въпроси по процедурата за отпускане на лекарствените средства, 
като това е отразено в писмен документ.  На 13. юни т.г. са  получени задължителните по процедурата 
становища от външни консултанти, но към момента лечебното заведение все още не е представило 
на НЗОК документ за цените на двата продукта. Документът е постъпил в институцията на 18. юни т.г., 
след като е специално изискан от НЗОК. Управителят на НЗОК още същият ден, 18. юни 2019 г., е издал 
заповед за одобряване на заплащането на цялата сума в размер на 23 377,40лв., по цени, официално 
заявени от Университетската болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Междувременно от майката на 
болното дете са поискани около 14 000 лв. от страна на лечебното заведение за заплащане на 
извършеното вече лечение. Видно от посочените суми, налице е неяснота за несъвпадението в 
цените, поради което, към настоящия момент, НЗОК е сезирала Изпълнителна агенция "Медицински 
надзор“ към Министерството на здравеопазването за цялостна съвместна проверка по случая.  От 
НЗОК призоваха родителите на болни деца при наличие на проблеми, да се обръщат към 
институцията.  
 

За миналата година само 85 са даренията за Фонда за лечение на деца и Центъра за 
асистирана репродукция 

www.fakti.bg | 14.06.2019 | 22:45 
Средно по почти 10 бона са дарили фирми и еднолични търговци през миналата година и са 
декларирали това в данъчните си декларации, като общата сума от бизнеса надвишава 40,3 млн., 
сочат данни на Националната агенция по приходите (НАП), предоставени на в. „Монитор". Логично 
най-голям е броят на фирмите и дарените суми по код 01, в който обаче има цели 17 позиции 
включващи - здравни и лечебни заведения и специализирани социални институции, училища, детски 
градини, бюджетни предприятия, социално слаби и хора с увреждания, както и кооперации за тях и 
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кооперации за инвалиди и пострадали от бедствия. Във въпросния код са още и БЧК, културни 
институти, юридическите лица с нестопанска цел, подпомагащи културата, фондът „Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници,, комуните за лечение на наркозависими, УНИЦЕФ. За тези 
цели 2623 компании са дарили 36,185 млн. лв., а 1427 еднолични търговци - 4,147 млн. лв. Освен това 
135 физическите лица са декларирали дарения по този код за почти 381,5 хил. лв. За миналата година 
само 85 са даренията за Фонда за лечение на деца и Центъра за асистирана репродукция, като общата 
сума от физически и юридически лица възлиза на 325 446 лв. Най-много - 21, са предприемачите, 
дарили общо почти 230 бона. При едноличните търговци бройката на пожертвуванията е 63 на 
стойност 95 817 лв. От обикновените данъкоплатци само един човек е дарил за целта 100 лв. и е 
отбелязал това в данъчната си декларация. Не става обаче ясно дали парите са били дадени за 
лечението на деца или за асистирана репродукция. Общо 550 хил. декларации са подали физическите 
лица до края на април, но от тях едва 137 са вписали дадените суми за дарения през миналата година. 
Подобно е положението и за безвъзмездно предоставените помощи по реда и условията на Закона за 
меценатството. При физическите лица дарението е само едно за 2000 лв. и най-вероятно е направено 
по приятелска или роднинска линия. За подобни цели 12 фирми са дарили общо 140 713 лв. 
Интересното е, че по-големи меценати се оказват едноличните търговци. Според информацията от 
данъчните декларации за миналата година 52-ма от тях са дарили за целта над 176 хил. лв. България 
 
 
Общи новини 
 

Пример за всеки: Ученици от Добрич дариха книги на библиотеката със събрани средства от 
благотворителен бал 

www.dobrichonline.com | 14.06.2019 | 12:28 
343 лева са събрали ученици от Добрич на благотворителен бал с маски Те са заделили 250 лева за 
закупуването на книги, които днес дариха на Детския отдел в Регионалната библиотека “Дора Габе”. 
Благородната кауза е на Детския общински съвет, създаден по идея на Инна Куцарова и Симона 
Методиева. В него членовете са 22-ма от 13 до 18-годишна възраст. Те решават различни проблеми и 
организират благотворителни инициативи, свързани с Добрич. Секретарят на Детския общински съвет 
Петър Коцев посочи, че идеята за сформирането на Детския общински съвет е да извършват 
благородни дейности. “Деца помагат за развиването на града, не оставяме нещата само в ръцете на 
по-големите”, уточни той. Председателят на съвета Инна Куцарова сподели, че благотворителният бал 
с маски е бил организиран за децата на Добрич. На него те са присъствали заедно със своите родители. 
Тя беше категорична, че събитието е преминало успешно. На него присъстващите са играли различни 
игри и са танцували. “Всички бяха толкова благосклонни да заплатят входа, дори много от тях оставиха 
повече пари”, каза Инна.  Елена Христова е подбрала книгите, които да закупят и дарят на 
библиотеката.  Тя отбеляза, че от много малка обича да чете и беше категорична, че любовта към 
книгите дължи на своите родители, баба и дядо.  Освен това Елена Христова е изявила желание да 
стане доброволец през лятната ваканция в Летния детски клуб към библиотеката в Добрич и да 
обслужва децата, които посещават културната институция, за да си вземат книги.  “Книгите се четат от 
деца. Това е най-голямата радост за нас - успяхме да направим нещо добро”, заяви Синтия Лазурова. 
През следващата година се очаква отново да бъде организиран подобен благотворителен бал, а 
бъдещият съвет ще реши каква благородна кауза да реализира със събраните средства.  От 
ръководството на Регионалната библиотека “Дора Габе” изказаха благодарност за добрата 
инициатива от страна на членовете в Детския общински съвет и изразиха надежда да има повече 
ученици като тях.  
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Варненци събират жълти стотинки за болницата в Хасково 

www.trud.bg | 14.06.2019 | 14:41 
Акция „Жълти стотинки“ стартира във Варна в помощ на детското отделение на болницата в Хасково. 
От петък до неделя от 11 до 22 ч варненци и гостите на града могат да занесат събраните за 
благотворителност жълти стотинки в пункт на терасата на Морско казино. Добре е първо да ги 
разделят по номинал. Кампанията е подкрепена от „Улица на готвачите“ и сдружението „Няма 
невъзможни неща“, а целта е да бъде закупена медицинска апаратура за най-малките пациенти. В 
предишното издание на „Жълти стотинки“ във Варна на 1 юни сред дарителите е имало и чужденци, 
споделиха организаторите. „Ако всеки човек заделя дори само по 30 стотинки на ден, за 30 дни ще е 
събрал 9 лв. За година – 108 лв. Ако 500 души съберат толкова, за година сумата ще е почти 55 000 лв. 
Колкото беше сумата, събрана от акцията през 2017. Сега умножете тази сума по 2, 3 или дори 4 и 
повече пъти. С малки стъпки към големите неща!“, апелираха те.  

ВДИГАТ КОМПЛЕКС ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

в. България днес | 15.06.2019 | 00:01 
Майка на дете с увреждане се бори да създаде рехабилитационен комплекс за деца в неравностойно 
положение. Милена е част от сдружението "За децата - 2017", което от години се опитва да развие 
подходяща среда за нормален живот на деца с увреждания. Самата тя отглежда сина си Явор, който е 
роден недоносен, с 6 операции, ДЦП и ретинопатия, но с хъс за живот. Комплексът ще се построи в гр. 
Божурище и ще включва медицински център с басейн за водна рехабилитация, спортно игрище, зона 
за спортни площадки, кът за игри и др. Преди дни с помощта на доброволци теренът беше разчистен, 
а утре всеки, който иска да се включи в благородната кауза за по-добро бъдеще на дечицата, може да 
помогне чрез облагородяване на мястото. То се намира в гр. Божурище, кв. Жилища, бул. "Европа" 
№8, парк "Орлите". Всеки, който може да се включи с техника и помощ, може да се свърже с Милена 
на тел: 0885/162902 

Доброволци събраха 250 чувала смет край "Голям Беглик" 

в. Марица, Пловдив | 15.06.2019 | 00:01 
Доброволци, организирани от Сдружение "Байкария" с подкрепата на ДГС "Родопи", проведоха 
поредната акция по почистването на язовир "Голям Беглик", Западни Родопи в събота и неделя, 
съобщиха организаторите. 
На територията на водоема се намират три защитени местности - Самодивска поляна, Чатъма и 
Батлъбоаз, в които се допуска ограничена човешка дейност, която не вреди на околната среда, а 
защитеният им статут има за цел да се опазват красивите местности за отдих и туризъм и местната 
флора и фауна. Цялата територия около язовира попада в рамките на екологичната мрежа НАТУРА 
2000 в Защитена зона "Западни Родопи" по Директивата за местообитанията и Директивата за 
птиците. 
Всички тези факти обаче не пречат района да бъде силно замърсяван ежегодно в резултат от 
натоварения туристически летен сезон. При редовните почиствания, които Сдружението провежда, се 
наблюдава трайната тенденция голяма част от замърсяването да е от битови отпадъци, останали край 
бреговете на язовира от къмпингуващи през лятото хора. 
В тазгодишната акция по почистването се включиха близо 50 доброволци, които в рамките на два дни 
успяха да съберат от територията на язовира над 250 чувала смет с тонаж около 2 тона и обем от около 
15 куб. м. Боклукът беше извозен към депото за битови отпадъци, използвано от Община "Батак", от 
два камиона -на ТП ДГС "Родопи" и на Общината. 
"Кампаниите по почистването и информирането на хората за проблемите на околната среда имат за 
основна цел да доведат да осъзнаване на проблема от по-широката общественост. Изхвърлените и 
заровени в почвата боклуци замърсяват подпочвените води и се изливат в язовирите, от които се 
снабдяваме с питейна вода. Язовир "Голям Беглик" е едно от най-атрактивните места за туризъм и 
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почивка в Родопите и чрез подобни организирани действия се опитваме да го направим "добрия 
пример" за природосъобразна човешка дейност. Смятаме, че популяризирането на такива акции ще 
доведе до осъзнаване на проблема и намаляване на замърсяването. Чрез подкрепа от страна на 
медиите на такъв тип инициативи, се повлиява върху по-отговорното отношение към средата ни", 
пишат от "Байкария". 

Военни дариха храни на самотни хора в Момчиловци 

в. Марица, Пловдив | Петя ГАЙДАРОВА | 15.06.2019 | 00:01 
Военнослужещите в 101 Алпийски полк дариха хранителни продукти на 35 семейства в неравностойно 
положение, самотно живеещи възрастни и болни хора в Момчиловци. Това стана след военно учение 
в местността Момчил юнак. Дарението бе доставено лично от командира на полка полк. Димитър 
Кацаров, като пакетите бяха приготвени заедно със служители на кметството. Всеки съдържаше 
консервирано готвено ястие, няколко кутии пастет, хляб, плодове, напитки, обясни кметът на 
Момчиловци Сийка Суркова. 
"Искаме да помогнем на хората от селото, да ги зарадваме с един малък жест. Не за пръв път 
показваме, че войската е близо до обществото , коментира подполк. Кацаров. 

Българският център за нестопанско право повлия на 15 закона 

в. 24 часа | 15.06.2019 | 00:01 
Българският център за нестопанско право помага да се развива средата за българските граждански 
организации, така че те да стават повече. Развивайки дейностите си, развиват цялото общество. 
Освен с конкретни програми центърът постига това и чрез иницииране на законодателни промени. За 
последните 18 години той е повлиял на над 15 закона и регулации - например Закона за солидарната 
икономика, премахване на ДДС върху дарителските есемеси, обновяване на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел. 
"Продължаваме да настояваме, че трябва повече и повече, защото тези предприятия имат нужда от 
много подкрепа и време, но когато успеят, това е добре и за тях, и за нас, защото хората, за които се 
борим, вече не са зависими от помощи", обяснява директорът на БЦНП Надя Шабани. Тя започва да 
работи в центъра, когато е едва трета година студентка по право. Тогава не си представя, че ще се 
занимава с проекта толкова време, но години по-късно знае, че мястото й е там - чувства се 
удовлетворена, а и е израснала професионално. 
Най-големият приоритет на БЦНП е да въвлече колкото се може повече хора, които не са пряко 
ангажирани в гражданските организации. С тази цел от миналата година стартират програмата 
"Граждански будилник", която представлява конкурс за млади творци в сферата на фотографията, 
илюстрациите и писането. 
Лятното им училище въвежда само за 5 дни млади хора в света на гражданския сектор, като им 
обяснява правната уредба, как да набират средства, как да се застъпват пред властите. 
А програмата им за хора с увреждания вече 6 години се бори да отмени запрещението на хора с 
интелектуални затруднения да вземат самостоятелно решения. фондация „Америка за България" е 
ключов партньор както за програмата "Предприемачество за НПО", така и за повечето други 
инициативи. 
"Фондацията ни дава свобода да измислим идея, да сме гъвкави и да отразяваме живия живот. Чуват 
ни и споделят нашите ценности", казва Шабани. 

