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Новини за членове на БДФ 
 

Търговското изложение „Бебе зона“ ще се проведе днес в Бургас 

www.bnr.bg | 15.09.2018 |  
Специализираното търговско изложение за детски стоки и услуги "Бебе Зона" ще зарадва 
бургаските семейства тази събота и неделя в Експозиционен център "Флора" Бургас. 
Откриването ще е от 10:00 часа, а организаторите обещават много изненади и подаръци за 
гостите на изложението. Това съобщават от Община Бургас. Едни от най-добрите 
производители и вносители на детски стоки и услуги ще представят своите търговски 
щандове, на които посетителите ще могат директно да се запознаят, тестват и закупят 
предлаганото от брандовете на цени със специални отстъпки. На много от щандовете ще се 
разиграват и отделни игри с награди и през двата дни. "Бебе Зона" ще представи широк 
спектър от изложители, специализирани в различни направления - грижа за кожата, здраве, 
образование и развитие, детски играчки, колички, тротинетки, храни, памперси, дрехи, 
технологии, обзавеждане на детски стаи и други. В програмата на изложението е включен и 
лекционен курс, обхващащ теми, касаещи здравето на бременната жена и новороденото, 
както и за развитието и за психичното здраве на детето. Лекционната част ще бъде покрита 
от най-голямото училище за родители в Бургас - "Мама знае най-добре. Лектори ще бъдат 
водещи специалисти от УМБАЛ Бургас, представители на БЧК и частни организации, 
специализирани в грижата за развитието на децата. По време на лекционната програма 
периодично ще се разиграват томболи с награди, осигурени от изложителите, а голямата 
награда в училището ще бъде дадена в края на първия ден - умен термометър, който следи 
постоянно температурата на вашето дете и ви алармира в случай на нужда. Освен 
томболите по щандовете на изложителите и тези в училището за родители, ще се разиграят 
и две големи томболи във всеки от двата дни на изложението. В първия ден всеки 
регистрирал се на място ще може да участва за спечелването на комфортна бебешка 
количка, а през втория ден ще бъде разигран аератор. Единственото условие е да 
присъствате в момента на тегленето на томболите. На територията на изложението ще има и 
щандове на една от най-големите неправителствени организации, подпомагащи двойки с 
репродуктивни проблеми - Фондация "Искам бебе", както и Звеното по асистирана 
репродукция към УМБАЛ Бургас. Техните специалисти и консултанти ще бъдат на 
разположение и през двата дни на изложението, за да бъдат полезни на всички нуждаещи 
се от помощ семейства по пътя към мечтаното дете. Първото издание на изложението "Бебе 
зона" ще бъде съпроводено от благотворителната инициатива "От мама за мама". 
Инициативата е в партньорство с Община Бургас и има за цел да подпомогне бургаски 
семейства в неравностойно положение. Всеки който желае да се включи в кампанията, 
може да го направи като дари стоки от първа необходимост - памперси, шишета, биберони, 
дрехи и др. Условия за дарените стоки: Да са подходящи за деца от 0 до 3 годинки. Да са с 
ненарушена цялост на опаковките и в срок на годност, ако се отнася за козметика или храни. 
Да са чисти и запазени и без видими дефекти, ако се отнася за дрехи и обувки. Да са здрави 
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и годни за използване, ако се отнася за електроуреди или колички, кошари, играчки и др. 
Пунктът ще е отворен от 10:00 до 18:00 часа в зала №3 на Експо център "Флора" Бургас. 
Дори най-малката помощ е от значение и ще бъде приета с признателност. Събраните 
дарения ще бъдат комплектовани и дарени на социално слаби семейства с деца до 5 
годишна възраст живеещи на територията на град Бургас. Организаторите на изложението 
са се погрижели и за най-малките си посетители, които ще зарадват с представлението "Как 
се лекува лъвски страх" на Държавния куклен театър в събота (15 септември) от 16:30 часа. 
Входът е свободен! Повече информация за програмата, активностите и томболите на 
изложение "Бебе Зона" може да получите във фейсбук страницата 
www.facebook.com/BebeZonaExpo или на телефони: 0894406234 или 0883100044. 

Търси се най-големият корпоративен дарител 

www.vesti.bg | 17.09.2018 |  
За 13-та поредна година Българският дарителски форум ще връчи наградите „Най-голям 
корпоративен дарител”. 
Конкурсът отличава компаниите, които устойчиво и прозрачно подкрепят значими за 
обществото инициативи и каузи. Наградите се връчват според финансовите и нефинансови 
инвестиции на компаниите през изминалата 2017 г. и за положен доброволен труд от страна 
на служителите. А експертно жури определя носителите на призове в качествените 
категории. 
Церемонията ще се състои на 22 ноември 2018 г. и неин домакин за поредна година ще 
бъде Румен Радев, Президент на Република България. 
Всички кандидати могат да се номинират в повече от една категория: 
Количествени 
- Най-голям обем финансови дарения. 
- Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги). 
- Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите. 
- Най-щедър дарител. 
Качествени 
- Най-добра дарителска програма. 
- Най-добра програма на малко и средно предприятие. 
- Най-добра дарителска програма на местен дарител. 
- Най-устойчива дарителска програма. 
- Най-сполучливо партньорство. 
За предстоящото издание е обявяването на нова категория „Най-добра програма на местен 
дарител“. Чрез нея имаме за цел да насърчим дарителите в местните общности, да се даде 
публичност на малките по обем, но със значим принос за местните общности дарителски 
инвестиции. Ще бъдат отличени бизнеси, които даряват единствено в територията, в която 
реализират основната си дейност и се развиват. 
Номинираните дарителски инвестиции трябва да са допринесли за подобряване на 
качеството на живот на хората в съответното населено място или община. Номинации за 
участие в категорията се изпращат от името на местни институции и организации като: 
общинска администрация, културни институти, училища, местно представени НПО и др. 
Номинираните фирми трябва да отговарят на следните критерии за допустимост: 
1. Микро или малко предприятие, вкл. допустими са и дарители еднолични търговци; 
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2. Даренията през 2017 г. трябва да са насочени към каузи на територията на населеното 
място или община, в която фирмата е регистрирана и развива своята основна дейност. 
 

Пощенска банка участва с дигитален зелен кът в PARK(ing) Day 2018 

www.economic.bg | 17.09.2018  
Пощенска банка се включи за пета поредна година в Глобалната екоинициатива PARK(ing) 
Day като част от цялостната си активна политика за корпоративна социална отговорност с 
фокус върху опазването на околната среда и устойчивото развитие. Финансовата институция 
превърна в дигитален зелен кът паркомястото си на бул. „Ал. Дондуков” и 
предложи на посетителите иновативното преживяване „Е-ИДЕИ за скрити места около 
София“ – виртуална разходка из 14 красиви 
локации, сред които Владайската пътека, изворът „Живата 
вода", екопътека „Бели Искър“ и др. След сканиране на QR код някои от 
местата „оживяха“ в реалистична пълна картина със звук, благодарение на технологията 
за пресъздаване на виртуална реалност. Повече от 200 посетители на зеления 
дигитален кът се възползваха на 14 септември от възможността „да се пренесат“ от 
центъра на София, само за минути, на различни любопитни природни 
и културни забележителности. Снимките, използвани за проекта, са подбрани специално 
от авторите на пътеводителя „101 отбивки“.   Събитието „Е-ИДЕИ за скрити места 
около София“ провокира по дигитален и модерен начин интереса на хората към 
природата и културните места, които сме забравили или малко познаваме. С 
реализирането му Пощенска банка обедини стратегията си за дигитализация, която 
залага на комуникация с максимален брой хора чрез предпочитаните от тях 
устройства и канали, и тази за социална корпоративна отговорност, чрез която се 
стреми да възпитава „зелено“ мислене сред своите служители и клиенти. Участието 
в Глобалната екоинициатива PARK(ing) Day се вписва в дългосрочната политика на 
Пощенска банка за опазване на околната среда, която намира израз в различни 
нейни кампании като вътрешната програма „Зелени заедно с Пощенска банка“ за 
насърчаване на екологичното поведение на служителите, „Герои в зелено“ – 
доброволчески труд на работещите в подкрепа на различни местни проекти и др.   С 
кампанията „Е-ИДЕИ за скрити 
места около София“ Пощенска банка разказа на модерен дигитален език за 
алтернативните начини за почивка, даде свежи идеи за бъдещи разходки и мотивира 
хората да излязат и да прекарат приятно времето си сред природата. Тя се 
провокира от факта, че голяма част от жителите на София прекарват все по-малко 
време навън и не познават прекрасните „скрити места“ около нея, въпреки че имат 
късмет да живеят в град с богата култура и история и същевременно да могат за 
по-малко от час да стигнат до полите на Витоша, да пребродят пътеките в Западна 
Стара планина или да намерят своя воден оазис. Тези, които се включиха в 
кампанията, имаха възможност да спечелят тематични награди – както на място, 
така и в специалната игра във Facebook страницата на банката – facebook.com/PostbankBG.   
PARK(ing) Day, който се проведе 
от 14 до 16 септември 2018 г., се организира за седма поредна година в България 
от фондация Credo Bonum. Тазгодишното издание, част и от фестивал „квАРТал“, беше 
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на тема „Скритите публични пространства в квАРТала”. И този път глобалното 
събитие обедини граждани, неправителствени организации и представители на 
частния бизнес около креативните идеи за временно преобразяване на определени 
паркоместа в града. Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във 
Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо 
интересно от Economic.bg. 