Университетска Болница "Дева Мария" с дарение към сдружение "Онкоболни и приятели" 

в. Фактор, Бургас | 15.06.2019 | 00:01 
Поредно обещание изпълни ръководството на университетска болница "Дева Мария" към 
онкоболните в Бургас. Преди дни сдружение "Онкоболни и приятели" получи специална медицинска 
кушетка, която им е необходима за процедурите по лимфодренаж. Дарението бе предоставено лично 
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от началника на отделението по медицинска онкология към болницата - д-р Майя Милева на 
председателя на сдружението Цонка Тодорова. 
Медицинската кушетка ще поздоли едновременно двама човека да се възползват от апарата за 
лимфодренаж, с който сдружението разполага. Процедурите по апаратен лимфен дренаж облекчават 
състоянието на пациенти е лимфедем, придобит след отстраняване на лимфни възли при операции от 
онкологични заболявания. 
"Лимфедемът представлява оток на кожата и подкожието, дължащ се на затруднено оттичане на 
лимфата или така наречения лимфен застой. Най-често засегнати са крайниците. Доказано е, че е 
процедурите по апаратен лимфодренаж облекчават състоянието и намаляват с няколко сантиметра 
отоците. От името на сдружението благодаря на университетска болница "Дева Мария", че ни 
съдейства за разкриване на още едно пациентско място и така от апарата вече могат да се възползват 
двама човека едновременно. За нас това е много важно, защото желаещите са много, а 
възможностите ни са ограничени", благодари за дарението Цонка Тодорова. 

Вицепрезидентът Илияна Йотова: В България трябва да има закон, който да регламентира 
доброволчеството 

www.focus-news.net | 15.06.2019 | 11:30 
В България трябва да има закон, който да регламентира доброволчеството. Това каза в интервю за 
седмичното обзорно предаване „Метроном“ на Радио „Фокус“ вицепрезидентът Илияна Йотова, 
патрон на Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми, който се провежда във 
Варна. „Това са хора, които дават всичко от себе си и са на мястото на събитието – земетресение, 
наводнение, природна катастрофа, в помощ на възрастните, това е нашето всекидневие и час по скоро 
е добре да има такъв закон. Много хора ми се оплакаха при откриването на фестивала, че когато 
участват в някакъв природен катаклизъм, както беше наводнението във Варна преди години, след това 
техните работодателите дори не им отчитат дните като работни. Има и случаи, в които хората са 
уволнявани и отстранявани от работата, защото не са дошли на работното си място, а са отишли като 
доброволци да помагат на другите. Това е абсолютно недопустимо, но се използва липсата на закон в 
това отношение“, обясни вицепрезидентът Илияна Йотова. 18-ият Международен фестивал на 
червенокръстките и здравни филми, който бе открит от Илияна Йотова, продължава до 17 юни. 
Организатори на фестивала са Българският червен кръст и Медицинският университет – Варна. Тази 
година той се провежда под мотото „Агресия – хуманизъм – кино“. Освен прожекциите на 
състезаващите се игрални и документални филми от цял свят в програмата на фестивала е включен и 
Дискусионен форум по темата с участието на проф. Иво Христов, доц. д-р Харалан Александров, 
Соломон Паси, Татяна Дончева, журналистите Анна Заркова и Емил Спахийски. Вицепрезидентът 
Илияна Йотова допълни, че интересът към фестивала е сериозен. „Във фестивала участват филми от 
много страни. Предварителните участници са били 3 000, но до излъчване са допуснати малко повече 
от 200 филма. Във Варна имаше делегация от 18 страни. Важното в тези филми е, че там, където е 
трагедията, има героизъм на обикновените хора. Където животът се сблъсква със смъртта на много 
невинни хора, има изцеление, има оцеляване, възкресение и много човещина. Тези филми трябва да 
стигнат до колкото се може повече публика от цялата страна. Филмите показват, че не сме загубили 
човешкото в себе си и това е най-важното“, каза още Илияна Йотова.  

Паркът за танцуващи мечки получи дарение 

www.blagoevgrad.utre.bg | 15.06.2019 | 12:01 
Екипът на Парка за танцуващи мечки получи от служителите на УНИКА България парично дарение. 
Дарението бе събрано от служителите чрез организирана от тях дарителска акция с тениски, 
изрисувани с мечки, които били изработени специално за случая. Дарените средства ще се използват 
за закупуване на скъпоструващи противовъзпалителни лекарства на мечките Мишо и Габриела, които 
имат проблем със ставите. 
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23 500 лева влязоха във фонда за добри каузи след „Бялото лято” на „Зонта” 

www.regnews.net | 15.06.2019 | 13:15 
23 500 лева е чистата сума, останала след разплащане на всички разходи, която ще влезе във фонда 
за добри каузи на „Зонта клуб Велико Търново” след традиционния благотворителен бал на 
организацията. „Бялото лято” тази година се оказа кулминация в честванията на 100 години от 
основаването на дамската хуманитарна организация и се превърна в пищен празник, събрал във 
Велико Търново много приятели на организацията и много желаещи на дарят. Това също помогна за 
рекордните приходи от вечерта. Със средствата ще се подкрепят добрите дела – най-вече на младите 
хора и ще се помага на здравеопазването. „Зонта” не е благотворителна организация, всъщност 
основната й цел е да се бори за правата на жените във всеки един аспект. Но ние сме си поставили за 
цел заедно с това да работим за бъдещето и като подкрепяме изявилите се деца. Със стипендиите, 
които им даваме, те знаят, че са забелязани, че трудът им е оценен и че са на верен път. Така че ще 
продължим да даваме стипендии на изявили се с постиженията си ученици и студенти. Заедно с това 
ще помагаме на здравните заведения със закупуване на медицинска апаратура, за да се развива най-
вече женското е детското здравеопазване, сподели идеите на „Зонта” президентът на клуба инж. 
Красимира Коцева. Съвпадението с юбилея направи вечерта на „Зонта” още по-успешна от 
обикновено. 34-те дами от „Зонта Велико Търново” посрещнаха в „Калояновата крепост” няколко пъти 
по толкова гости – от сестрински клубове, от организации като „Ротари” и „Лайънс” и много приятели, 
които подкрепиха благотворителната кауза на домакините. Вечерта започна с валидиране на 
пощенска марка „100 години Зонта”. Подобна марка се издава за първи път в България и беше пусната 
веднага в продажба във временната пощенска станция, открита в атракциона. Всички средства също 
постъпиха в благотворителния фонд. В него влязоха и постъпленията от томболата, организирана с 
подаръци, осигурени от самите дами. Фондът се попълни и с организирания търг за няколко 
специални предмета – книга за Стефан Данаилов „Романът на моя живот” със специален автограф на 
актьора; вечен календар на прабългарите; картината на Иваничка Панева „Българка”, пощенска марка 
„100 години „Зонта” и уникална книга с автограф „Музика над града”. Първи в търга постигнаха успехи 
гостите от „Лайънс клуб Велико Търново”, а най-оспорваното наддаване беше за картината на 
Иваничка Панева. Нейната „Българка” бе спечелена за 3000 лева от Николай Колев от Елин Пелин, 
който получи картината лично от художничката. Паралелно с това вървеше и „тихо наддаване” за още 
над 20 кулинарни изкушения, картини, бижута, приготвени от дамите в „Зонта” и предоставени за 
кампанията. Празничното настроение дирижираше водещият Драгомир Драганов и изпълнители като 
Руслан Мъйнов, Силвия Кацарова, която е голям приятел на „Зонта” и е гост на много от събитията на 
организацията, бенда на Община Велико Тръново, който също е постоянен партньор на клуба, Йордан 
Марков, а черешката след празничната торта беше Васил Петров. Първият музикален поздрав обаче 
беше от 9-годишната Сиера Лари от Велико Търново - възпитаничка на студио „Румина”. Благодарност 
за усилията на дамите от „Зонта клуб Велико Търново” да подкрепят достойни и обществено полезни 
каузи изрази кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов. Той върна жеста, след като по-рано тази 
година бе удостоен с наградата „Кавалер на жълтата роза”, заради подкрепата на Общината за 
инициативите на дамския клуб. Даниел Панов връчи „Старопрестолна грамота” на президента на 
„Зонта” инж. Красимира Коцева. Та получи още много поздравления от гости и приятели, които също 
изразиха своята съпричастност с дарения за благотворителната мисия на дамите. 
 

Отборът на “Асарел-Медет” стана втори в благотворителния турнир по тенис на маса “Игри 
за добрини” 

www.pia-news.com | От Мадлена Георгиева - | 16.06.2019 | 09:25 
Отборът на “Асарел-Медет” стана втори в благотворителния турнир по тенис на маса “Игри за 
добрини”, организиран от Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) в зала “Арена 
Асарел” в събота. Турнирът протече при страхотна атмосфера, а участващите отбори се бореха за 
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различни благотворителни каузи. Отборът на “Асарел-Медет”  стана първи в отборната надпревара, 
но в комплексното класиране остана само на 5 точки  след победителите от “Аурубис България”. Трети 
е тимът на АЕЦ “Козлодуй”, а четвърти – сърцатият отбор на “Овергаз”. Чекът от 2 хиляди лева ще 
подкрепи благотворителната кауза на “Аурубис България” за фонд за лечение на деца. Главен съдия 
на турнира беше Анелия Карова. 

Даряват на Габрово външен дефибрилатор 

www.velikotarnovo.utre.bg | 16.06.2019 | 10:06 
През месец октомври тази година Фондация „Хора в помощ на България: Аалст - Габрово“ и Клуб 
„Приятели на Белгия“ ще направят поредното дарение, което ще е на разположение и наистина в 
помощ на хората в Габрово – автоматичен външен дефибрилатор. Устройството е предназначено да 
бъде използвано от хора, преминали през кратко обучение, без необходимостта да притежават 
медицинско образование. Независимо дали сте опитен спасител или първият притекъл се на помощ, 
дефибрилаторът може да предотврати внезапното спиране на сърцето, както и да осигури бърза и 
ефективна намеса, която да спаси човешки живот. Дарението е по инициатива и идея на почетния 
консул на Република България в Източна Фландрия и почетен гражданин на Габрово - г-н Вили Ван 
Импе. Уредът ще бъде инсталиран в сградата на Община Габрово. 

 „Зонта Клуб”- Търново събра 23 500 лева за даровити деца и медицинска техника 

www.velikotarnovo.utre.bg | 16.06.2019 | 12:41 
Дамите от „Зонта Клуб” във Велико Търново събраха във фонда за добри каузи рекордните 23 500 по 
време на традиционния благотворителен бал на организацията „Бялото лято”. Проявата, на която се 
стекоха над 300 гости от цялата страна, съвпадна с честванията на 100 години от основаването на 
дамската хуманитарна организация . Със средствата от изисканото парти ще бъдат подкрепени 
даровити деца и ще бъде закупена медицинска техника. По време на благотворителната инициатива 
в заведението „Калоянова крепост” в архитектурния резерват Арбанаси се състоя валидиране на 
пощенска марка „100 години Зонта”. Такава марка се издава за първи път в България и тя беше пусната 
веднага в продажба във временната пощенска станция, открита в атракциона. В благотворителния 
фонд влязоха и постъпленията от разиграната томбола с подаръци, осигурени от самите дами. 
Основният дял от средствата бе от организирания търг с наддавания за специални предмети. Сред тях 
бе книга за Стефан Данаилов „Романът на моя живот” с автограф на актьора, която бе купена за 500 
лева. Толкова даде и благодетел за вечен календар на прабългарите. В търга бяха включени още 
пощенска марка „100 години „Зонта” и уникална книга с автограф „Музика над града”. Първи в търга 
се изявиха гостите от „Лайънс клуб Велико Търново”, а най-оспорваното наддаване беше за картината 
на Иваничка Панева. Платното „Българка” на именитата художничка бе спечелено за 3000 лева от 
Николай Колев, който получи картината лично от художничката. В „тихо наддаване” бяха 
разпродадени още над 20 кулинарни изкушения, картини, бижута. Празничното настроение и 
благотворителните инициативи бяха умело ръководени от водещия на бляскавото парти Драгомир 
Драганов. За веселието допринесоха изпълнители като Руслан Мъйнов, Силвия Кацарова, която е 
голям приятел на „Зонта, бенда на Община Велико Тръново, както и младият поп изпълнител Йордан 
Марков. Първият музикален поздрав беше от 9-годишната Сиера Лари, възпитаничка на студио 
„Румина” във Велико Търново. Голямата изненада за гостите пък бе появата на балгарския Франк 
Синатра- Васил Петров. 

Фондация ПУЛС за превенцията на насилието над деца 

в. Съперник, Перник | Светла ЙОРДАНОВА | 17.06.2019 | 00:01 
На 19 юни 2019 г. от 10:30 до 13.30 часа в Областна администрация Перник ще се проведе 
Конференция "Вдъхновени заедно за детство без насилие". 
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Насилието над деца е сериозен проблем, който изисква спешни действия. Не са ни известни всички 
добре работещи механизми за предотвратяване и реагиране при насилие. Въпреки това акцентът 
върху основани на доказателства политики, практики и програми може да допринесе за 
установяването на баланс между необходимостта от действие и нуждата от прилагане на обмислени 
и икономически ефективни интервенции, казват от П.У.Л.С. 
През юли 2016 г. благодарение на партньорството на международни агенции бе даден ход на INSPIRE 
— набор от основани на доказателства практики за превенция и реагиране на насилието над деца, 
наред със стартирането на Глобалното партньорство за прекратяване на насилието срещу деца. 
Пакетът на INSPIRE бе отговор на нарастващото признаване сред международната общност, че 
насилието над деца е световен проблем, засягащ общественото здраве и правата на човека, на който 
правителствата, дарителите, международните организации, неправителствените организации и 
местните общности спешно трябва да обърнат внимание. 
В основата на INSPIRE: Насоки относно индикаторите и рамка за резултатите е заложен принципът от 
Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД), че всички деца имат правото на свобода от всички 
форми на насилие, като документът има за цел да помогне на правителствата и неправителствените 
организации да следят напредъка и промените в хода на прилагането на стратегиите на INSPIRE за 
превенция и реагиране на насилието над деца и юноши. 
В тази връзка Фондация "П.У.Л.С." като част от Обединение "Детство без насилие", работещо за 
изграждане на нулева толерантност към насилието над деца в нашето общиство, планува 
провеждането на местни и регионални срещи, под надслов "Вдъхновени-заедно за детство без 
насилие" в градовете Перник, Благоевград, Кърджали и Хасково. С оглед на спецификата, която 
предлага INSPIRE в събитието участие ще вземат представители на местни/регионални институции 
като РДСП, ДСП, ОЗД, ОДнаМВР, РУО, МБАЛ, училища, граждански организации, родители и други 
структури, ангажирани със закрилата на деца. Основна цел на срещата е да се поставят на дневен ред 
нуждите в региона и възможностите, които могат да ползват от създадените инструменти в INSPIRE. 

ИНОВАТИВНА ГИМНАЗИЯ "РАЙКО ЦОНЧЕВ" ПОСРЕЩНА ПАРТНЬОРИ ОТ ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ 
ПО ПРОЕКТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Нова Добруджанска трибуна, Добрич | 17.06.2019 | 00:01 
В периода от 6 до 12 юни иновативна гимназия "Райко Цончев, бе домакин на втора среща в рамките 
на проект Save the future not only today, съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, 
"Стратегически партньорства". В срещата се включиха ученици и учители от Чехия, Турция, Латвия, 
Румъния и България. 
Сред основните цели на проекта са: повишаване на осведомеността на учениците за околната среда, 
световните проблеми чрез запознаване с възможностите за рециклиране и ефективното използване 
на енергия; самоусъвършенстване на участниците, чрез работа и комуникация с техни връстници, 
намирайки иновативни, творчески начини за рециклиране; признаване на необходимостта от 
приемане, толерантност, хармония и уважение към други култури; подобряване на езиковата, 
дигиталната и междукултурна компетентност. 
По време на мобилността участниците научиха за негативния ефект на отпадъците за околната среда 
и времето необходимо за разграждането на различните видове отпадъци. Включиха се в работилница 
за изработване на моливи от хартия и в работилница за изработване на продукти от вече използвани 
материали, които показаха по време на специално подредена за случая изложба. Посетиха община 
град Добрич, където се срещнаха с арх. Боян Коларов, Зам.кмет "Устройство на територията", който 
им разказа за събирането и преработването на отпадъците в община град Добрич и сподели ценни 
съвети как да намалим потреблението и количеството на отпадъците в нашите домакинства. 
Партньорите посетиха и Регионалното депо в с. Стожер, където наблюдаваха процес на сепариране 
на отпадъците, които могат да бъдат рециклирани като пластмаса, стъкло, метал и процес на 
компостиране на органични отпадъци, който се състои в разграждане на органичните отпадъци в 
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присъствие на кислород, при който се получава еднороден кафеникаво-черен ронлив материал, 
подходящ за наторяване и възстановяване на органичната материя в почвите. Също така посетиха 
Център за защита на природата и животните в гр. Добрич, където разгледаха животинските видове, 
които обитават центъра и се срещнаха с доброволци от Екоселище "Доброжънци", които им показаха 
къщичката за водоплаващи птици, изградена от естествени материали и заедно с тях поправиха част 
от оградата от изсъхнали клони, както и почистиха площ, която малките посетители на центъра вече 
могат да използват за игра. Сред културните визити на групата бяха Етнографски комплекс "Старият 
Добрич", Ботаническата градина и Двореца в Балчик, нос Калиакра и град Варна. 
Учениците на гимназията представиха българските обичаи, традиции, фолклорна музика и танци и 
кухня по време на специално отганизирана за гостите българска вечер. На събитието бе представен и 
обичаят "Седянка" на английски език. 
От училището припомнят, че група от трима ученици и двама учители от Гимназия "Райко Цончев", 
участваха в първата среща през месец април в град Злин, Чехия, а през месец октомври предстои 
третата мобилност по проекта, която ще се проведе в град Лимбази, Латвия. 

Ученици дариха над 4000 пластмасови капачки в Белица 

Децата приключиха учебната година с посещение на музея и читалището в Белица 
в. Вяра, Благоевград | 17.06.2019 | 00:01 
Учениците от началния курс на ОУ "П. Яворов" - с. Горно Краище приключиха учебната 2018-2019 r. с 
културно- развлекателна програма, поднесена от екипа на читалище "Георги Тодоров 1885" -гр. 
Белица и техните класни ръководители. 
Учениците посетиха Туристическия информационен център и музея към читалището. В залата на ТИЦ 
със специално подготвена презентация на тема "Познавате ли тази приказка?" се оказа, че 
малчуганите обичат да четат. Те познаха всичките герои от десетте приказки, които им бяха 
предложени. Те посетиха музейната експозиция и се запознаха с историята на град Белица и общината 
В сградата на читалището разгледаха библиотеките, а на голямата сцена, където за първи път се 
качват, малките палавници пяха, рецитираха и танцуваха фолклорни танци на специално монтираните 
за тях микрофони и озвучителна апаратура. 
Като край на учебната година малчуганите бяха подготвили 16 бр. пластмасови туби и торби с 
пластмасови капачки и участваха в кампанията "Дари капачка - спаси живот", организирана от община 
Белица и СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Белица. В разположеното сърце в центъра на града те 
поставиха над 4000 бр. пластмасови капачки, които в Белица се събират за закупуване на кувьоз за 
нуждаещите се новородени. Най-много капачки са събрани от учениците от 1-ви клас с ръководители 
Джемиле Калъч и Фатиме Терзи, след тях се нареждат второкласници с ръководител Гергана 
Кокарешкова. 

Две от дружествата на ЧЕЗ в България спечелиха Зелени Оскари в тазгодишното издание на 
конкурса „Най-зелените компании в България“ 

www.focus-news.net | 17.06.2019 | 10:55 
ГалерияСофия. Две от дружествата на ЧЕЗ в България спечелиха Зелени Оскари в тазгодишното 
издание на конкурса „Най-зелените компании в България“ 2019 г., организиран от b2b Media. Това 
съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ. „ЧЕЗ Разпределение България“ бе сред големите победители в 
конкурса. Активната политиката за опазване на околната среда на дружеството беше отличена с първо 
място в категория „Енергетика, воден сектор“. Журито оцени високо комплекса от мерки, които ЧЕЗ 
Разпределение прилага, както и сериозните финансови инвестиции, допринасящи за подобряване 
състоянието на компонентите на околната среда. Компанията спечели и първо място в категория 
„Зелен проект“ с проекта си „Живот за птиците“ (LIFE16 NAT/BG/000612), който се изпълнява 
съвместно с Българското дружество за защита на птиците. Проектът е с бюджет 2,65 млн. евро. ЧЕЗ 
Разпределение инвестира в него над 800 хил. евро , както и човешки ресурс и усилия за неговото 
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изпълнение. Финансиране от 1.85 млн. евро е осигурено от Европейската комисия по програма Life на 
Европейския съюз. Дейностите по намаляване на конфликта диви птици-електропроводи, 
изпълнявани в партньорство с БДПЗ, ще продължат до края на 2022 г. Чрез реализиране на проекта 
ще бъдат обезопасени около 4000 железобетонни и 1200 железорешетъчни стълба, около 120 км 
въздушни електропровода и рискът от сблъсък на птици в стълбове ще бъде намален с 90%. 
Дружеството ще обезопаси 900 гнезда на белия щъркел на територията на Западна България. Във 
връзка с проекта ЧЕЗ Разпределение участва в разработването на безопасен за птиците стълб, от които 
40 прототипа ще бъдат въведени в експлоатация до края на програмата. ЧЕЗ Разпределение България 
получи и Голямата награда за цялостно представяне. Друго дружество от Групата ЧЕЗ в България – „ЧЕЗ 
Електро България“ бе отличено за най-добра ПР кампания с проекта си We Do Green – инициатива на 
Дружеството за засаждане на дървета в обезлесени територии в гори, паркове и населени места в 
Западна България. Една от целите на We Do Green бе популяризирането на електронната фактура като 
удобен и сигурен начин за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за личен принос 
към опазване на природата. По време на събитията от We Do Green през 2018 г. над 300 доброволци 
засадиха 1 774 дървета на територията на Западна България. Използващите електронна фактура 
клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД спасиха от изсичане три пъти повече дървета. Предоставяната 
от компанията възможност за електронна фактура позволи на клиентите да намалят използването на 
хартия с 9 888 000 листа годишно, с което всяка година спестяват 211 мегаватчаса електроенергия, 
необходима за производството им. През последните години устойчиво нараства броя на клиентите, 
които предпочитат да получават сметките си по електронен път. 423 000 клиенти на „ЧЕЗ Електро 
България“ АД вече оцениха удобството, сигурността и екологичните ползи на електронната фактура. 
През 2018 г. отказалите се от хартиения носител на сметката за електроенергия са 44 787. Близо 17 000 
от тях направиха регистрацията си за електронна фактура по време на We Do Green. 15 години с грижа 
за обществото, природата и служителите „Преди почти петнадесет години ЧЕЗ дойде в България с 
визията да наложи нови стандарти не само в качеството и сигурността на снабдяването с 
електроенергия и обслужването на клиентите в Западна България, но и с разбирането, че трябва да 
бъдем надежден партньор на обществото и да се ангажираме с обществено значими каузи“, заяви 
Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. „Ние успяхме и днес сме утвърден инвеститор, 
работодател и член на обществото като сме реализирали повече от 120 обществено полезни 
инициативи“, допълни той. Акцентите в политиката на дружествата на ЧЕЗ в България са насърчаване 
и подпомагане на професионалното образование и на младите таланти, опазване на природата и 
развитие на околната среда и доброволчество. 