Фотоконкурс "Истории за миграцията с щастлив край" 

www.dnesplus.bg | 17.09.2018 |  
отличи най-добрите фотоси и истории на успешно интегрирани мигранти в Българи. 
Изложбата се организира от Обществен дарителски фонд за Варна и БНТ2 с подкрепа на 
Global Fund for Community Foundations Темата на фотоконкурса е именно приятелството и 
смисъла на солидарността, съпричастността и общуването , за осмисляне на 
общоевропейските ценности в контекста на т.нар „единство на многообразието” . В 
конкурса се включиха както професионални фотографи, така и любители, в това число и 
мигранти. Авторитетно жури с Председател Красимир Делчев и членове Емил Жупов и 
Реджеб Шабанов присъдиха Първа награда от Фотоконкурса „Истории за миграцията с 
щастлив край“ на Александър Лазаров за фотографията „Солидарен хляб-не война!“. Тя 
разказва историята на инж. Али Каддур от Сирия, чийто път преминава през различни 
обстоятелства , но го прави уверен, щедър и благодарен. Човек със „социална мисия”- 
припознал каузата за достоен живот на младите хора с увреждания от ЦСРИ ”Чайка” и 
Дневен център „Ривиера” от гр.Варна. Али се включва в благотворителни кампании, събития 
и с широка усмивка протяга ръка за подкрепа. Втората награда на журито се присъди на 
Пламен Михайлов за фотографията „Да работиш това, което обичаш!“. Фотографията 
разказва за живота на Мохамед Елхаж от Ливан, който избира Варна за свой дом, развива 
успешен бизнес и дава работа на още много хора. Третата награда в конкурса и специалната 
награда на организаторите се присъди на Беуар Муса Ейса от Ирак за фотографията „Караш 
ме да се усмихвам..“ Тя разказва за 14 г. Амина Тимори Биби, която идва преди две години в 
България заедно със семейството си от Афганистан. Амина се грижи за своят по-малък брат 
Матин, който страда от аутизъм. Тя и сестрите и посещават българско училище. Мечтае един 
ден да стане лекар. Фотоизложбата събра на едно място хора с различни професии и от 
различни култури, но вълнението, емоцията и съпреживяното, ни показаха че мостовете на 
приятелството са по-силни от предрасъдъците. На церемонията по връчването на наградите 
присъства г-жа Антония Йовчева –Директор на дирекция „Култура и духовно развитие” при 
Община Варна, която приветства участниците в конкурса , но и подкрепи идеята за успешно 
пътуване на фотоизложбата Днес+ 

СУ–Пирдоп започна учебната година с нова придобивка 

www.novpogled.net | 17.09.2018  
С тържество започна новата учебна година в СУ „Сава Савов” в Пирдоп. По традиция, 
началото беше дадено с химна на Република България и издигане на родния трибагреник. 
Беше посрещнато и училищното знаме. На събитието присъстваха кметът на община Пирдоп 
Ангел Геров, Мария Шентова – председател на ОбС-Пирдоп, секретарят на общината 
Николина Божкова, Драга Сапунджиева – представител на „Аурубис България”, 
административният директор на „Елаците-Мед” – София Торолова, множество учители, 
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ученици, родители и гости. С рецитал и музикални изпълнения възпитаници на средното 
училище поздравиха всички свои съученици и приятели. Приветствие към присъстващите 
отправи директорът на гимназиалното училище Цвятко Четьов. Той припомни делата на 
тримата най-големи дарители в образованието, а именно пирдопчанинът Алипия Влайков  и 
братята Евлоги и Христо Георгиеви. В тази връзка Четьов изрази вяра, че и днес има такива 
хора и пожела спорна, здрава и плодотворна учебна година. Той специално приветства с 
«Добре дошли» осмокласниците и най-малките си възпитаници - петокласниците. Кметът на 
община Пирдоп Ангел Геров поздрави младите хора и техните преподаватели с началото на 
учебната година. Той пожела успехи в учебния и извънучебен процес. Геров увери, че най-
доброто образование и най-добрите учители са именно в това училище. Директорът Четьов 
удари първия училищен звънец и тържествено бяха посрещнати учениците на гимназията, 
като първи прекрачиха прага петокласниците. Те бяха посрещнати с китка здравец. След тях 
под арката преминаха и осмокласниците. Началото на учебната година беше използвано 
като повод за откриване на нова придобивка на училището – изцяло обновен кабинет по 
информационни технологии. Освежаването и оборудването на кабинета е финансирано от 
„Елаците-Мед” и „Геотехмин”. С тяхна помощ кабинетът на преподавателя Донка Чардакова 
е обзаведен с мебели и оборудван с 12 нови компютърни конфигурации. Учениците ще се 
радват и на една от най-иновативните и практични технологии. Те ще пишат с маркер 
директно на стената, която предварително е покрита със специална боя, за да се превърне в 
бяла дъска. Лентата на новата придобивка беше прерязана от Цвятко Четьов, София 
Торолова и Ангел Геров. По традиция, всички бяха посрещнати с питка и мед. Четьов 
благодари на компанията-спонсор за съдействието. Геров пожела още повече успехи по 
информатика на учениците, а Торолова сподели своето и мнението на компанията, че 
инвестициите в образованието не се измерват във финансови средства. Обновеният кабинет 
беше „полят” с шампанско. 

Гора от 12 000 дръвчета засадиха служителите на TELUS International близо до София 

www.abcnews.bg | 18.09.2018 |  
Като част от ежегодната международна доброволческа инициатива „TELUS Ден на 
Подкрепа“ над 800 служители на TELUS International Europe от София и Пловдив и техните 
семейства залесиха терен от 16 дка в с. Долна Диканя, съобщиха от компанията. 
Инициативата, чието мото е „Даваме там, където живеем“ се провежда за девети пореден 
път в България. Районът, чиято иглолистната растителност е била нападната и унищожена  от 
корояди, беше изцяло почистен и залесен от доброволците и представители на 
Югозападното държавно предприятие и териториално поделение „Държавно горско 
стопанство Радомир”. На мястото бяха засадени 12 000 дървета зимен дъб, които по оценка 
на експерти са най-подходящи за терена, поради частично стартирали процеси на 
естествено самозалесяване. Гората получи името “TELUS International Forest”, a компанията 
поема дългосрочен ангажимент, в рамките на който ще полага непрестанни грижи за 
отглеждането и опазването на дърветата. Като следваща стъпка, през октомври, дръвчетата 
ще бъдат подготвени за предстоящата зима. Събитието се проведе в партньорство с 
Gorata.bg, чийто основател Никола Рахнев е създател на инициативата „Когато станем 100 
000 – ще посадим гора.“ Тази година събитието TELUS Ден на Подкрепа подкрепя и 
инициативата на BTV “Да изчистим България за един ден”, която има за цел да изгради 
обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да 
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направи България чиста в дългосрочен план. TELUS Ден на Подкрепа е нашият ангажимент 
за по-добро бъдеще към служителите ни, клиентите ни и към цялото ни общество. Хилядите 
дървета, които засаждаме днес ще пораснат, за да направят това красиво място още по-
зелено, да възстановят естествената среда на животните и да допринесат за намаляването 
на климатичните промени.”, сподели Джефри Пюрит, президент и главен изпълнителен 
директор на TELUS International, който дойде от Канада специално за събитието. “Надявам 
се, че след 20 години, когато хората в България се разхождат в гората, ще усетят 
отдадеността и страстта на цялото семейство на TELUS International”, добави Пюрит. 
Засаждането на TELUS International Forest е част от усилията на компанията в посока 
опазване на околната среда и намаляване на въглеродния ѝ отпечатък. В началото на 2018 г. 
TELUS International пое ангажимент да намали с 10% използваната хартия във всички 
локации, в които оперира. „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. За петте години, през които тази инициатива се провежда, TELUS 
International Europe инвестира над 500 000 лв., ангажирайки над 3750 доброволци и 
подобрявайки средата за над 1000 деца в България. За TELUS International Europe TELUS 
International Europe е водещ доставчик на услуги в сферата на BPO и ITO, който от 2004 г. 
насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията 
работят повече от 5 500 служители на територията на 7 центъра в София, Пловдив 
(България), Букурещ и Крайова (Румъния), Корк и Дъблин (Ирландия). Компанията 
предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят на повече от 35 езика. TELUS 
International Europe е горд член на семейството на TELUS International. През изминалата 
2017г. компанията беше отличена от президента на България, г-н Румен Радев с наградите 
на Български дарителски форум за „Най-голям обем нефинансови дарения”, както и за „Най-
щедър дарител”. През изминалата година компанията стартира и инициативата си „Мога 
Там. Искам Тук“, която цели да привлече можещи и талантливи българи обратно в България. 