20 организации се обединиха срещу бетона по морето, искат вето от президента 

www.burgasinfo.com | 17.06.2019 | 18:35 
Двадесет организации обединени в група Бетономорие излизат на 20 юни на протестен лагер за вето 
пред президентството. Събитието се подкрепя от инициативен комитет кемпер-общество. Днес, в 11 
часа, представители на гражданската група Бетономорие внасят при президента на Р. България 
ценностните си искания по отношение на Закона и Черноморието, с цел спиране на обезобразяването 
и презастрояването на крайбрежието и защита на конституционните граждански права. Заедно с тях 
организациите обосновават искането си за вето със следните проблеми на гласувания законопроект и 
настояват за среща с президента. • Законопроектът нарушава конституционните задължения на 
държавата да осигури поддържането и разнообразието на живата природа, допускайки увреждането 
на дюните с най-голяма площ – зараждащите се дюни, които непонятно са изключени от регламента; 
• Законопроектът ограничава правото на гражданите на свободно придвижване, като на практика 
забранява палатките, кемперите и караваните на собственото им българско черноморско 
крайбрежие; • Законопроектът ограничава правото на физическите лица по черноморското 
крайбрежие да управляват земите, горите или урбанизираните си имоти, само след нова неясна 
категоризация; • Законопроектът нарушава основния конституционен принцип на правовата държава, 
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създавайки условия централните и местни власти, по свое усмотрение и без ясни правила, да наказват 
туристи и собственици. • Законопроектът на практика не създава устойчива регулация срещу 
увреждането и замърсяването, а по недопустим съсловен принцип, предварително уличава къмпинг–
културата като единствен нарушител на законността по Черноморието. От Асоциация на парковете в 
България внасят обосновано становище за вето върху чл. 24 в и чл. 30 от Закона за изменение и 
допълнение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, като в задълбочена 
аргументация засяга конституционното задължение и отговорност на държавата да осигурява такова 
законодателство, което да гарантира осъществяването на правата по чл. 15 и 55 от Конституцията, а 
грижата за околната среда е задължителна на всички нива на правна регулация и казва, че противното 
не съответства на разбирането за правовия характер на държавата. (Решение № 12 ОТ 28 ноември 
2013 Г. по КД № 9 ОТ 2013г.). Становището подчертава и чл. 55 от Конституцията, с който се гарантира 
основното право на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда, в съответствие с 
установените стандарти и нормативи, както и задължението им да опазват околната среда. 
Обосновката на искането за вето се опира и на постановеното, съгласно Червена книга на България, 
том. 3 издание на БАН от 2015 г. и посочените отрицателно действащи фактори за четирите вида дюни: 
„Интензивно развитие на туризма и урбанизацията, замърсяване на плажната ивица и дюните…”. Като 
необходими мерки за възстановяване и опазване, Червената книга посочва : Прекратяване на 
застрояването, урбанизацията и деградацията на запазените дюни и плажове по Черноморието, 
ограничаване на туристическия натиск, управление на защитените зони, се казва в становището. В 
разрез с конституционния принцип на правовата държава, становището подчертава, че в ЗУЧК 
съществува единствено определение на пясъчни дюни, а не различните видове дюни. Липсата на 
яснота, къде гражданите и юридическите лица ще бъдат глобявани и санкционирани и къде не, прави 
текста на чл. 30 неясен и неточен, оставяйки широко поле за различни и противоречиви тълкувания и 
прилагане, което противоречи на разпоредбата на чл.4 ал.1 на Конституцията. По отношение на чл. 24 
от Асоциацията на парковете счита, че законодателят ограничавайки средствата за придвижване в 
обхвата на черноморското крайбрежие, като изключва кемперите и караваните, нарушава принципа 
за свободно придвижване на територията на страната залегнал в чл. 45 ал.1 на Конституцията на Р. 
България. Това право може да се ограничи само на основания за защита на националната сигурност, 
народното здраве и правата и свободите на други граждани. Със забраната на поставянето на палатки 
и шатри на всички места извън тези, определени по реда на чл. 10а, от които изрично са изключени 
категоризираните къмпинги, законодателя практически е забранил тяхното използване и по този 
начин е нарушил разпоредбите на чл.17 на Конституцията, защитаващ правото на частната собственост 
и чл. 19 ал.3, задължаващи закона да закриля инвестициите и стопанската дейност на гражданите. В 
социалните мрежи и на страницата на събитието на Бетономорие се отчита остро негодувание от 
създадения строг регламент за хората, които обичат къмпинг – културата и които не нараняват или 
замърсяват околната среда, а в същото време пред очите ни хотели с мащабна площ, се разполагат 
директно върху дюни и непосредствено до вълните. Гражданите искат регламентирана възможност 
за граждански сигнали и гарантирани остри санкции срещу увреждащите средата, а не срещу една-
единствена група любители на туризма близо до природата. Седмицата а Бетономорие продължава и 
от днес с поредица акции. Днес, от 18:36, на пл. Народно събрание, доброволци организират подписка 
за налагане на президентско вето. Бетономорие расте и обединява Асоциация на парковете в 
България, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българска фондация Биоразнообразие, 
Свободен Камен бряг, Софийски дискусионен форум, Интерактивна България, сдружение Да запазим 
Корал и съмишленици, Гражданска инициатива “За Делфините”, Спаси Пирин, Гражданска 
инициатива ИК за Лозенец, Организация за закрила на българските граждани, Инициативен комитет 
кемпер-общество, камара на геодезистите в Бълария, с председател Йоан Кратерзиян. Исканията са 
подкрепени и от Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма, лидери на мнение и 
обществени фигури в сферата на различни творчески и професионални съсловия. 
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Музеят "Земята и хората" е храм на дарителството 

в. Земя | 18.06.2019 | 00:05 
Той е открит за посетители на 19 юни 1987 г. и 32 години е основна институция в изучаването, 
опазването и публичното представяне на уникални минерални ресурси 
Националният музей "Земята и хората" - София е държавен културен институт с национално значение. 
Извършва общонационални функции по издирване, придобиване, изучаване, опазване и представяне 
на минералите и минералните ресурси, като важна част от националното природно наследство. 
Участва в провеждането на държавната политика по изучаване и опазване на културното наследство, 
съвместно с компетентните държавни и общински органи. Осъществява методическа и друга помощ 
на музеите от националната музейна мрежа. 
Сградата на Националния музей "Земята и хората" е построена в края на XIX век, като най-голямата 
постройка от тогавашната военна работилница (Софийски артилерийски арсенал). Една от първите 
сгради с цялостна железобетонна конструкция. Обявена е за недвижима културна ценност. През 1986 
г. е предоставена безвъзмездно за изграждане на музей "Земята и хората". Сградата е реставрирана 
и адаптирана по проект на арх. Христо Ганчев. Интериорът, музейният реквизит и начинът на 
експониране са разработени от проф. Иван Радев, а монументалната живопис е дело на проф. Теофан 
Сокеров. 
Музеят е храм на дарителството, сътворение на щедростта и родолюбието. Създаден е изцяло с 
дарения на български и чуждестранни физически и юридически лица. Цялостната реализация на 
музея, включително реставрацията и адаптацията на сградата, е осъществена с парични средства на 
Националния дарителски фонд "13 века България". Към декември 2016 г. общо 77 % от образците в 
основния фонд на музея са били придобити чрез дарения от над 930 български и чуждестранни 
дарители. 
С най-голяма научна и културна стойност е дарената от Илия Делев през 1985 г. колекция "Гигантски 
кристали от Бразилия". 
Музеят притежава богати и отлично комплектувани фондове. Към януари 2016 г. има над 37 000 
музейни единици, разпределени в седем раздела: 
"Гигантски кристали" - една от двете големи колекции в света; 
• "Минерали на Земята" - най-богатата систематична колекция на Балканите, включваща над 7600 
образеца с 1591 минерални вида от 111 държави; 
• "Минерални ресурси на Земята" - образци от различни генетични и промишлени типове минерални 
суровини от над 106 страни; 
• "Минерали на България" - най-пълната колекция от български минерали (302 минерални вида), 
представени в 4191 минерални образеца от около 965 български находища и рудопроявления. 
• "Минерални ресурси на България" - съхраняваща над 3260 образеца от 450 минерални находища и 
проявления; 
• "Нови материали" - колекция без световен аналог в музейната практика с 2597 образеца; от първите 
оръдия на труда до материали, получени по наи-новите технологични разработки и нанотех-нологии; 
• Колекция Скъпоценни камъни - най-богатата колекция от този вид в региона, състояща се от над 
3000 образеца. 
Музеят провежда широка учебно-образователна дейност, използвайки разнообразни форми като: 
"Детски кът"; "Интерактивен кът"; "Кабинет по геология"; "Школа по геология"; "Ваканционни игри", 
"Лятна школа по минералогия и геология". През музея преминават годишно над 16 000 деца. 
Екипът на НМ "Земята и хората" организира 8 международни симпозиума на тема "Минерално 
разнообразие изследване и съхранение" Бяха разработени редица теоретически и практически 
въпроси на опазването на тази част от световното природно наследство. 
Националният музей "Земята и хората" ежегодно организира няколко големи национални чествания, 
като 22 април - Международния ден на "Майката Земя" с основна проява конкурса "Музиката и 
Земята". На 22 март отбелязва Световния ден на водата, на 6 август - Деня на милосърдието, на 5 
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декември -Световния ден на почвите. Конкурсът "Музиката и Земята", който привлича всяка година 
млади инструменталисти и композитори от цял свят, тази година имаше своето 27-о издание. 
Конкурсът беше високо оценен и от ЮНЕСКО. 
До сега музеят е осъществил 45 изложби в 37 града в България и два в чужбина: в Природонаучен 
музей, Скопие, Република Македония и в Природонаучен музей 'Хер-ман Ото", Мишколц, Унгария. 
Музеят е домакин на множество различни художествени изложби и вечери на класическата музика. 
Утвърдени събития в годишната му програма са и киноложките и фе-линоложки изложби, 
фотоконкурси, спелеоложки сбирки. Само броят на организираните концерти за периода от неговото 
основаване надвишава 1000. 
Музеят разполага с библиотека, научни лаборатории, експозиционна, заседателна и видео зала. 
Нагшоналният музей "Земята и хора" е създаден през 1986 година благодарение на щедрите дарения 
на 90 български и чуждестранни учени, интелектуалци, колекционери и 65 институции и фирми чрез 
Националния дарителски фонд "13 Века България". Броят на дарителите на музея към 2015 година 
нараства на 688 частни лица и над 233 инстотуции и фирми. 
През 1985 г. Илия Делев, единственият търсач и колекционер на гигантски кристали в света, подарява 
53 гигантски кварцови кристала на ДОО "Фонд 13 века България" с условието: "тази уникална колекция 
да бъде завинаги неделима и експонирана в моята родина на подходящо място, отговарящо на 
нейната научна и културна стойност". 
Комитетът за култура (Министерство на културата) начело с Георги Йорданов полага усилия за 
спасяването на предвидените за разрушение сгради на военния Арсенал в София и превръщането им 
в музей, който да приюти дарението на Илия Делев. 
Към гигантските кристали на Илия Делев се добавят бързо даренията на десетки български учени, 
колекционери, интелектуалци, миннодобивни предприятия и организации. В музея "Земята и хората" 
постъпват колекцията от редки минерали на доц. Михаил Малеев; научните колекции на проф. Богдан 
Богданов, Леонид Ратиев, проф. Ангел Кунов, проф. Иван Начев и други; колекцията от хромитови руди 
от наши и чужди находища на проф. Мария Желязкова; колекциите от български и чужди минерали 
на Александър Диков, Никола Зидаров, Димитър Ноков, Антон Иванов, Димитър Сокеров; сбирката от 
мо-нокристали от Института по минералогия и кристалогра-фия - БАН; дарения от бившите ДФ 
Торубсо", ДФ "Кремиковци" и други фирми. 

Дарения от Германия зарадваха деца и възрастни от три общини 

www.presstv.bg | 18.06.2019 | 08:28 
Домове за възрастни хора и социални институции, полагащи грижи за деца с увреждания и в риск, 
самотни майки и социално слаби семейства бяха зарадвани с дарения от щедрото шипченско 
семейство Петко и Ренате Чирпанлиеви, живеещи в Германия. Помощите от „Ордена на тамплиерите“ 
от Регенсбург, семейството и приятели през юни достигнаха до децата от Дома за медико-социални 
грижи „Мария Луиза“ с. Бузовград, Сдружение „Бъдеще за децата“ Казанлък, Дневен център за деца 
с увреждания „Работилница за детски мечти“ Казанлък, Социални грижи и социално подпомагане гр. 
Казанлък, „Център за обществена подкрепа“ Казанлък, Дом за възрастни хора с деменция „Димитър 
Папазов“ Казанлък, лица с нисък социален статус от с. Александрово и от с. Дунавци. С храна, детско 
обзавеждане и с подмяна на прозорци бе подпомогнато многодетно семейство от мъглижкото село 
Ветрен. Част от полученото дарение бе разпределено и по институциите в гр. Шипка, съобщиха от 
кметството на населеното място. Поредната инициатива тук бе насочена към 
младежите с обособяването на място за спорт и отдих, което бе обзаведено с фитнес уреди. 
Малчуганите от местната детска градина пък бяха зарадвани с играчки и детски съоръжения. С нов 
инвентар- столове, килими, мека мебел, нови уреди за спорт и рехабилитация, предназначени за хора 
с проблеми на опорно-двигателния апарат се обзаведе Пенсионерският клуб на Шипка. 
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Българският бизнес отново мери сили в “Игри за добрини” 

www.mypr.bg | 18.06.2019 | 10:00 
Аурубис България спечели турнира по тенис на маса в полза на фонд "Лечение на деца с хронични и 
други заболявания от региона на Средногорието" Инициативата “Игри за добрини” на Българската 
мрежа на Глобалния договор на ООН за трета поредна година ще събере отбори от служители на 
български компании, които ще съчетаят спорта с благородните каузи. “Игри за добрини” съчетава 
ангажираността на компаниите към обществото и грижата за здравето на служителите им, като по този 
начин превръща бизнеса в сила за доброто. Избраните спортове в тазгодишното издание на “Игри за 
добрини” са тенис на маса, футбол, тенис на корт и волейбол, а “добрините” в игрите, както всяка 
година, са избрани от служителите на компаниите. Победителят във всеки турнир печели наградния 
фонд, който ще бъде дарен за избраната от отбора добра кауза. Игрите започнаха с турнир по тенис 
на маса, който се проведе тази неделя в “Арена Асарел” в Панагюрище и събра служителите на 
“Асарел-Медет”, “АЕЦ Козлодуй”, “Аурубис България” и “Овергаз”. “За екипа на „Асарел-Медет“ беше 
чест и през тази година да е домакин на  благотворителния турнир по тенис на маса от инициативата 
„Игри за добрини“. Поздравления към всички участници за сърцатата игра! Благодаря на Българската 
мрежа на Глобалния договор на ООН за това, че отново станахме част от един толкова значим 
колективен проект. Очакваме и догодина „Игри за добрини“ в „Арена Асарел“, защото това е кауза, в 
която участват хора с добри сърца и компании, които подкрепят добрите дела”, сподели Нели 
Мърхова - и.д. директор „Човешки ресурси“ на „Асарел-Медет“. Игрите винаги събират хора от 
различни компании, възрасти и професии: инженер, проектант, техник, монтьор, оператор, шлосер, 
финансист, счетоводител, охранител, шофьор и IT специалист бяха сред майсторите на хилката тази 
година. Участниците показаха, че няма възраст за спорта - средната възраст на отборите бе 51 г., като 
най-младият участник бе на 26г., а най-възрастният на 69г. Инж. Стоян Дурчев е победителят в 
индивидуалната надпревара, който изведе на първо място отбора на “Аурубис България” с 235 точки. 
Само с 5 точки по-малко остана отборът на “Асарел-Медет”, следван от отборите на “АЕЦ Козлодуй” и 
“Овергаз”. “Изключително щастлива съм от оспорваните двубои, които видяхме на турнира по тенис 
на маса „Игри за добрини“ в зала „Арена Асарел“.  През тази година отборите бяха много равностойни 
и това направи мачовете интересни и непредвидими, както в отборната, така и в индивидуалната 
надпревара. А най-хубавото беше, че всички състезатели бяха водени от спортсменството и от общата 
цел – да победи доброто. Гордея се с факта, че капитаните на отборите си стиснаха ръцете преди 
началото и дружно си пожелаха успех. Дано всички бъдем толкова сплотени и в ежедневието си!” 
коментира Анелия Карова - главен съдия на турнира, шампион на България по тенис на маса и 
специалист “Комуникации” в “Асарел-Медет”. Стартът на инициативата “Игри за добрини” премина 
изцяло без пластмасови отпадъци и екологичен отпечатък, като участниците ползваха специални 
бутилки за вода за многократна употреба. Всички участници в турнира получиха като подарък от 
домакините от “Асарел-Медет” билети за предстоящия международен турнир по тенис на маса Asarel 
Bulgaria Open. Каузите, за които се състезаваха участниците в турнира бяха: АЕЦ Козлодуй участва за 
организирането на правописен маратон от “Образователен портал Академика БГ” -  „Бъди грамотен” 
Асарел-Медет се бориха за тенисиста и треньор по тенис на маса Емил Йорданов, който страда от 
рядко неврологично заболяване Овергаз се състезаваха за каузата на ParaKids за закупуване на 
адаптирани колички за бягане за деца с двигателни увреждания, победителите в турнира Аурубис 
България ще подпомогнат фонд "Лечение на деца с хронични и други заболявания от региона на 
Средногорието" "Една от причините да участвам в турнира е имено благотворителната му насоченост. 
Щастлив съм, че с моята победа всички ние като екип успяхме да помогнем!   Относно организацията, 
искам да изкажа своите благодарности към “Асарел-Медет” и Българската мрежа на Глобалния 
договор на ООН. Всичко беше на високо ниво и ще се радвам отново да участвам в подобни 
инициативи”, каза най-младият състезател в турнира и победител в индивидуалното състезание, 
Стоян Дурчев от Аурубис България. След турнира по тенис на маса, предстоят турнири по футбол на 28 
септември, тенис на корт в средата на септември и волейбол на 5 октомври. Всички желаещи 
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компании могат да се включат и защитят своя кауза като се запишат за участие в следващите турнири. 
Освен да помогне за социалните каузи на отборите, “Игри за добрини” има за цел да покаже на 
служителите и на работодателите, че спортът при работещите хора е изключително важен, за да се 
чувстват пълноценни и здрави. Проектът е част от колективната програма на Българската мрежа на 
Глобалния договор на ООН „Здрави на работа“ и се случва в изпълнение на Стратегическия план 2015+ 
за работа по целите на ООН за устойчиво развитие и по-точно Цел 3 “Осигуряване на здравословен 
начин на живот и стимулиране на благосъстоянието на всички във всички възрасти”. Успешното 
осъществяване на турнирите с кауза на мрежата на Глобалния Договор на ООН, има за цел отново да 
докаже, че всички сме от един отбор, когато играем заедно за всеобщото благо. Игрите се реализират 
в партньорство с BCause: в помощ на благотворителността. 

Седемгодишна авторка дарява приходите от първата си книга за бездомните кучета 

www.mypr.bg | 18.06.2019 | 10:00 
Тя е точно на 7 и предстои да бъде първокласничка наесен. Нейното име е Стела Тасева и е най-
младата българска авторка. Заглавието на първата ѝ книга (написана и илюстрирана от нея) е 
„Животът на едно необикновено прасенце“ и ще бъде представена на 18 юни (вторник) от 18 ч. в 
пространството за родители и деца „Малки приказки“ в София (кв. Изток, ул. „Академик Методи 
Попов“ 1). Малки и големи читатели са добре дошли, за да чуят от Стела какви истории ще открият в 
книгата. Тя е подготвила да Ви почерпи и с любимата си лимонада, а входът е свободен. Освен с 
четене, децата ще се забавляват и със специално организираното за тях ателие за рисуване и 
изработване на маски и прасенца от пластилин. Тъй като местата са ограничени, можете да запазите 
своето тук. По желание на Стела 1 лв. от всяка закупена книга ще бъде дарен на приют за кучета, 
защото тя обожава животните (нейна мечта е да се грижи за животни в собствена ферма). Също 
толкова силно обича и да пише, затова останалите средства тя е решена да вложи в издаването на 
следващата си книга. Стела се вдъхновява да създаде своята първа книга от детските произведения 
("Вълшебна книжка” 1 и 2) на своята майка Светла Иванова (певица, писател и йога инструктор), както 
и от илюстрациите на художничката и нейна учителка Мила Попнеделева-Генова. Дни наред Стела 
упорито рисува историята за необикновеното прасешко семейство, за което разказва в цели 24 
страници. Първата творба на малката Стела е с чувство за хумор и е прекрасен пример за децата - 
показва им, че има забавления и извън игрите на електронни устройства. През свободното си време 
Стела ходи на уроци по китара и художествена гимнастика и с радост посещава практиките по 
Въздушна йога за деца и Тананикаща йога на майка ѝ.  

13 380 лв. се събраха от благотворителната томбола по време на Азиатския фестивал 
'Магията на Изтока' 

www.offnews.bg | 18.06.2019 | 14:13 
13 380 лв в подкрепа на деца и семейства в риск от раздяла се събраха от благотворителната томбола 
по време на Азиатския фестивал „Магията на Изтока“ този уикенд в София. Каузата е на фондация „За 
Нашите Деца“, партньор на събитието за втора поредна година. Специалният гост г-жа Илияна Йотова, 
Вицепрезидент на Република България, която даде официалния старт на фестивала, отправи 
благодарност към всички дипломатически мисии, включили се в организирането на събитието и ги 
поздрави за избора им отново да посветят фестивала на благородна кауза, както и за съпричастността 
им към съдбата на много уязвими българчета. „Събитията като този фестивал са най-доброто оръжие 
срещу езика на омразата, срещу всичко, което ни разделя. Хората искат да се опознават, да се докосват 
до различни култури, да живеят в мир и разбирателство", посочи още Илияна Йотова. 
Благотворителната томбола, която тази година предложи повече от 50 награди, най-голямата, от 
които, двупосочен билет за двама до избрана дестинация в Азия предизвика голям интерес. Хиляди 
хора, от най-малките деца до най-възрастните посетители, се включиха, закупувайки билетче, което 
освен че ги доближи до спечелването на една от изкушаващите награди, им даде възможност да 
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допринесат за каузата на фестивала. Сумата включва предварително закупени билети от онлайн 
платформата на Eventim, както и закупени на място в деня на фестивала и дарения от посолствата-
участници в целодневното събитие. Със събраната сума „Екипът ни ще бъде опора на още десетки 
семейства в риск от раздяла, ще им подадем ръка, за да се справят с предизвикателствата, ще бъдем 
до тях, когато са най-уязвими.“, поясни зам. изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ 
Мариана Тасева. Цветната и богата програма на фестивала „Магията на Изтока“, предлагаща срещи с 
митични същества и древни герои от всички кътчета на Азия продължи от 10 до 20 ч. в горещия юнски 
ден. Зрелищни танци, театрални и музикални изпълнения, бойни демонстрации, игри и кулинарни 
изкушения бяха на разположение за всички посетители на Борисовата градина в събота. По традиция, 
официалните гости и представителите на дипломатическите мисии, пуснаха на свобода 30 бели 
гълъба, символ на мир, хармония и разбирателство. Фестивалът „Магията на изтока“ се осъществи и 
тази година в партньорство с Държавен културен институт към Министерството на външните работи, 
Министерство на туризма, Министерство на културата и Столична община; както и благодарение на 
партньорите IPS, Bohemia, Poseidon, Devin, Бонанза Бачорски, изложителите: Манджа Ван, Моменто, 
Чили Хилс, Сокони, Тако Фуудс, Мутай, Анагам Био, Бомбай Къри, Веге работилница Дока Дауджи, 
Витошко Лале и всички дарители на награди за благотворителната томбола: Turkish Airlines, 
Кемпински Хотел Гранд Арена Банско, SailWithMe, Restaurant Eisha, KWIAT, InGlobo, Este SPA, Маtzalo, 
Victoria Spa, 13grams, GOOD BOX, Бирария Palivec, KREO, Royal Thai, Yati Cooking, Indomie. Фестивалът 
не би могъл да се случи без подкрепата на своите партньори и приятели, сред които и Ива Дойчинова 
– ТВ и радио журналист и Пейо Филипов, актьор, певец и дългогодишен член на Консултативния съвет 
на фондация „За Нашите Деца“, които тази година отново безвъзмездно участваха във фестивала като 
негови водещи. Тази година към дуото се присъедини и актьорът Владимир Зомбори. Културното 
събитие е инициирано от посолство на Индонезия в България, и се осъществява съвместно с 
Бангладеш, Виетнам, Емирство Кувейт, Индия, Ирак, Иран, Китай, Пакистан, Палестина, Република 
Корея, Саудитска Арабия, Тайланд, Филипини и Япония.  

Бургас: Регионална библиотека „Пейо Яворов“ набира доброволци за инициативата 
„Библиофенско лято“ 

www.focus-news.net | 18.06.2019 | 17:55 
Бургас. Регионална библиотека „Пейо Яворов“ набира доброволци. Това съобщиха от пресцентъра на 
Община Бургас. Инициативата „Библиофенско лято“ се провежда за четвърто поредно лято. Тази 
година то ще започне на 8 юли и ще продължи до 2 септември. В него могат да участват ученици на 
възраст от 14 до 19 години. В рамките на кампанията доброволците ще прекарват по четири часа всеки 
ден в различни отдели на библиотеката. Те ще се запознаят с всички процеси в работата на 
библиотеката – ще се учат да сканират на бук скенера, ще работят с робота „Финч“ и с Интерактивната 
пясъчна кутия в Детския отдел, ще помагат на по-малките при търсене на книжки, ще им четат 
приказки и ще се включат в Творческата работилница, в Заемната за възрастни ще помагат в 
подреждането на чуждоезиковите книги, ще дигитализират стари книги, ще прехвърлят грамофонни 
плочи на дискове и ще се запознаят с работата на 3D принтера. Заявки се приемат до 5 юли. За 
контакти: Бургас, улица „Булаир“ 10, ет. 2, тел.: 056/910-231 - Мария Мутафчиева. 

Ротари клуб в Добрич събра 15 000 лева за уреди в детските градини 

www.dobrichonline.com | 18.06.2019 | 21:21 
Сумата е била събрана на благотворителна вечер, която Ротари клуб в Добрич провежда ежегодно. 
Каузата, която клубът е представил на своите гости, е осигуряване на уреди за развитие на 
двигателните умения при децата в детските градини на Добрич.  На благотворителната вечер е 
присъствал и Руслан Мъйнов, който с настроение е водил организирана томбола с подаръци, между 
които и цветя от Чудната градина, магазин за добрини и търг с предмети на изкуството. В края на 
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вечерта ротарианци са отчели сумата от 15 000 лева, които ще бъдат вложени в благородното дело на 
загриженост за децата на Добрич.  