"Майко мила" с национална кампания за профилактика на здравето на майки на деца с 
увреждания 

www.nova.bg | 18.09.2018 |  
Тази година фондация "Майко Мила", която спечели с каузата си Оле Мале! най-големият 
социално-предприемачески проект в България ПРОМЯНАТА – плод на съвместните усилия 
на Нова Броудкастинг Груп и Фондация Reach for Change, отчита още една завършена 
инициатива в полза на майките на деца с увреждания. Какви са бъдещите планове на 
победителя в ПРОМЯНАТА 2017/2018 "Оле Мале"? За да може едно дете с увреждане да 
развие максимално своя потенциал, родителите му трябва да са достатъчно здрави и 
уверени в силите си, така че да могат да му предоставят всички възможности, които стоят 
пред него и да му дадат шанс да стане пълноценен човек. Уви, много от децата с 
увреждания остават в една или друга степен зависими от родителите си и често майката е 
тази, която се грижи всекидневно за него. Затова и фондация "Майко Мила" съвместно с 
Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) организира и проведе 
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национална кампания за профилактика на здравето на майки на деца с увреждания.  Как се 
променя животът на майките на деца с увреждания с “Оле Мале!” и ПРОМЯНАТА? 
Организацията включи шестте най-големи застрахователни дружества в България, които 
предоставиха организационна и логистична подкрепа, администрациите на медицински 
заведения от цялата страна, контакти с повече от над сто майки от цяла България по имейл, 
телефон и лично, обмен на документация, изследвания, обратна връзка. Кампанията даде 
възможност на майки от Пловдив, София, Бургас, Враца, Севлиево, Добрич, Панагюрище и 
Стара Загора да се прегледат и да обърнат внимание на здравето си. 

ОТВОРЕН Е КОНКУРСЪТ ПО ПРОГРАМА „ЗНАНИЯ ЗА УСПЕХ“ 

www.modernavratza.com | 21.09.2018  
STEM обучението е фокус и в седмото издание на програма   До 30 септември е отворен 
конкурсът в седмото поредно издание на програма „Знания за успех“, която се реализира от 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP. И тази година програмата търси 
да подкрепи инициативи за създаването на знания и умения у ученици в областта на 
науката, технологиите, инженерството и математиката (базирано на европейския фокус 
върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).   Програмата 
цели да предостави възможности за ефективно усвояване на нови знания и подобряване на 
представянето на учениците в учебния процес. Програмата е фокусирана върху малки 
населени места и изостанали райони, като целевата група са ученици от горен курс.   
Конкурсът е отворен за училищните настоятелства на средни училища. Кандидатствайте, за 
да покажете на вашите ученици как STEM дисциплините се свързван помежду си в 
практиката, така че да развият своя начин на мислене, като последователен и цялостен 
процес, да бъдат креативни и иновативни при решаване на комплексни задачи.   
Кандидатстването става чрез изпращане на необходимия пакет документи в срок до 30 
септември 2018 г. Документи и указания за кандисване, ще откриете тук.   През годините по 
програма „Знания за успех“ са подкрепени 51 проекта на училищни настоятелства в 28 града 
и четири села в страната. Благодарение на това над 20 000 ученици от цялата страна 
получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище.   
Програма „Знания за успех“ е носител на редица награди и отличия. През 2018 г. Център за 
приобщаващо образование награди SAP за бизнес, подкрепящ българското образование. За 
програмата SAP спечели второ място в категория „Инвеститор в обществото“ за 2016 г. на 
наградите Българския форум на бизнес лидерите. През 2015 г. за програма „Знания за 
успех“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP получиха наградата на 
Български дарителски форум за най-успешно партньорство между бизнес и НПО. През 2014 
г. за програмата „Знания за успех“, е отличена с годишната награда „Подкрепа за 
библиотеките“ на Българската библиотечно-информационна асоциация. SAP е носител и на 
награда в категория „Социално отговорна кампания на годината“ на Годишните награди на 
b2b Media за своите инициативи в областта на образованието, сред които е и програма. 

Зам.-министър Сачева и д-р Врабевски откриха нова компютърна зала в Благоевград и 
новооборудвана детска градина в Делчево  

www.e-novinar.com | 21.09.2018  
Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ в Благоевград 
посрещна учебната година с нова компютърна зала, която е дарение от д-р Милен 



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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

12 

 

Врабевски, председател на Фондация „Българска памет“. Зам.-министърът на 
образованието и науката Дeница Сачева и д-р Врабевски официално откриха новото учебно 
помещение, което е ремонтирано и оборудвано с 20 компютъра, 6 лаптопа, 2 лазерни 
принтера, мултимедиен проектор и презентационна дъска.  
В тържественото събитие участваха още зам.-кметът на Благоевград Христина Шопова и 
началникът на РУО-Благоевград Ивайло Златанов. Официалните гости заедно с директора на 
гимназията Виж оригиналната статия в https://www.glaspress.rs  
 
 
Общи новини 
 

Вместо букети в първия учебен ден - дарения за басейн за малчугани с увреждания  

в. Утро, Русе | 15.09.2018 | 
Благотворителна инициатива под наслов "Спаси цвете, подари надежда!" организират за 
първия учебен ден родители и ученици в Русе. Идеята е в училищата да бъдат поставени 
дарителски кутии, в които всеки желаещ да пусне парите, предвидени за букети на учители. 
Събраните средства ще се използват в подкрепа на фондация "Александър Русев" и нейната 
мисия да се изгради модерен рехабилитационен център със закрит басейн за деца с 
увреждания. 15 дарителски кутии ще бъдат поставени и в няколко детски градини. 
фондация "Александър Русев" има и разкрита банкова сметка, по която всеки, който желае 
да подпомогне развитието на плувните спортове и най-вече на водно-рехабилитационната 
дейност за деца с увреждания, може да направи дарение: 
ТБ "Юробанк България" АД BIG: BPBIBGSF IBAN: BG06BPBI79211045593301 - BGN 
BG85BPBI79211445593301 - EUR. 

Спортни празници за 11 000 деца 

в. Стандарт | 15.09.2018 |  
В навечерието на новата учебна година приключи летният етап на кампанията за спорт, 
превенция и здраве на Съюза на пивоварите в България (СПБ) "Спортът е по-добрият начин 
децата да пораснат". Програмата включва редица инициативи, които популяризират 
физическото възпитание, заниманията на открито и общуването между възрастни и деца, 
като работещи модели за превенция и здравословен начин на живот. В тазгодишните 
дейности по кампанията вече се включиха над 11 хиляди участници от София, Пловдив и 
община Велико Търново. За поредна година активни партньори на "Спортът е по-добрият 
начин децата да пораснат" са: Столична община, Главна дирекция "Национална полиция", 
Община Велико Търново, Превантивно-информационният център по проблемите на 
наркоманиите (ПИЦ по ПН) - София, сдруженията "Св. Иван Рилски" и "Янтра 2001", 
асоциация "Родители", училища и младежки центрове. През юни стартира и най-новото 
начинание на Съюза на пивоварите програмата "Устойчиви партньорства и инициативи", 
чрез която по идея на дарителско сдружение "Св. Иван Рилски" на конкурсен принцип са 
финансирани 13 проекта на центровете за работа с деца и младежи в малките населени 
места на община Велико Търново. По случай Професионалния празник на огнеборците в е. 
Балван са открити две специални площадки за пожарна и пътна безопасност. Те са 
изградени от Общината с партньорството на Регионалната дирекция за пожарна 

https://www.glaspress.rs/
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безопасност и защита на населението, Областната дирекция на МВР, дарителското 
сдружение "Св. Иван Рилски" и Съюза на пивоварите. Те ще могат да бъдат използвани от 
всички ученици от община Велико Търново в заниманията им за безопасност на 
движението, оказване на първа помощ, реакция при пожари и други бедствия. От 2010 г. 
Съюзът на пивоварите в България осъществява програма за превенция употребата на 
алкохол от лица под 18 година. Превантивната програма на Съюза на пивоварите се 
осъществява с доброволчески труд и със 100% целево финансиране, осигурено от 
пивоварните компании "Болярка - ВТ" АД, "Бритос" ЕООД, "Загорка" АД, "Каменица" АД, 
"Карлсберг България" АД, "Ломско пиво" АД. 