В Добрич провеждат кампания за осиновяване на кучета и събиране на средства за приюта 

www.dobrichonline.com | 19.06.2019 | 12:03 
Кампанията се провежда от Сдружението “Българска Федерация за защита на животните - Всички сме 
равни“ и е насочена към Общинския приют в Добрич. Целта на инициативата на сдружението е да 
бъдат събирани дарения от благодетели. С натрупаните средства до края на лятото ще бъде направен 
ремонт на клетките в Общинския приют за безстопанствени животни в Добрич. Освен това от 
сдружението провеждат и кампания за осиновяване на кучета. На официалната им фейсбук страница 
публикуват снимки на четириноги, които очакват своя нов дом и стопани. Д-р Михаела Тосева, 
ръководител на Общинския приют за безстопанствени животни и временно изпълняващ длъжността 
ветеринарен лекар там, съобщи за Добрич Онлайн, че даренията могат да бъдат направени чрез 
Сдружението "Българска Федерация за защита на животните - Всички сме равни“. Д-р Тосева: 
Изоставените домашни кучета проявяват повече агресия, отколкото израсналите на улицата При 
желание за осиновяване, кучетата могат да бъдат разгледани на място в Общинския приют. През 
изминалата година са осиновени 25, заловени и настанени 533, обезпаразитените кучета са 724, 
ваксинирани - 346, кастрирани - 390, маркирани – 360. От Сдружението “Българска Федерация за 
защита на животните - Всички сме равни“ уточняват, че дарения за Общинския приют за 
безстопанствени животни в Добрич  могат да бъдат направени целогодишно в поставени кутии в 
зооцентъра на бул. „25-ти септември“ и зоомагазина на центъра, до бившето кафе „Европа“.  

Проект на Читалището в село Победа е одобрен от Фонд „13 века България“ 

www.plevenzapleven.bg | 19.06.2019 | 17:15 
Проектът за Лятно арт студио „Рисувай, твори, танцувай“ на НЧ „Зора 1990“- с. Победа е одобрен от 
Национален дарителски фонд „13 века България“. Той е участвал в сесия на тема 
„Детски  работилници за изкуства“. От страната са постъпили 93 проекта, от които 91 са отговаряли на 
Правилата за условията и реда на провеждане на сесии, организирани от Национален дарителски 
фонд „13 века България“ за финансова подкрепа. Проектът на Читалището в село Победа ще позволи 
да се проведе лятна работилница с децата – ще рисуват картини по номера/най-новия хит/, ще редят 
диамантени гоблени с фолклорни мотиви, ще разучават танцови движения в синхрон от различни 
жанрове музика. В края на лятната ваканция резултатите от проекта ще бъдат представени в „ЛЯТНА 
ВЕЧЕР НА ТАЛАНТА“ на лятната естрада на площада в село Победа.  

Доброволци раздават 500 книги в центъра на столицата 

www.nova.bg | 19.06.2019 | 19:16 
Доброволци ще раздадат безплатно 500 книги в центъра на София – по „Витошка” и в парка на НДК. 
Събитието е част от инициативата „Книжна София”. Това съобщи на пресконференция 18-годишният 
Кирил Балдев, който е в основата й. „Инициативата има за цел да повиши интереса към четенето на 
книги. В нея ще се включат поне 10 доброволци. Възнамеряваме да направим дарения от по 50-100 
книги  на всички детски отделения на столичните болници и читалищни библиотеки в София – област. 
Това трябва да стане в рамките на 1 година”, обясни Балдев. Момче от дом за сираци дари козунаци 
на възрастни хора (ВИДЕО) Той допълни още, че ще разговаря с кмета на София Йорданка Фандъкова, 
кметовете на всички райони в столицата, Министерството на образованието, както и с политици и с 
омбудсмана Мая Манолова, като се надява да получат подкрепа и от тях. ДА НЯМАШ, НО ДА 
ДАРЯВАШ: Момче от дом за сираци изпраща помощи за възрастни хора Вече е получил такава от 
Столичната библиотека, кметове на райони и длъжностни лица. От Столичната библиотека са поели 
ангажимент за обособяване на пункт за дарения, където всеки може да остави книги. Младежът има 
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идея и да има библиотеки във всички метростанции в София, откъдето пътуващите в него могат да си 
вземат книга, да я прочетат, а след това може да я задържат или върнат.  

Детско футболно лято с пари от дарителски фонд във Враца 

www.kmeta.bg | 19.06.2019 | 19:21 
Седем иновативни проекта, които развиват местната общност във Враца, ще се финансират с 
подкрепата на обществения дарителски фонд в града. Организацията спонсорира инициативите с 
почти 70 000 лв., а сдруженията, които ги лансират, ще съфинансират с малко над 17 000 лева.  На 
церемония в залата на регионалния исторически музей в града бяха представени одобрените проекти. 
Срещата откри председателят на Управителния съвет на дарителския фонд - бизнесменът Димитър 
Иванов. Той благодари на бенефициентите за подготвените проекти и уточни, че финансирането, 
което фонда предоставя, се осигурява от фондация "Америка за България". Артисти от "Харизма тийм" 
очароваха гостите в залата с атрактивни танци. Гости на събитието бяха също програмният директор 
на Фондация „Америка за България" Надя Захариева, координаторът на фондацията за област Враца 
Спаска Михайлова, кметът на града Калин Каменов, представители на неправителствени организации 
и граждани.  В кампанията са постъпили общо 20 проекта, от които са избрани 7, стана ясно по време 
на събитието. Участие в конкурса са взели спортни клубове, неправителствени организации, 
читалища, фирми и други. Сред одобрените проекти е „Магията на музиката в пещерата Леденика“. 
Идеята е да се промотира природния феномен във Врачанския Балкан, който е прочут със своята 
акустика. Идеята е на сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Враца“ Зелена светлина получиха също 
проектите „Спорт и туризъм – ръка за ръка“ на Сдружение с нестопанска цел „Спортно технически 
моделен клуб Враца“ и „Изкуството на танца“ на Сдружение с нестопанска цел „Харизма тийм“. Сред 
спечелилите финансиране са също инициативите „Да пораснем заедно на село“ на читалище „Огнище 
1930“ в село Челопек и „Тийнейджъри в библиотеката“ на читалище „Фар – 1930“ в село Паволче. С 
подкрепата на фонда ще се проведе „Футболна ваканция за момичета и момчета“. Проектът е на 
Футболен клуб "Академия на Ботев Враца“.  Подкрепа получи и инициатива на Сдружение с 
нестопанска цел за подкрепа на лица с интелектуални затруднения „Зорница“. Проектът носи 
името „Спорт за децата с увреждания“.   Целта на конкурсната процедура е да финансира проекти на 
представители на местната общност, които да изпълнят дейности и инициативи, насочени към 
решаването на значими проблеми в приоритетните области, изведени във Визията за общностно 
развитие на Враца. Предвидените дейности по финансираните проектни предложения ще се 
изпълняват до края на 2019 година.  

Задържаха мъж за злоупотреба с дарения 

www.dnes.dir.bg | 19.06.2019 | 19:48 
Задържаха мъж от Горна Митрополия, който в началото на година сигнализира, че са откраднати 
парите, събирани за болния му син, съобщи bTV. В началото на януари историята за откраднатите пари 
и лаптоп със схемата за лечение на 19-годишния Антонио трогна стотици. Зрители, пожелали 
анонимност, реагираха светкавично. Разказаха, че кутиите за дарения са бизнес за семейството, което 
дори афишира охолния си начин на живот. Полицията и прокуратурата започнаха разследване, което 
днес завърши с обиск и арест. От дома на Николай Антонов са иззети 141 кутии за дарения, изтеглени 
от търговските обекти в страната след като е разбрал, че го разследват. По данни на прокуратурата 
пари по дарителската сметка на сина му са постъпвали до юни 2017 година. Предстои на Антонов да 
бъдат повдигнати две обвинения - за злоупотреба с доверие и за измама. А от днес излежава друга 
ефективна присъда - за опит за измама в условия на рецидив. 

Контейнери за дрехи преливат от дарения. Гражданите: Никой не ги извозва! 

www.trafficnews.bg | 20.06.2019 | 08:01 
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В началото на март 2016-а започва една благотворителна инициатива за събиране на дрехи, които да 
отидат при нуждаещите се. Кампанията е на Българския червен кръст, съвместно с фирма "Хюманита". 
До тук всичко прекрасно. Кампанията работи успешно вече три години и в нея се включват хора от 
цялата страна. Оказва се, обаче, че има и проблеми. Снимки на препълнени контейнери за текстил в 
София се появиха в социалните мрежи. Граждани сигнализират, че даренията преливат, но никой не 
идва, за да ги събере. Проблемът в столицата се оказва масов. По проект събраните продукти 
периодично се събират и се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при 
необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване. Тези, които са годни за 
употреба, отиват в специално създаден кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при 
бедствия, аварии и кризи. Наш екип се свърза с Българският червен кръст, за да попита: Защо 
контейнерите преливат, извозват ли се дрехите изобщо и на какво точно се дължи проблемът в 
столицата. От там ни обясниха, че и преди са получавали подобни сигнали от различни места в София, 
но с логистиката се занимава въпросната фирма, с която работят по кампанията. Извозване на 
отпадъци се осъществява абсолютно всеки понеделник, категорични бяха от БЧК, а в извънредни 
случаи "Хюманита" превозва дарения и в други дни от седмицата. От Българския червен кръст ни 
обясниха също така, че именно поради тази причина на самите контейнери е оставен телефон, на 
който гражданите могат да сигнализират при точно такива ситуации. Едно от основните опасения на 
столичани е, че при подобни ситуации натрупаните торби с дрехи, предназначени за даряване, реално 
се преравят от бездомници и хора от ромски произход и не достигат крайната си цел - нуждаещите се. 
През целия ден наш екип се опитва да се свърже с фирмата, занимаваща се с извозването на 
даренията. От "Хюманита" ни обещаха, че ще се свържат по-късно с нас, за да отговорят на всички 
наши въпроси, но впоследствие не получихме обаждане. Освен това спряха да отговарят и на 
посочения от тях телефонен номер. 

ОДФ ще финансира 7 проекта за развитие на местната общност през 2019 година 

www.dariknews.bg | 20.06.2019 | 08:48 
На официална церемония, в залата на Регионалния исторически музей, бяха представени одобрените 
за финансиране проекти от Обществения дарителски фонд за Враца, както и се подписаха 
споразуменията за финансиране и изпълнение на предвидените дейности по тях. Срещата бе открита 
от председателя на Управителния съвет на ОДФ – Димитър Иванов, който благодари на 
бенефициентите за подготвените проекти и им пожела успех. Гост на събитието бе и кметът Калин 
Каменов. Церемонията продължи с презентиране на предвидените дейности по отделните проекти. 
Средствата за реализиране на предложенията са осигурени от ОДФ за Враца и Фондация „Америка за 
България“. От постъпилите 20 проекта от различни организации – спортни клубове, неправителствени 
организации, читалища, фирми и други, одобрените проекти са: 1. „Магията на музиката в пещерата 
Леденика“ на Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Враца“ 2. „Спорт и туризъм – ръка за ръка“ на 
Сдружение с нестопанска цел „Спортно технически моделен клуб Враца“3. „Изкуството на танца“ на 
Сдружение с нестопанска цел „Харизма тийм“ 4. „Да пораснем заедно на село“ на Народно читалище 
„Огнище 1930“- с.Челопек 5. „Тийнейджъри в библиотеката“ на Народно читалище „Фар – 1930“ 
с.Паволче 6. „Футболна ваканция за момичета и момчета“ на Футболен клуб „Академия на Ботев 
Враца“ 7. „Спорт за децата с увреждания“ на Сдружение с нестопанска цел за подкрепа на лица с 
интелектуални затруднения „Зорница“. Целта на конкурсната процедура е да финансира проекти на 
представители на местната общност, които да изпълнят дейности и инициативи, насочени към 
решаването на значими проблеми в приоритетните области, изведени във Визията за общностно 
развитие на Враца. Предвидените дейности по финансираните проектни предложения ще се 
изпълняват до края на 2019 година. На събитието присъстваха още: програмният директор на 
Фондация „Америка за България" - Надя Захариева и координаторът на Фондацията за област Враца - 
Спаска Михайлова, представители на неправителствени организации и граждани. 
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Млади преподаватели от Пловдив обучават болни деца безплатно 

www.actualno.com | 20.06.2019 | 09:31 
Има деца, които с месеци лежат в болницата. Независимо какъв е изходът от заболяването, техният 
живот е ограничен от четирите стени на болничната стая, от рутината на процедурите, от кънтящите 
коридори. Към болката и ограниченията се прибавят и изолацията и тъгата. Кой знае в името на какви 
икономии и с каква цел преди две години институцията "Болнично училище" беше премахната от 
правителството и дори това подобие на нормалност в живота на болните деца се загуби. Когато идва 
решението за закриването на болничните училища към края на 2017 година, то заварва 21 щатни 
места в четири града в страната- София, Пловдив, Плевен и Момин проход.  Не спря и за ден 
болничното училище в Детска клиника на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, обаче. Болните деца там 
продължиха да имат своите занимания и своите учителки просто заради това, че учителките- все 
млади жени- не се отказаха да идват, въпреки че се лишиха от заплатите си. Средства трябват не 
толкова заради това, защото те го правят благотворително, но заради нуждата от материали- боички, 
блокчета, пластелин, глина, интересни образователни филми... Тук вече в каузата се включиха жените 
от една от най- старите женски благотворителни организации- Сороптимист. Каузата прегърна и 
пловдивската художничка Вихра Григорова, която представи втората си самостоятелна изложба 
"Високо" в "Червеното пони" в Стария Пловдив и призова гостите си, вместо букети, да се включат в 
помощта, която е толкова необходима, за да съществува, макар и без подкрепата на държавата, 
болничното училище в най-голямата детска клиника в Южна България. 