За осма поредна година чистим България заедно 

www.btvnovinite.bg | 15.09.2018  
bTV Media Group организира инициативата „Да изчистим България заедно” за осма поредна 
година. Тази година тя стана част от най-голямата гражданска инициатива в света – World 
Clean Up Day 2018. На 15 септември, в Световния ден на почистването, България чисти 
заедно с милиони доброволци от 150 страни. Тази година bTV Media Group организира 
акции на 1155 локации в цялата страна. Всички 28 областни администрации и 265 общини се 
включват в кампанията традиционно всяка година. В Софийско тази година са организирани 
26 акции за деня на голямото почистване.  Едни от най-мащабните доброволчески акции ще 
са на Черноморието. В областите Варна и Бургас са организирани над 20 акции – по 
плажните ивици, защитени зони, планински зони и дори морското дъно. В морските градове 
почистването ще бъде не само на суша, но и под вода – десетки водолази ще чистят 
морското дъно в Созопол и Варна. Стотици доброволци ще се съберат и за да изчистят едни 
от най-красивите плажове в България. Чистенето по вода ще продължи и в яз. Батак, където 
група доброволци с кану-каяци ще извозят боклук от о. Голака. Освен надълбоко, на 15 
септември ще се чисти и нависоко. Стотици хора ще се включат в акцията на Белмекен, 
където сили ще обединят не само български доброволци, но ще се отзоват и спортисти от 
международни отбори. Едно от любимите места на софиянци – Природен парк „Витоша”, за 
поредна година ще привлече хиляди доброволци, които освен с почистване, ще се включат 
и с облагородяване на околната среда. И тази година няма да бъдат пропуснати и едни от 
най-замърсените места в страната. Със специална акция с тежка строителна техника ще се 
чисти нерегламентираното сметище между с. Граница и с. Слокощина (обл. Кюстендил). На 
15 септември всички доброволци ще могат да отбележат местата, които почистват и на 
специална карта. В нея всички участници ще могат не само да маркират мястото, но и 
площта на изчистената територия и броя доброволци на тяхната акция. Изнесени водещи и 
репортери на bTV в цялата страна ще проследят най-мащабната доброволческа инициатива. 
Екипът на най-гледаната телевизия в България ще отразява през целия ден акциите у нас в 
градове, паркове, исторически забележителности, планински зони, реки, плажни ивици, 
пещери  и дори под вода. 

Доброволци ще почистят днес бреговете на Янтра 

www.velikotarnovo.utre.bg | 15.09.2018 |  
Днес от фейсбук групата Доброволно чистене – Велико Търново ще се включат в кампанията 
„Да изчистим България заедно – 2018“. За втора поредна година доброволците ще почистят 
бреговете на р. Янтра, край бившата фабрика „Мавриков“. Акцията е провокирана от 
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голямото, количество отпадъци, които рибарите оставят след себе си в местността. 
Организаторите споделят, че за тях това е символично „откриване“ на активният сезон в 
дейностите им. Тази година ще поставят и табели, с които ще приканват рибарите да 
изхвърлят отпадъците си в близката кофа за боклук, вместо да ги оставят край реката. 
Дирекция „Околна среда“ към Община Велико Търново, също ще се включи в почистването, 
като осигурява транспорт и техника за отстраняване на образувалото се микросметище в 
близост до спирката на автобусна линия номер 50 (до бившата фабрика „Мавриков”). През 
изминалата година, с помощта на Община Велико Търново са организирани над 10 
доброволни почиствания в старата столица и околностите. За дейността, организаторите 
осигуряват безвъзмездно ръкавици и чували, на всеки един, пожелал да се включи в някоя 
от акциите. Инициативата, която ще се проведе днес, е част от националната кампания „Да 
изчистим България заедно – 2018“, в която ще се включат активно градове от цялата страна. 
Сборният пункт, където всеки желаещ да се включи, е пред крепостта Царевец от 10, 30 часа. 
Организаторите са подготвили ръкавици и чували за всички които ще се включат в 
почистването. „Нека дадем, за пореден път, така липсващия пример за подражание и 
надявам се той да промени поне ЕДИН човек към по-добро“ – споделят те в събитието в 
социалните мрежи. Повече информация за акциите и кампаниите на Доброволно чистене – 
Велико Търново, можете да откриете на тяхната Фейсбук страница. 

Осиновителската кампания на „Екоравновесие” в Южния парк 

www.sofia.utre.bg | 15.09.2018 |  
Осиновителската кампания на „Екоравновесие” – „Осиновявай, не купувай” продължава. Oт 
14 до 18 ч. в Южния парк, на голямата открита поляна откъм бул. „Гоце Делчев” и бул. 
„Петко Ю. Тодоров”, посетителите ще могат да се запознаят с кучетата от общинския приют в 
с. Горни Богров. 10 прекрасни кучета от общинския приют в с. Горни Богров с нетърпение ще 
очакват своите осиновители. Всеки желаещ ще може да разходи куче, да му се порадва и, 
ако желае, да го осинови, веднага да го прибере вкъщи. Процедурата по осиновяването е 
облекчена и то се реализира с попълване на документи на място единствено срещу данните 
от личната карта на новия собственик. Служители на „Екоравновесие” и доброволци ще 
разкажат на присъстващите за общинските приюти, за възможностите за разходки и 
осиновявания. В рамките на събитието ще бъде обърнато внимание на културата на 
отглеждане и отговорността на собствениците на домашни любимци. Свързваме този ден с 
началото на учебната година, нека тя стартира с усмивки и положителни емоции. Скъпи 
настоящи и бъдещи ученици и родители, любители на животните, заповядайте в парка! 
Заедно с кучетата от приюта може да научите един от най-ценните уроци, този който 
понякога учим цял живот, урока по човечност и любов, урока да правим добро. 

Кмет пита гражданите за какво да използва 850 000 долара 

www.kmeta.bg | 15.09.2018 |  
Община Лом прави допитване до гражданите за какво да използва 850 000 долара, които 
получи наскоро като дарение от бившия жител на града, дългогодишен емигрант в САЩ д-р 
Андрей Георгиев, съобщиха от администрацията. 
Дарителят, който вече не е между живите, е записал в завещанието си парите да се 
използват „по волята на кмета“. Въпреки това, Пенка Пенкова е решила да се допита до 
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хората. Повечето предлагат парите да се използват за обновление на спортната зала, която 
се га е в окаяно състояние. 
Д-р Андрей Георгиев дари и 2 млн. долара на гимназията „Найден Геров“, която той е 
завършил навремето. Те ще се използват за стипендии на даровити ученици, които 
продължават образованието си във висши учебни заведения. 
Пенка Пенкова се е срещала с доктора преди 10-тина години, когато той за последен път е 
посетил родния си град. Това е един достоен и родолюбив човек, споделя тя. Общината е 
решила да открие документална изложба за неговия живот и дело, а на 17 септември – 
празника на града, да го обяви за почетен гражаднин на Лом – посмъртно. 

Образователна градинка на Гребната база 

www.bnr.bg | 16.09.2018 |  
Първата образователната градинка с външна класна стая ще бъде открита в Младежки 
център на Гребната база на 16 септември, неделя, от 11.00 часа.  Тя е проект на Младежкия 
център и Фондация Вило. Дългоочакваното място, където деца, младежи, преподаватели и 
природа ще бъдат едно цяло, е факт след няколкомесечен труд от екипа и доброволци. В 
градинката децата ще получават знания за природата чрез реална практическа работа- ще 
градинарстват, ще се грижат за растенията, които сами ще посадят и отглеждат, ще 
изработват материали и пособия, ще слушат за добри примери в специално изградената 
беседка.  В градинката са застъпени модели от пермакултурата и алелопатията, ще се 
тестват най-различни градински практики, ще се провеждат образователни лекции и 
работилници. Заповядайте с децата в неделя, за да чуете повече за идеите и планираните 
активности до края на сезона, да посадите зеленчуци и цветя и да се забавлявате. 

С обич, търпение и надежда 

www.glasove.com | 16.09.2018 |  
Милена, от 13 години правиш това уникално „ Ателие Прегърни ме“ в сърцето на София. 
Стопли ли го това сърце, защото …големият град е общо взето безчувствен, студен, гигантски 
с мащабите си, или поне така им се струва на дечурлигата…Стопли ли го това сърце, помагат 
ли ти приятелите? Кои са днес твоите дарители? Ще ти отговоря с малко думи от моите 
пораснали деца. Преди няколко дни навърших 50 години и в дневника на Пипи Дъртото 
Чорапче (както понякога се майтапя със себе си) Анио ми написа: „Преди много време, на 
едно прекрасно място, наречено ателие „Прегърни ме” се запознах с теб. Чувствам се 
късметлия, че те познавам. Благодаря ти”. Здравчето не успя да дойде за купона, защото 
имаше изпити (студент по актьорско майсторство с успех 5.78!) Ники, друго мое любимо 
дЕте преди време беше оставил автограф: „На най-добрата жена на света!” Давам си сметка, 
че звучи доста фукливо, но как иначе да ти отговоря на въпроса за сърцето… С такива деца 
сърцето е пълно, препълнено! 
Виж, с дарителите въпросът е малко сложен. Имам много приятели, които ни подкрепят и 
помагат, но все още не успявам да го „стабилизирам финансово” това иначе прекрасно 
място – ателие „Прегърни ме”. Понякога се чувствам ужасно уморена и обезсърчена, но като 
си прочета дневника, като видя Ники, Анио, Здравчето, Лия, като знам, че утре ще дойдат 
Поли, Ева, Цвети, Тансу, Ками, Тренчо, Митко, Натали и Теди… веднага изправям гребена! 
С малката Поли 
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Откакто наблюдавам работата на „Ателие Прегърни ме“ виждам все по-зрели малки 
художници и забележителни артистични постижения. Става ли детството на твоите 
възпитаници по-щастливо, когато са тук, в уюта на методичните грижи на теб, художниците 
и приятелите на децата? Читателите ни знаят вече, че това са деца от социални домове и 
институции… 
Не знам дали са по-щастливи, но часовете, които прекарваме заедно са истинска радост и за 
големите, и за малките! Мисля че децата намират място, на което се чувстват спокойни и 
обичани. Където знаят, че ще срещнат добри хора, приятели, които ще ги чуят; пък и за 
хапване ще има (по Мечо Пух). Опитваме се да кажем на децата, да им покажем, колко 
важно е да си добър и почтен човек, защото тогава и ти ще си заобиколен от добри и 
почтени хора. Пък ако открием талант – помагаме с всички сили детето да се развива по 
избраната пътечка! 
Със Здравчето (вече студент актьорско майсторство, трета година) по време на творческа 
ваканция  
Какво стана с курсовете по тъкачество и шивачество? Спомням си, че по едно време заедно с 
преподавателите  децата от Ателие „Прегърни ме“ бяха направили колекции от 
етнокостюми? 
Курсовете то тъкачество останаха в историята. Ако някой ден имаме по-голямо ателие и по-
стабилно финансиране, можем отново да монтираме двата стана. Иначе на шевните 
машини Анио и Кети показват понякога на по-големите дЕца някой друг бод. 
Непрекъснато лайквам  картините , които качваш във фейсбук – „копия“ на Пикасо, Матис, 
Дега.  Имат ли шансове за  бъдещето на тези малки художници? 
Тази година още едно от нашите дЕца ще кандидатства, този път в приложното училище. 
Дано успее малката, пораснала Лия! Сега ходи на уроци по рисуване. Дано, дано, дано! 
Дано и шансът е на тяхна страна! Защото… „Ако до всяко добро същество застане поне още 
едно, ех, ще започне такъв живот, че само си викам „Дано“. Благодаря, ти, Юле, за 
вниманието и подкрепата! 
П.С. Лия е приета в Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука”, гр. София На 
добър час, мило дете! 

50 години по-късно сливенски село се сдоби с черква 

www.monitor.bg | 16.09.2018 |  
След почти половинвековно отсъствие на черковна служба сливенското село Драгоданово 
се сдоби с православен храм, лично владиката Йоаникий освети църквата „Свети Иван 
Рилски“, която е издигната на мястото на съборения през далечната 1971-а параклис на 
името на светията. 
Параклисчето било срутено някога защото „пречело“ на бъдещия селски културен дом и 
магазини, припомня кметът Станчо Станчев.Близо 100 000 лв струвал строежът и 
обзавеждането на черквата, първата копка била направена през 2005-а, решението било 
взето на общоселско събрание пет години преди това, това било избрано и църковното 
настоятелство.Със средства през десетилетията помогнали от дирекция „Вероизповедания“ 
при МС, но повечето утвар била закупена от дарители. Храмът е върху площ от 110 кв м, а 
местата вътре са за 42 вярващи християни.Поне засега службата ще води свещенникът от 
Сливен отец Павел Янков.По традиция след освещаването бе раздаден курбан за всички 
дошли на празника, сред тях бяха сливенският губернатор Чавдар Божурски и кметът на 
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Сливен Стефан Радев, които подариха икони. Около 540 са постоянните жители на 
Драгоданово, но доста от хората са по чужбина, без работа останали десетина жени и мъже, 
след като в началото на годината хлопнал врати интернатът за деца с противообществени 
прояви. Огромната материална база на интерната е под ключ, на два пъти пробвали да я 
отдадат под наем на мераклии да направят там хоспис, но в последния момент нещата се 
обърквали, коментира кметът. 

Доброволци разкрасяват осем градски зони с дървета, цветя и билки 

www.trud.bg | 16.09.2018  
Осем зони във Варна ще бъдат облагородени с дървета, храсти, цветя и билки до началото 
на октомври, съобщиха от Сдружение Асоциация Биомрежа. Проектът „Засади в квартала“ 
се осъществява с финансовата подкрепа на община Варна, а целта е младите хора да се 
забавляват с полезни за здравето им дейности и да превърнат занемарени терени в красиви 
и уютни места за отдих. Първите две вече са готови – в двора на ОУ „Стоян Михайловски“ и 
пред детска ясла „Приказка“ в кв. Кайсиева градина, уточниха от сдружението. През 
почивните дни жители на квартала и деца от екоучилищата във Варна заедно с експерти по 
озеленяване засадиха там див рожков, магнолии, глицинии, рози, перуники, японски 
спиреи, туи, храстовидни рози и др. Участниците получиха значки, разяснителни материали 
за растенията и начина на отглеждането им и шанс да спечелят награда от томбола. „Засади 
в квартала“ продължава следващата събота, когато ще бъдат разкрасени районите пред 
храма „Св. Цар Борис – Михаил“ в кв. Аспарухово и край читалището „Варненски будители“ 
на бул. „Сливница“. 

Дарения за деца в нужда вместо букети за първия учебен денизточник 

www.petel.bg | 16.09.2018 |  
Дарения за деца в нужда вместо пищни букети за първия учебен ден. Около тази 
инициатива се обединиха учители и родители в няколко пловдивски училища.    По 
традиция за първия учебен ден учителите получават много цветя като признание за труда 
им. Идеята парите, отделени за китки, да бъдат дарени за болни дечица или ученици от 
социалнослаби семейства, набира все по-голяма популярност. Призивът за присъединяване 
към инициативата е публикуван в много Фейсбук групи. 
СОУ „Черноризец Храбър” е сред школата, които от няколко години събират пари за 
благотворителност. „Самите учители не искат букети. Казват, че за тях е важно децата да 
влязат в кабинета с усмивка. И да се научат да бъдат съпричастни към болката на другите. 
Затова сме се разбрали с родителите само първолаците да носят по едно стръкче – дори и 
откъснато от двора. Все пак да бъде цялостен празникът от прекрачване прага на 
училището”, разказа пред TrafficNews.bg една от майките. Учениците в по-горните класове 
ще дарят между 5 и 10 лева, които биха дали за цветя, на свои съученици в нужда. Става 
въпрос за деца от бедни семейства, за които набавянето на учебни помагала и тетрадки е 
проблем. Освен за първия учебен ден, учениците от „Черноризец Храбър” правят и 
благотворителни базари за Коледа и Великден. На тях продават домашни сладки, а 
събраните средства отново даряват на своите приятелчета в нужда за празниците. В други 
училище в града пък вместо букети родителите купуват дребни подаръчета на класната. 
Някои заменят цветето с бутилка вино или кутия шоколадови бонбони. Други купуват общ 
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подарък – ваучер за книги или билети за театър. Заможни родители отделят и по-големи 
суми за ваучери за СПА уикенд, бижута и маркови чанти. / Трафик Нюз 

Игнат Канев: „Бих запитал успелите българи, кога за последен път са били в Родината?” 

www.24chasa.bg | 21.09.2018 |  
„Бих запитал успелите българи в чужбина, кога за последен път са били в Родината? Лично 
за мен, България винаги е била много голяма, покрай нея и аз навсякъде съм се чувствал 
голям! България за мен е всичко!”. Това заяви в Русенския университет „Ангел Кънчев” 
канадският бизнесмен и меценат от български произход Игнат Канеф. 92-годишният 
нашенец от русенското село Горно Абланово, който по създала се вече традиция отбулязва в 
родното си място поредния си рожден ден. Канеф лично връчи Международните стипендии 
от по 3500 канадски долара, нокещи неговото име, на четирима студенти отличници от 
университета. Във вторник бизнесменът ще присъства и на официалното освещаване на 
новото отделение по Трансфузионна хематология в Университетска болница „КАНЕВ“, което 
е изградено изцяло със средства, дарени от фондация „Игнат Канев“, като дадените от него 
досега на Русенската болница са около 1 милион долара. Меценатът бе дарител и за 
изграждането през 2013 година в Русенския университет на корпуса „Канев център”, в чиято 
зала се провеждат много международни конференции, театрарни постановки и концерти. 
„Много съм доволен, че сградата живее пълноценен живот, отлично се поддържа и 
управлява, поздравяват ме българи от цял свят, които са гостували в Русе”, каза Игнат Канев. 
Той е напуснал България на 14 години през 1941 г., живял и работил в Германия и Австрия, 
преди през 1951 г. д с еустанови в Канада. „Животът ми беше много интензивен, 25 години 
не съм обядвал на маса, носех си обяда в ръка по строежите”, разказа Канев. Той обясни, че 
в Русе инвестира пари в направленията образование и здравеопазване, защото такава е 
уговорката му с финансовите власти в Канада. 