Реставрират паметника на Шипка с дарения 

www.standartnews.com | 20.06.2019 | 11:28 
Започна реставрация на Паметника на свободата на в. Шипка, която ще продължи до началото на 
септември. Консервационно-реставрационните дейности включват цялостното почистване на 
бронзовата фигура на лъва, фугиране и обработка срещу корозия на носещата конструкция, съобщи 
директорът на Националния паметник-музей „Шипка-Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов. Групата 
пловдивски реставратори, които са спечелили обществената поръчка, предвиждат демонтаж на част 
от единия крак на лъва, за да се провери вътрешното състояние на бронзовата фигура. Както е 
известно, тя тежи цели 28 тона и било възможно да има корозия отвътре. Последната частична 
реставрация на лъва е била правена преди близо 30 години - през 1991 г.    "Цялостната реставрация 
на бронзовия лъв ще струва 111 хил. лв., които бяха събрани в продължение на 2 години в рамките на 
национална дарителска кампания", припомни д-р Ангелов.  В хода на реставрациионно-
консервационните работи посещенията на туристите в Паметника на свободата нямало да бъдат 
ограничавани. Те щели да имат възможност да разглеждат вътрешната експозиция чрез специално 
защитен вход от северната част на монумента.    

45 млади български лекари получиха годишни стипендии 

www.vesti.bg | 20.06.2019 | 11:28 
45 млади и талантливи лекари получиха едногодишна стипендия в размер на 100 лева на месец в 
израз на желанието на Български лекарски съюз (БЛС) и негови партньори, като фармацевтичната 
компания Sanofi, да се грижат за образованието на младите ни медици. В допълнение, специализанти, 
докторанти и млади лекари до 35-годишна възраст ще могат да кандидатстват за финансиране за 
участия в престижни международни научни форуми. Посещението на подобни международни 
събития и обменът на опит е от съществено значение за развитието на медицинските услуги у нас, но 
често разходите са непосилни за младите ни специалисти. „Освен разработването на нови терапии и 
лекарства, наш дълг е образоването на пациентите и подкрепата за развитието на лекарите в 
България. Ние вярваме, че у нас има много качествени специалисти, като за тяхното развитие и 
мотивация да останат да се реализират тук, има отговорност не само държавата, но и бизнесът. За нас 
инвестицията в бъдещите лекари е инвестиция в богатството на държавата ни“, коментира д-р Светла 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.actualno.com/plovdiv/mladi-prepodavateli-ot-plovdiv-obuchavat-bolni-deca-bezplatno-news_760673.html
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Михалевска, медицински директор на Sanofi България, най-големият дарител в програмата на БЛС от 
фармацевтичните компании за тази година при официалното обявяване на стипендиантите. 
Междувременно компанията изрази партньорска подкрепа и към Международния конгрес по 
медицински науки за студенти и млади лекари, организиран от Асоциацията на студентите-медици в 
България в София. 630 млади лекари от над 70 държави посетиха престижното събитие, а специални 
гости на конгреса бяха имена като проф. Федерико Калегари, един от най-уважаваните лекари в 
областта на неврологията, проф. Тамара Ферера, пионер в сферата на чернодробните трансплантации, 
д-р Елиане Пиаджио, който е фокусирал проучванията си върху имунната терапия на рака, проф. Нам 
Чо, председател на Международната диабетна асоциация и ендокринологът проф. Цветалина 
Танкова. 

Похвално! Доброволци почистиха плаж Ропотамо 

www.flagman.bg | 20.06.2019 | 11:56 
Кампанията „Планета или пластмаса?“ на National Geographic подкрепи почистването на плаж 
Ропотамо, организирано от сърфистите от WIND2WIN. Десетки доброволци от цялата страна 
обединиха усилия и събраха близо един тон пластмаса и други отпадъци от плажната ивица, пише 
National Geographic. На 15 и 16 юни, в един от най-красивите заливи по Южното ни Черноморие – 
Устието на Ропотамо, се събраха десетки доброволци за да почистят заедно прилежащия плаж от 
пластмаса. Почистването и съпътстващите го активности бяха организирани от сърфистите Илияна 
Стоилова и Йоан Колев от сърф училище Акаша с подкрепата на National Geographic. Доброволците 
стигаха до плажа на сърфове. Събитието обедини инициативата на Илияна и Йоан WIND2WIN с кауза 
за чисто Черно море, свободно от пластмаса и кампанията „Планета или пластмаса?“, целяща 
намаляването на използването на пластмаса за еднократна употреба. Групата от петдесет 
доброволци, които посетиха събитието, събра близо един тон пластмаса и други отпадъци от плажната 
ивица. С част от събраните отпадъци творците от Destructive Creation създадоха специална 
инсталация, привличаща вниманието към все по-наболелия проблем със замърсяването на моретата 
и океаните с пластмаса. Всяка година в океаните попадат над 9 млн. тона пластмасови отпадъци. Това 
е еквивалентът на пет найлонови торбички, пълни с пластмаса, които стоят на всеки 30 см. брегова 
линия по света.   Изследвания твърдят, че тази пластмаса остава в океаните в продължение на над 450 
години и проблемът се задълбочава с всяка изминала година. На локално ниво, над три тона 
пластмасови отпадъци на ден навлизат в Черно море от българските брегове, според изследвания на 
учени.* В програмата на събитието бяха включени много спортни и образователни активности, 
свързани с посланието за по-малко пластмаса, сред които и същинското почистване, в което се 
включиха активно представители от блогът Lessplastic. Eco Switch споделиха с присъстващите как 
можем да „обърнем вълната“ и да започнем да използваме по-малко пластмаса в ежедневието си.  С 
това събитие се поставя началото на тазгодишната инициатива WIND2WIN, която миналата година 
влезе в общественото полезрение със серията от почиствания и най-вече голямото есенно 
приключението на Илияна и Йоан: първото по рода си скоростно преминаване с уиндсърф от най-
северната (Дуранкулак) до най-южната точка (Резово) на нашето Черноморие. Програмата за деня 
завърши с прожекция на документалния филм „Зелените герои на Джеки Чан“, представящ похода на 
популярния актьор, който тества напълно мобилна машина за рециклиране на пластмаса в Тибетското 
плато. Специалната конструкция на нашумелите в арт и урбанистичните среди с провокативните си 
инсталации Destructive Creation бе изработена от събраните по време на почистването отпадъци. 
Символичното им произведение беше поставено на Северен плаж в Приморско в деня след 
събитието, за да служи на плажуващите като вдъхновение и да напомня за задълбочаващия се 
проблем със замърсяването с пластмаса, особено осезаем в близост до морето.  

Рисунки върху контейнери за отпадъци приканват да пазим чисто 

www.manager.bg | 20.06.2019 | 11:58 
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От днес забавни графични послания за чистота ще напомнят на жителите на кв. Кичук Париж в Пловдив 
да се замислят къде и как изхвърлят отпадъците си. Акцията е дело на творческия тандем Goldhorn 
(Златорог), известен с графити рисунките си в Капана, и на платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, 
ПЛОВДИВ!“. Поредната инициатива на активистите за чистота в Пловдив беше проведена пред 
любопитните погледи на трийсетина деца на възраст между 8 и 12 години от занималня „Киколина“. 
Част от тях се включиха в изрисуването на контейнерите. За малките художници беше интересно да 
научат защо е важно да пазим чисто, как да събираме разделно отпадъците си и къде да ги 
изхвърляме. През месец юли предстои изрисуването с послания за чистота на още контейнери в града. 
„АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ е платформа, която обединява усилията на активисти, доброволци, граждани, 
артисти и представители на различни организации, с цел да бъде променено отношението на хората 
в Пловдив към отпадъците. За да живеем в по-чист град #БезОтпадъци и за да привлече вниманието 
на пловдивчани към темата за чистотата в града, през последните два месеца платформата 
подпомогна разделното събиране на опаковките от храна и напитки на шест мащабни събития в града, 
създаде насоки как да се организира чисто събитие и проведе няколко публични акции, сред които и 
представянето на т. нар. Траш патрул. 

Със занимание „Аз обичам България” приключи първата част на Лятната академия на 
Обществен дарителски фонд 

www.focus-radio.net | 20.06.2019 | 13:00 
Приключи първата част на Лятната академия на Обществен дарителски фонд, съобщиха от 
организацията. Заключително занимание „Аз обичам България” се проведе в Арт-център „Седем”. С 
него приключи първата част на Лятната академия „Мечтани пътешествия”, организирана от фондация 
„Обществен дарителски фонд-Сливен”. В продължение на три седмици деца на възраст между 6 и 11 
години пътешестваха виртуално из България, разказаха за любимите си градове в импровизираното 
ТВ предаване „Из България”, научаваха интересни неща за историята и забележителностите на 
родната страна. Лектор и модератор на заниманията бе Ана Маринова. В заключителното занимание 
децата показаха завидни познания за България пред своите родители и близки. Те изпяха песента 
„Хубава си, моя горо” и рецитираха стихотворението „Земя като една човешка длан”. Най-забавна бе 
викторината „Аз обичам България”. Всяко дете си изтегли по няколко въпроса, свързани с географията, 
историята, забележителностите в различни български градове, литературата и др. Всички дадени 
отговори бяха правилни и заслужиха аплодисменти от публиката. В следващата игра децата се 
разделиха на два отбора. Всеки отбор трябваше да си изтегли листче с написано заглавие на известна 
песен. Така първият отбор изпълни химна „Горда Стара планина”, а вторият – „Върви, народе 
възродени”. В третата игра, пак след жребий, единият отбор трябваше да изиграе право хоро, а 
вторият – ръченица. Децата и тук се справиха блестящо. В края на заниманието всички заедно 
оцветиха контурна карта на България, върху която бяха отбелязани характерните за всяка област 
исторически и природни забележителности. Председателят на ОДФ-Сливен Дора Куршумова награди 
участниците и лектора Ана Маринова с медали-петленца. Лятната академия продължава. Втората част 
е посветена на природата. За децата са предвидени интересни занимания, посветени на мравките, 
пчелите, пеперудите, птиците, дърветата и др., както и много забавни игри. 

Електрическо колело със соларни панели - един от победителите в състезанието за ученици 
„Социални иновации“ 2019 