7700 лева от училищни букети събраха в помощ на Християн от Търговище 

www.inlife.bg | 21.09.2018  
7700 лева са били събрани само за ден в Търговище по време на инициатива за събиране на 
дарения в помощ на болно момче. 
Учителите на три от големите училища в Търговище призоваха на първия учебен ден, да не 
им подаряват букети, а заделените за цветя пари да бъдат дарени за лечението на 
дванадесетокласника Християн Христов. Инициативата бе подета от педагозите във Второ 
средно училище в Търговище, където учи момчето. Те бяха подкрепени от колегите им в 
Първо средно училище и Профилираната гимназия по икономическа информатика. 
Въпреки краткото време, в което учителите отправиха призива си в социалните мрежи, 
повече от 1000 ученици, родители, педагози и граждани са подкрепили финансово 
инициативата, съобщи преподавателят в Първо средно училище в Търговище Радослав 
Димитров. „Тази кампания доказа, че когато държавата прояви слабост, народът показва 
силата си”, каза още той. 

Зов за помощ: Да подкрепим Ивайло в борбата му с мускулната дистрофия 

www.bgnews.host | 21.09.2018  
Снимка фейсбук Ивайло Карабанчев има не лека съдба. Едва 5-годишен започва да 
проявява симптоми на нарушение на двигателните способности, които довеждат до дълго 
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обикаляне по болници в търсене на причината. На 10 години лекарите му поставят 
диагнозата Мускулна дистрофия - тип Дюшен - нелечима болест. Днес Ивчо е на 16 и 
продължава да се бори с болестта, за да си спечели още време, пише новини.бг. 
Заболяването представлява постепенно отказване на мускулите, като е въпрос на време да 
достигне до сърцето и белите дробове. Наскоро лекари в Китай дават надежда на 
семейството на Ивайло за забавяне развитието на болестта. Това е възможно с 
провеждането на няколко курса рехабилитационни процедури, които продължават по 15 
дни. Ивчо се нуждае от 3 последователни курса, като всеки курс е на стойност 25 000 лв. 
Ивайло има оферта за първия курс на лечение за месец октомври. Тук идва и нашето 
участие, с което бихме могли да помогнем за събирането на средствата, които са 
необходими. На 21.09.2018 г. в "Клуб на фоторепортерите" ще се проведе благотворително 
събитие - базар, на който ще се предлагат картини, фотографии и бижута на млади 
български творци. Творбите ще бъдат качени в албум тук, в страницата, за да имате 
възможност предварително да се запознаете с тях. Артисти и музиканти ще се погрижат за 
доброто настроение на всички гости. Целта ни е до края на месец септември да съберем 
парите за поне един курс на лечение, за да може малкият юнак да се почувства малко по-
добре. Заповядайте! И не забравяйте усмивките и доброто си настроение! Очакваме ви! 
Лична страница на Ивайло Карабанчев: 
https://www.facebook.com/pg/timeforivailo/posts/?ref=page_internal Линк към музикалното 
събитие в подкрепа на Ивайло Карабанчев 
https://www.facebook.com/events/263439194286952/ Време за Ивайло!!!     Източник: 
petel.bg 

С дарение от Силви Вартан отварят образователна занималия под ларгото 

в. 24 часа | 17.09.2018 |  
Образователна занималия за деца ще отвори под ларгото. Центърът ще е за деца от 6 до 14 
г. и ще бъде разкрит благодарение на дарението от 40 000 лева, което френската певица с 
български корени Силви Вартан е направила на Музея за история на София. 
Столичната община вече преговаря със специализирани сдружения за исторически 
възстановки, които ще са част от заниманията на децата. Идеята е освен класическите уроци 
да има забавления и различни демонстрации, обясни зам.-кметът по култура и образование 
доц. Тодор Чобанов. 
Занималнята ще се помещава в едно от помещенията под ларгото, които сега са празни. 
Очаква се тя да отвори до няколко месеца. 
Благодарение на Вартан преди няколко години бяха реставрирани ценни икони и църковна 
утвар. Те са част от експозицията в залата на духа на Музея за история на София. Тогава 
световноизвестната певица също дари 40 000 лв. 
"Този месец ще започнат първите обиколки на музейната зона на ларгото с гидове", каза 
доц. Чобанов. 

БЧК с кампания за деца пострадали при катастрофи 

www.bnr.bg | 17.09.2018 |  
Националният дарителски фонд към Българския червен кръст провежда кампания за 
събиране на средства в подкрепа на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия. 
Целта е, в началото на новата учебна година, общественото внимание да бъде насочено към 
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проблема за пътния травматизъм и опазването на децата на пътя, съобщи директорът на 
местната структура на организацията Виолета Радева. „Със СМС на телефон 12 55, който 
желае може да дари 1 лев. Средствата, които се събират в този партньорски фонд ще се 
използват за възстановяване и лечение на деца пострадали при ПТП. Надявам се на 
съпричастност у хората „, каза Радева. През тази година за Бургас е подпомогнато едно дете 
пострадало при катастрофа, предоставени са 600 лева за неговото възстановяване. Мотото 
на инициативата е „Заедно можем повече“, и ще продължи до 20 септември.  

Бивши ученици на Математическата гимназия в Бургас дариха на училището 9 000 лева 

www.bta.bg | 17.09.2018  
Бургас, 17 септември /Галя Тенева, БТА/ 
Бивши ученици на Математическата гимназия в Бургас дариха на училището 9000 лева. С тях 
ще бъдат закупени съвременни компютърни конфигурации, цветна копирна машина, 
мултимедийната система и нови микроскопи. Това съобщиха от ръководството на учебното 
заведение. 
Всички дарители са бивши ученици на гимназията, завършили преди 15 години. 
Инициативата "Върни обратно", в която са се включили ученици от Випуск 2003 цели да 
покаже, че по-доброто образование зависи от всички нас. 
На откриването на новата учебната година днес присъстваха дарители и представители на 
Община Бургас. По списък 1067 са учениците през новата 2018/2019 учебна година в 
Математическата гимназия в морския град. 

10 нови брайлови машини получава като дарение специалното училище "Луи Брайл" 

www.alfarss.net | 17.09.2018 |  
Новата учебна година за децата в Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Луи 
Брайл“ започва с голям подарък – училището получава като дарение 10 нови брайлови 
машини на обща стойност 10 хил. лв., а средствата за тях са събрани чрез благотворителни 
инициативи.      В предаването „Хоризонт до обед“ зам.-директорът на училището Любомир 
Велков подчерта, че тези брайлови машини, с които разполагат, не са достатъчни. Освен 
това, по думите му, те много често се развалят. „Бихме се зарадвали, ако имаме още поне 
50-60 брайлови машини“, каза той. В училището 11 деца ще влязат в класните стаи за първи 
път, а общо в училището се обучават около 165 ученици, каза Велков. Той поздрави 
учителите с началото на новата учебна година и каза: „Много е важно да бъдем единни в 
образователния процес. Много разчитаме и на родителите, за да можем да постигнем 
добри резултати“. Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 

Първият учебен звънец удари за над 60 000 първокласници 

www.btvnovinite.bg | 17.09.2018  
Първият  звънец за новата учебна година удари за около 60 000 първокласниците. Те са с 
3000 по-малко в сравнение с миналата година, по информация на Министерството на 
образованието и науката. 14 000 са новоотпадналите деца от българската образователна 
система, съобщи тази сутрин пред bTV образователният министър Красимир Вълчев. По 
думите му това са основно деца, които са заминали с родителите си за чужбина. Новата 
учебна година беше тържествено открита в над 2300 училища в страната, около 50 обаче все 
още са в ремонт. След години на нулев прием и слаб интерес, Морското училище в Бургас 
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започна учебната година с две нови паралелки. Надеждите на новият екип от учители да 
върнат старата слава на морските професии.       „Догодина си поставяме за цел – три-четири 
паралелки, защото разбрах от Морска администрация, че има изключителен глад на кадри. 
Съвместно с капитаните Далечно плаване и капитаните ветерани на Бургас мисля, че ще 
отплаваме във вярната посока”, каза Христина Жабова - директор, ПГ Морско корабоводене 
и риболов „Св. Никола”. В русенското основно училище „Ангел Кънчев” цветя почти нямаше. 
Вместо тях, деца и родители даряваха за благотворителност – в полза на фондация 
"Александър Русев", която набира средства за изграждане на център за деца с увреждания.  
„В нашето училище се обучават 29 деца със СОП. Правим всичко за тяхната социализация, 
рехабилитация, работим с психолози, логопеди, но смятаме, че един такъв център, с плувен 
басейн, би бил страшно полезен, особено за 8-те ни деца, които са на индивидуална форма, 
по здравословни проблеми”, посочи Енчо Енчев, директор на ОУ „Ангел Кънчев”. Учителка в 
Мездра поведе своя първи клас с рокля в цветовете на националното знаме. Идеята за 
знамето-рокля според Таня не е кич, а символ на знанието и родолюбието, които училището 
трябва да възпитава у децата. „Най-важното нещо е да я има България, а за да я има 
България, трябва да ги има нашите деца, да остават тук, да бъдат здрави, да бъдат успешни. 
Да живее България”, заяви Таня Йоловска, преподавател в ОУ „Христо Ботев”. Първолаците 
в класа на Таня си пожелаха да станат полицаи, магазинери, учители, готвачи, но преди 
всичко – добри хора. 