www.kaldata.com | 20.06.2019 | 14:35 
DCIM100MEDIAJA България и NN България наградиха трите най-добри концепции за социален бизнес. 
JA България и NN България наградиха победителите в деветото издание на националното състезание 
„Социални иновации” (Social Innovation Relay). На специална церемония, която се проведе в Агенция 
„София“ на NN България в София, екипите получиха награди и поздравления от NN България и JA 
България. Националното жури, което излъчи финалистите е съставено от  мениджмънта на NN 
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България и JA България. На първо място журито класира екип So-bikers, Любослав Аначков и Йордан 
Андреев от СПГЕ „Джон Атанасов“, София, с преподавател Емилия Пенева. По време на разработката 
на своята идея учениците бяха подкрепени от своя бизнес ментор Марина Стефанова от екипа на 
NN.„Вълнуваме се от възможностите, които предоставя кръговата икономика и затова се фокусирахме 
върху иновация от изцяло рециклирани материали“ – споделиха победителите. Йордан и Любослав 
предлагат оптимизация на обикновено колело, като добавят електрозадвижване, акумулаторна 
батерия и слънчеви панели за зареждане на батерията. Скоростта, която колелото може да развие, е 
45 км/ч., а максималният пробег със заредена батерия е 25 километра. Производствените разходи за 
прототипа са около 200 евро, за сравнение сходен продукт в магазините е над 1500 евро. 
Според  изчисленията на младежите месечната оптимизация на бюджета на ползвателя на тяхното 
колело би била 100 евро, спестени от гориво, данък, такси за паркиране и обслужване на автомобил. 
На второ място в националния финал е екип DDN, Дара Попова, Димитър Янев и Надежда Попова от 
Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“,  Гоце Делчев, с учител Златка Пейчева и 
бизнес ментор от NN България  Катя Димитрова.„Поради големия брой жертви на сърдечно-съдови 
заболявания и диабет, ние решихме да разработим устройство, което да предотвратява здравословни 
инциденти“ – споделя екипът. Учениците са разработили смарт часовник – CARDIVASC, който 
разполага с функции за отчитане на пулса, измерване на кръвното налягане и кръвната захар, като при 
проблем с жизнените показатели ще се уведомяват личния лекар и бърза помощ, а чрез GPS ще се 
локализира мястото на пациента. На трето място беше класиран дамския екип I&S, с учител Ели 
Цветанова и бизнес ментор от NN България Валентина Битракова. Сияна Кирилова и Исабел Игнатова 
от  ПГ „Асен Златаров“, Видин участваха в „Социални иновации“ 2019 с  проекта „КалеМ′ера“, целящ 
интеграция на бежанци и имигранти, приобщаването им към местната общност и създаване на 
условия за пълноценната им трудова реализация в България. „Залагаме на идеята за добро 
професионално обучение и образование, осигуряване на заетост и получаване на доходи от 
бежанците и мигрантите“, споделиха ученичките. Националните финалисти от трите отбора бяха 
наградени от главния изпълнителен директор на NN България, г-н Николай Стойков, и от 
изпълнителния директор на Джуниър Ачийвмънт България, г-жа Милена Стойчева. Двамата 
поздравиха победителите за иновативните идеи и успеха на отборите им.  „За пета поредна година си 
партнираме с Джуниър Ачийвмънт за провеждането на международното състезание „Социални 
иновации“ в България. С участието си в инициативата NN България до момента е подкрепила повече 
от 4 000 деца и младежи да се включат в състезанието. Удовлетворени сме, че и тази година 24 
доброволци от NN споделиха опит и вдъхновение, подкрепяйки отборите, които се класираха във 
втория етап на състезанието, да развият своите социални бизнес идеи”, сподели Николай Стойков, 
главен изпълнителен директор на NN България. Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA 
България допълни: „Щастлива съм, че в годината, когато Джуниър Ачийвмънт отбелязва 100 години 
от основаването на организацията, в националния финал на „Социални иновации“ бяха класирани 
наистина силни и вдъхновени екипи от момичета и момчета. Докато иновациите събуждат 
креативността на хората, социалните иновации са тези, които дърпат обществата напред.“ Тази година 
в „Социални иновации“ се включиха  844 ученици от цялата страна, разпределени в 83 отбора. Едва 
18 отбора се класираха за втория кръг, в който получиха възможност да работят с ментор. Бизнес 
менторите от NN, които се включиха тази година в състезанието са Аделина Анастасова, Марина 
Стефанова, Теодора Борисова, Анна Таскова, Дени Добрев, Анелия Бугерова, Мая Христова, Мария 
Миланова, Иглика Семерджиева, Катя Димитрова, Анна Драгнева, Валентина Битракова, Виолета 
Микова, Цветелина Горнишка, Тодор Тодоров, Недялка Димитрова, Даниела Митрева и Иванка 
Тренкова. Всички те подкрепиха учениците от  София, Гоце Делчев, Русе, Пловдив, Видин, Хасково, 
Руен и с. Черни Осъм, които достигнаха националния финал. Международният финал на състезанието 
ще се проведе на 27 юни и екипът класиран на първо място в България ще представи страната ни. 
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Сдружение апелира на повече места в Добрич да се събират средства за Общинския приют 

www.dobrichonline.com | 20.06.2019 | 15:55 
„Апелираме хората, които имат магазини, да поставят кутия за събиране на средства за Общинския 
приют за безстопанствени животни в Добрич“ Това заяви за Добрич Онлайн Илиана Ташева, 
представител за нашия град на Сдружението  “Българска Федерация за защита на животните - Всички 
сме равни“. Това може да се осъществи след контакт с нея чрез фейсбук страницата на 
неправителствената организация. Илиана Ташева посочи, че събирането на средства за Общинския 
приют в Добрич е една от постоянните им инициативи. Към момента е поставена само една кутия в 
зоомагазина на центъра, до бившето кафе “Европа”.  Представителят на сдружението коментира, че 
има дарители, които директно се свързват с организацията и предоставят средства. “Имаме 
дарителка, тя е добричлийка, но от години е в чужбина. Тя прави дарения чрез сдружението“, сподели 
Илиана Ташева. От “Българска Федерация за защита на животните - Всички сме равни“ се консултират 
с Общинския приют в Добрич от какво имат нужда. След като бъде събрана определена сума най-
често се купуват лекарства, разнообразна храна и постелки за кучетата. Със средства от дарения в 
приюта са изградени и четири дървени къщи за животните. „Нашите дарители получават информация 
какво е закупено със средствата с фактура, касова бележка и кога е доставено в приюта“, каза Илиана 
Ташева. Тя подчерта, че никога не се носят пари на ръка в Общинския приют за безстопанствени 
животни в Добрич. „Община Добрич отпуска средства за определен брой лекарства и консумативи, но 
понякога възникват други ситуации, в които трябва да се реагира“, каза още представителят на 
сдружението. Както Добрич Онлайн писа целта е до края на лятото да бъдат събрани средства от 
благодетели, с които да ремонтират клетките за кучетата. „Приютът има нужда от ремонт на покрива 
и клетките. Тепърва предстоят срещи и преговори с администрацията на Общината“, каза 
представителят на сдружението. В Добрич провеждат кампания за осиновяване на кучета и събиране 
на средства за приюта Илиана Ташева сподели и за друга инициатива, в която желаещи могат да се 
включат. Всяка събота доброволци имат възможността да отидат с нея в Общинския приют, където да 
извеждат кучетата на разходка. Желаещите могат да се включат след предварителна уговорка с 
Илиана чрез фейсбук страницата на сдружението. „Първо носим почерпки на животинките. Всички те 
са много социални и контактни. Кучетата се извеждат по едно или две за 10-15 минути“, обясни 
тя.  Илиана Ташева има две кучета. Едното лично е осиновила от Общинския приют, а другото е взела 
от улицата. „И двете са бездомни, безпородни, но са прекрасни и интелигентни. Кучетата нямат 
никакъв проблем с адаптацията в апартамент. Някои от тях може малко по-трудно да свикнат с 
хигиенните навици, но с търпение, доверие и любов тези неща се преободяват“, беше категорина тя. 
Доброволецът припомни, че осиновяването на куче от Общинския приют е безплатно. На животното 
се издава паспорт и му се слага безплатен чип. Кучето излиза ваксинирано срещу бяс и задължително 
кастрирано. „Единственият ангажимент на собственика е в седемдневен срок да го регистрира в 
Общината. Освободен е от всякакви данъци, тъй като кучето е осиновено от приюта и е кастрирано“, 
допълни тя. Сдружението е регистрирано в София, в края на 2015 година. Оттогава Илиана Ташева е 
доброволец към неправителствената организация, които работят с Общинския приют. През това 
време са осиновени около шест кучета чрез сдружението. „От тях само едно е осиновено в Добрич, 
останалите са в други градове. Имаме постоянна връзка с осиновителите, получаваме информация за 
кучета. Имаме случай с момче от Нова Загора, което хареса едно животно. Едната събота дойде, за да 
се запознае с кучето и на следващата събота дойде да го вземе“, разказа тя. Политиката на “Българска 
Федерация за защита на животните - Всички сме равни“ е кучетата да бъдат осиновявани само в 
България. В страницата на сдружението публикуват снимки на кучета от Общинския приют в Добрич, 
направени от професионален фотограф. Предстои за тях да бъде написана и обща информация като 
възраст, пол и особености на характера. „Те са прекрасни животни, социални, контактни. Единствено 
нямат дом“, каза Илиана Ташева. Освен това от сдружението приемат и сигнали за бедстващи кучета, 
които не се отглеждат спрямо Закона за защита на животните. „Миналата година имахме сигнал за 
куче, което отглеждаха жестоко. То беше отнето, след направена проверка. Кучето, на име Аби, вече 
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е щастлива пловдивчанка, където го осиновиха“, сподели представителят на сдружението за Добрич. 
В заключение тя коментира, че много хора смятат, че представителите на подобни сдружения 
получават заплати, но това е изцяло доброволен труд.  

«Аурубис България» с първо място от «Игри на добрини» 

www.novpogled.net | 20.06.2019 | 16:38 
Отборът на „Аурубис България“ зае първо място в благотворителния турнир по тенис на маса, който 
се проведе в зала „Арена Асарел“ в Панагюрище на 15 юни. Събитието е част от кампанията „Игри за 
добрини“ на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и събира отбори на български 
компании, които съчетават спорта с благородните каузи. В игрите се включиха “Асарел-Медет”, “АЕЦ 
Козлодуй”, “Аурубис България” и “Овергаз”. Стоян Дурчев, Младен Божков и Делко Стаменов от 
„Аурубис“ извоюваха победи в отборната и в индивидуалната надпревара. Служителите на 
медодобивния завод играха за каузата "Лечение на деца с хронични и други заболявания от региона 
на Средногорието" и събраха 2000 лв. Победителят в индивидуалната надпревара Стоян Дурчев беше 
и най-младият състезател в турнира. „Игри за добрини“ събира заедно хора от различни компании, 
възрасти и професии. Инженер, проектант, техник, монтьор, оператор, шлосер, финансист, шофьор, IT 
специалист бяха сред участниците в турнира по тенис на маса. 

В Пловдив се открива чешма-паметник, посветена на донорите 

www.plovdiv24.bg | 20.06.2019 | 17:23 
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18 Утре в Пловдив в 16.00 часа ще бъде открита третата чешма-паметник, 
посветена на хората, които чрез донорство са дарили живот. Домакин на събитието е "Тракия“ и 
районният кмет Костадин Димитров, а организатор е Сдружението на пациентите с дихателна 
недостатъчност и белодробна трансплантация. Тази чешма се намира в новия парк на бул. 
"Освобождение“ в "Тракия“ и се открива благодарение на дарението от страна на инж. Васил 
Мадански, с който стартира кампанията "Дари живот“. Това е кампания, която има са цел да подкрепи 
и насърчи донорството в България, както и да насочи вниманието към проблемите, добрите практики 
при реализирането на донорски ситуации и увеличаване на броя донори. Председателят на 
Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация Стефан 
Тамбуев споделя: "Мисията на кампанията "Дари живот" е да покаже, че донорството е не само най-
висшата изява на милосърдие, но и изключителна възможност частица от теб да продължи 
съществуването си в спасения живот на друг човек. Добре е да знаем, че с едно съгласие за донорство 
могат да бъдат спасени до седем човешки живота. Затова в България е необходимо да се 
усъвършенства реда и организацията на органното донорство чрез увеличаване на донорските бази и 
чрез създаване на по-добра мотивираност върху координаторите по донорство, както и регистър за 
волеизявленията на хората по отношение на донорството.   Сред поканените гости са представители 
на 44-то Народно събрание, Министерство на здравеопазването, представители на местната власт и 
водещи български и трансплантолози. "Дари живот“ се реализира от Сдружението на пациентите с 
дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация и има за цел да привлече вниманието на 
обществото към насърчаване на донорството в България. В основата на проблема у нас стои именно 
тяхната липса – докато хиляди се нуждаят от присаждане и чакат да се появи подходящият за тях орган, 
през 2018 г. в страната са извършени 42 трансплантации, като 16 от трупни донори и 7 от живи. В 
момента за трансплантация чакат близо 2000 души, от които 1016 се нуждаят от нов бъбрек, 46 болни 
очакват здраво сърце, 46 души - черен дроб, 17 души - бял дроб, 11 болни- панкреас, около 500 очакват 
роговица, за да прогледнат, а над 1000 - стволови клетки. България е на последно място в ЕС по брой 
донори на 1 000 000 души население според официалната статистика за 2018 г. Испания е лидер в 
класацията с показател 34,2 донори на милион население, докато в България той е едва 1,2 на милион 
население. Първият реализиран проект на кампанията "Дари живот“ е изграждането на паметници-
чешми в няколко български града. 
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Нелегално събират дарения за ремонт на храмове, предупреждава Старозагорската 
митрополия 

www.actualno.com | 20.06.2019 | 18:45 
След получен сигнал от кмета на село Даскал Атанасово, което е в Чирпанска духовна околия, от 
канцеларията на Старозагорската митрополия уведомяват, че по телефон от името на митрополията 
се представя човек, който събира дарения за реставрация и ремонт на храмове в Старозагорска 
епархия. В писмо до медиите от митрополията предупреждават: "Във връзка с това Негово 
Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан с писмо до Високоблагоговейните 
председатели на църковните настоятелства при храмовете и Високопреподобните Игумени на 
манастирите в Старозагорска епархия, а също и до Високоблагоговейните архиерейски наместници в 
градовете Казанлък, Нова Загора, Чирпан, Харманли и Свиленград, известява и възлага, съгласно чл. 
95, т. 13 от Устава на Българската православна църква - Българска патриаршия, да се запознаят 
Кметовете на подведомствените  енории, че цитирам „от Старозагорска митрополия, никога не бихме 
си позволили да искаме финансова помощ, без решение на Старозагорския епархийски съвет, по 
общоприетия начин.“ 
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