Благотворителна инициатива замени букетите за учители в ОУ „Васил Друмев“ 

www.varnautre.bg | 17.09.2018  
“Без цвете за учителя за първия учебен ден” набира средства за бивш ученик на школото 
За поредна година ОУ „Васил Друмев“ провежда благотворителна инициатива в подкрепа 
на дадена кауза. Тази година “Без цвете за учителя за първия учебен ден” набира средства 
за бивш ученик на школото, който се нуждае от лечение, съобщи Moreto.net. 
Идеята на инициативата е всеки ученик или родители да прояви съпричастност към каузата 
като предостави средства, които иначе би дал за закупуването на букет за класния 
ръководител. Даренията за лечението на бившия възпитаник на ОУ „Васил Друмев“ всеки 
желаещ пуска в специална кутия, поставена за целта 

Асоциация "Царица на розата" дари ваучери за дрехи и учебни помагала на ученици от 
Карлово 

www.karlovopress.com | 17.09.2018  
Новата учебна година бе тържествено открита във всички училища в община Карлово. 
Церемонията започна с издигане на националното знаме и химна на Република България. 
През тази учебна година в класните стаи за първи път влизат 465 деца, а общият брой на 
учениците, които ще посещават училищата от община Карлово е 4 947, съобщиха от 
пресцентъра на общината. Председателят на асоциация „Царици на розата“ Силвия 
Тодорова представи в СУ „Христо Проданов“ мисията на всички момичета, които са станали 
царици на розата през годините - да се помага на деца от община Карлово. Тази година 
инициативата е свързана с първия учебен ден. За 23-ма ученици в нужда от различни 
училища ще бъдат дарени ваучери за дрехи и учебни помагала. 
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Серия благотворителни инициативи за първия учебен ден в Русе 

www.news.bnt.bg | 17.09.2018 |  
Родителите на учениците бяха приканени да дарят средства за изграждането на плувен 
комплекс за деца със специални потребности, вместо да купуват букети с цветя на 
учителите. Деца, родители и учители в училище "Отец Паисий" избраха да съберат средства 
за подпомагане на рехабилитацията на малката Лори. В Основно училище "Любен 
Каравелов" благотворителната акция за набирането на средства беше в помощ на двама 
преподаватели, които се възстановяват след заболяване. Затова на няколко места в сградата 
на училището бяха поставени касички за дарения. Над 1070 деца в Русе пристъпиха за пръв 
път училищния праг. Едни от най-развълнуваните бяха първокласниците от първи "А" клас в 
училище "Любен Каравелов". 

Образователна градинка откриха в Младежкия център 

www.plovdiv.utre.bg | 17.09.2018 |  
Образователна градинка с външна класна стая в Младежки център Пловдив бе официално 
открита вчера в присъствието на вдъхновени деца, родители и представители на спонсора 
Фондация "Вило", придружени от заместник-кмета по „Спорт, младежки дейности и 
социална политика“ Георги Титюков. Дългоочакваното място, където човека и природата ще 
бъдат едно цяло, е факт след няколкомесечен труд от екипа и доброволци. В градинката 
децата ще получават знания за природата чрез реална практическа работа- ще 
градинарстват, ще се грижат за растенията, които сами ще посадят и отглеждат, ще 
изработват материали и пособия, ще слушат за добри примери в специално изградената 
външна "класна стая" с беседка и амфитеатрални трибуни. В градинката са застъпени 
модели от пермакултурата и алелопатията, ще се тестват най-различни градински практики, 
ще се провеждат образователни лекции и еко работилници. На доброволчески акции бяха 
посадени над 30 растителни вида, тепърва предстои отглеждането на плодове, зеленчуци и 
др. Уникални за града са и дървените образователни материали- музикален куб, 
метеостанция, теглилка и цвете на нюансите. Целта е в градинката да има организирани 
посещения от детски градини и училища, а екипът се надява преподавателите сами да 
инициират открити уроци и активности. От центъра пък ще провеждат всеки уикенд до края 
на октомври образователни и еко занимания в градинката, а в зимния период- в залите на 
центъра. Програмата може да следите на фейсбук страницата: Образователни работилници 
"Младежки център".  

С модерни образователни практики и променена среда отвори врати ОУ „Стефан Караджа“ 

www.dobrichonline.com | 17.09.2018  
С модерни образователни практики и с промени в средата, дело на общите усилия на 
педагози, родители и дарители, днес отвори врати ОУ „Стефан Караджа“ в Добрич. Гост на 
празника бе директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Общината Дияна Борисова. 
Тя прочете и връчи поздравителен адрес от името на кмета Йордан Йорданов. Музикален 
поздрав към първокласниците и децата от Подготвителната целодневна група отправиха 
талантливи възпитаници на училището. Приветствие към присъстващите отправи 
директорът на ОУ „Стефан Караджа“ Анжела Панчева. „Целта ни е обучението в класните 
стаи да не е изолирано от действителността, а да отразява по-добре света – каза тя. – Той се 
променя и ние ще отговорим адекватно. Вярваме, че учениците ни в бъдеще ще са готови да 
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се реализират в условията на икономиката на знанието. Креативността и 
интердисциплинарното мислене са нещата, от които се нуждае днес светът. Това е тайната, 
която ще допринесе за успеха на нашите възпитаници“.  Директорът разказа за 
придобивките в учебното заведение – обновена занималня на Подготвителната целодневна 
група, напълно ново отопление на първия етаж в основната сграда, освежени класни стаи и 
ограда, нова визия на физкултурния салон.   Панчева се обърна с „Добре дошли“ към 
първокласниците. Сподели, че ОУ „Стефан Караджа“ отваря за тях врати, за да ги направи 
грамотни, знаещи и можещи. Тук ще срещнете приятели за цял живот и ще подадете ръка на 
своите първи учители, допълни тя.  На учениците директорът пожела да запазят емоцията и 
позитивизма си от първия учебен ден и през следващите дни и в края на учебната година да 
се поздравят с добри резултати.  Анжела Панчева благодари за взаимодействието между 
родители и учители, дарили средства, време и усилия, за да направят училището по-уютно и 
топло, така че децата да даряват с ентусиазъм и желание своите сили в овладяване на 
знанията.      

40 доброволци почистиха местности и туристически пътеки в Национален парк „Пирин“ 

www.blagoevgrad.eu | 17.09.2018 |  
За поредна година Дирекция „Национален парк Пирин“ се включи в националната кампания 
„Да изчистим България заедно“, като организира почистване на защитената територия. 
На 15 септември експерти и охранители от Дирекцията на  “Национален парк Пирин” 
излязоха, за да почистят подходите към защитената територия. 
Желание да участват в почистването изявиха и около 40 доброволци – туристи, любители на 
планината и членове на клуб „Пирински стражи” – гр. Гоце Делчев. 
На територията на петте паркови района бяха почистени местностите Бетолово, Кулиното, 
Пещерите, Изворите, Тодорова орница, пътеката „Ролбан”, подхода към резерват „Тисата“ и 
водохващането на река Мозговица. Учениците от клуб „Пириски стражи” и техни приятели 
събраха отпадъците по туристическата пътеката от х. „Безбог” до Попово езеро. 
Събрани са 70 чувала с отпадъци – следи от човешкото присъствие сред природата! 
Проблемът с отпадъците  в планината може да се реши само с промяна в отношението на 
хората към околната среда. 

Посланик дари камион с играчки на 2000 болни деца  

www.kmeta.bg | 17.09.2018 |  
Един ТИР с подаръци за ученици и болни хора, дарение за Разград от Турската агенция за 
сътрудничество и координация ТИКА, пристигна в Разград, в помощ на деца и нуждаещи се 
семейства. Дарението бе представено в Исперих от посланика на Турция у нас Хасан Улусой.  
415 ранички с пълен комплект ученически пособия за първокласници, 298 футболни и 330 
баскетболни топки, 300 анцузи и 300 якета за деца, 40 таблета и 5 акумулаторни колички за 
инвадили ще бъдат разпределени между деца и болни хора от нуждаещи се семейства. 
Таблетите пък ще са подарък на учениците показали високи постижения в училище. Това 
обяви областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, като благодари за дарението.  
„Това е подарък за децата в България от техните връстници в Турция, а количките са дар от 
страна на турския народ на съседна приятелска България. Това е първото дарение на ТИК в 
България, но призовавам да продължи, защото сме съседи, приятели и съюзнически 
страни”, заяви в словото си Н.Пр. Хасан Улусой.  
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Дипломатът подчерта, че в нашите култури съседството е много важно. „Всяка страна на 
Балканите има сънародници в другите страни. И в България те живеят заедно и щастливо. 
Всички ние желаем да не се случват злощастни събития, като разрушаването на най-
свещеното за хората – техните гробове и да не издигаме паметници, които напомнят 
единствено за болката”, каза посланик Улусой.  
Така без да назове конкретни събития дипломатът изрази огорчението на Турция от 
поругаването на мюсюлманското гробище в Добрич и опитът с подкрепата на ДПС в Лозница 
да се издигне паметник на един от идеолозите на възродителния процес у нас |Пунчо 
Кубадински.  
Хасан Улусой пристигна в Лудоторието с подаръците на Анкара в първия учебен ден, който 
тази година отбелязваме и Празника светите сестри Вяра, Надежда и Любов и майка им 
София. В Исперих дипломатът посети две местни училища, а в залата на общинския съвет  
подари електрически колички на младия Живко Кръстев, който страда от множествена 
склероза и на трудноподвижния Ахмед Халил. Живко избра да благодари на посланика с 
тракийска песен, изпята от него.  
„Аз научих от медиите, че семейството на Живко организира набирателна кампания, за да 
купи количка на младежа и вече са събрали 500 лева от нужните им 6 хиляди. Сега Живко 
вече има дарена количка, а сумата, която са ви дарили  хората използвайте пак за младия 
човек.”, посъветва областния управител Гюнай Хюсмен майката на младежа Румяна.  

На първия учебен ден раздадоха 2000 стикера на две ключови кръстовища във Варна 

www.bgnews.host | 17.09.2018  
На първия учебен ден 2000 стикера "Спри! Давам път на пешеходец“ бяха раздадени на две 
ключови кръстовища във Варна – на бул. "Цар Освободител“ с ул. "Ген. Колев“ и на бул. 
"Мария Луиза“ с  "Осми Приморски полк“. Организатори на инициативата са 
неправителствената организация "Карай умно, искам живот“, съвместно с Община Варна.  
Доброволчески екип от пет души и още толкова служители от дирекция "Управление на 
сигурността и контрол по обществения ред“ раздаваха стикерите, предназначени за водачи 
на леки автомобили. Очаква се лепенките да бъдат сложени на задната част на автомобила. 
"Раздаваме стикерите в диалог с шофьорите, не ги слагаме на чистачките или в пощенските 
кутии. Вярваме, че това провокира по-голяма лична ангажираност към проблемите, 
свързани с безопасността на пътя", обясни Юлиан Арнаудов, представител на 
неправителствената организация. Той посочи, че в рамките на тази инициатива тази година 
са раздадени 10 000 стикера. Източник: varna24.bg 

Участниците в Акселератора на ПРОМЯНАТА "Керът" представят продуктите си 

www.nova.bg | 17.09.2018  
Издателство "Керът" са екип от млади специалисти, които създават образователни 
материали за ранно детско развитие. Те са участници и в Акселератора на ПРОМЯНАТА 2018, 
където могат да получат ценни знания, както и да подобрят своите решения и бизнес план 
преди да продължат напред в конкурса. Кои са участниците в Акселератора на ПРОМЯНАТА 
за 2018 година? Освен да предлагат материалите си, "Керът" са се заели да популяризират 
кауза, а именно да изяснят понятието ранно детско развитие и да насърчат работата с 
децата в домашна, семейна среда. До момента са организирали много такива срещи-
беседи, които да информират, подкрепят и насърчат родителите, както и представяния на 
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образователните им материали и индивидуални консултации за работа с тях според 
възрастта и интересите на детето.  Старт на учебната година за социалните предприемачи в 
ПРОМЯНАТА Издателството ще представи материалите си през месец октомври - на 17-ти 
(сряда) в град Плевен от 18.30 ч. и на 21-ви (неделя) в София с две групи от 11.00 ч. и от 16.30 
ч. Присъствието е безплатно, но с предварително записване - повече информация може да 
намерите във Facebook събитията за София и Плевен.  ПРОМЯНАТА е най-голямата социално 
отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за пета поредна 
година партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно 
живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални 
предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и 
сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 35 000 
деца и младежи от цялата страна. 

Майката на Ники дари сензорна стая на децата от "Марина" 

в. Марица, Пловдив | Михаил МИХАЙЛОВ | 18.09.2018 |  
Сензорна стая и нова площадка за игра за деца с увреждания имат вече в Дневния център 
"Марина" в Хасково. 
Новата детска площадка в двора на социалното заведение е на стойност 56 999 лева, 
средствата са осигурени от община Хасково. Подменена е старата настилка с нова, 
монтирана е ударопоглъщаща настилка в зоните на съоръженията за игра. Има нови 
11 игрушки за занимания на открито. Монтирано е съоръжение за люлеене на деца, които 
могат да се качат заедно с инвалидна количка, обясни управителят на фирмата изпълнител. 
От общинско предприятие "Екопрогрес" са направили ново озеленяване в зоната с 
безопасни растения. 
Сензорната стая е за съвременна терапия. Общата стойност на придобивката е 12 000 лева. 
Средствата са предоставени от Росица Ленкова, майката на Николета Корондилева, която 
загуби битката с рака. Това са част от парите, останали по сметката, събирани за лечението й 
от дарители и благотворителни кампании. 
Дом "Марина" има и нов управител - Таня Ганева. Тя пребори четирима кандидати. Ганева 
заяви, че новите придобивки ще бъдат изключително полезни за децата, които ще могат да 
развиват своите двигателни и сетивни умения. Тези сензорни помагала ще помогнат да се 
възбудят рецепторите на децата с увреждания. Ганева въведе в стаята и първия й ползвател 
- 12-годишния Данчо. Той каза, че вътре много му харесва и му е приятно да е там. 
Лентата за новите придобивки преряза кметът Добри Беливанов. Той благодари на 
строителите и колегите си от общината, които за кратко време са успели да приключат с 
дейностите по изграждане в социалното заведение, от които ще могат да се възползват 
около 60 ползватели. Градоначалникът изказа и благодарност към майката на Ники - Росица, 
която е съпричастна и е предоставила средства за сензорната стая. 
"Нашият стремеж е все повече да подобряваме условията, за да може възпитаниците на 
центъра да се чувстват като у дома си", каза още Беливанов. Той допълни, че намеренията 
им в бъдеще са да асфалтират двора, който подобаващо да се вписва към новата детска 
площадка. На изпроводяк градоначалникът подари на обитателите в дома музикална 
уредба и играчки. 
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Садово предаде 45 тона, Карлово чисти Балкана 

в. Марица, Пловдив | 18.09.2018 |  
В община "Марица" при почистването са събрани 41,3 тона отпадъци, а в "Родопи" - 27,46. В 
Кричим доброволците са почистили 13,86 тона боклуци, в Съединение 10,74 тона, а в 
Перущица - 6,6 тона. Най-малко отпадъци са събрани в община Стамболийски - 540 кг. 
Боклуците от шестте общини са извозени на депото в Цалапица. На сметището в Асеновград 
са предадени повече от 76,300 тона отпадъци. В инициативата са се включили повече от 850 
доброволци. В общинския център са почистени всички детски площадки и паркове, теренът 
около гробищата, както и Асенова крепост и манастира "Св. Кирик". Повече от 1000 са 
участниците в кампанията за почистване от Карлово. Те са събрали над 1,2 тона боклуци, 
които са извозени на регионалното депо за неопасни отпадъци до града. Те са почистили 
зоните около входовете на града, поречието на Стара река и парк "Водопада". В Садово 150 
доброволци са събрали 45,080 тона отпадъци, извозени на депото в Асеновград. Там са 
приети и близо 29 тона боклуци, които са почистени от повече от 300 участници в 
кампанията от Куклен.  

Да помогнем на отец Иван 

в. Търговищки Новини | 18.09.2018  
Дарителска кампания за приюта на отец Иван в Нови хан започна в Търговище. 
Организаторите събират както хранителни и хигиенни материали от първа необходимост, 
така и дрехи и дърва за огрев в студените месеци. Това ни съобщи инициаторът на 
кампанията Снежана Йорданова, която се радва, че среща подкрепата на хора с добри 
сърца. 
Благородната инициатива се осъществява с помощта на читалище "Развитие - 1904" в кв. 
"Въбел", където се събират даренията. Хубавото е, че в кампанията се включват не само 
местните хора, но и дарители от Велики Преслав, Лозница и др. фирми от Търговищко са 
обещали да дарят млека, сирене и хляо. Зеленчукова борса дарява картофи и лук. 
Производител на перилни и миещи препарати от Лозница също се включва в акцията, а 
фирма за дърва за огрев от Велики Преслав ще дари определено количество. 
Осигурен е и бус, който ще транспортира продуктите до Нови хан, както и са събрани 
достатъчно пари за гориво. 
Кампанията продължава до края на септември, като даренията се събират във всички 
магазини и в читалището във "Въбел", в пенсионерския клуб на ул. "Паисий" в Търговище и в 
хранителни магазини на ул. "Стефан Караджа". 

Зов за помощ! SOS Детски селища България търсят дарители за своите центрове в страната  

www.petel.bg | 18.09.2018 |  
Ръководството на SOS Детски селища България се обърна црез медиите със сърдечна молба 
за помощ към децата от техните специализирани центрове. "Днес те повече от когато и да 
било се нуждаят от подкрепата на компании и състрадателни хора като Вас", пишат от 
организацията.  
Те изпратиха също и рисунката на Йоли. Тя е едно от момиченцата от SOS център за 
превенция на изоставяне на деца. Всяка година там получават подкрепа 200 деца като нея, 
за да останат в собственото си семейство. "Ако получим подкрепа от хора като Вас, децата, 
на които помагаме могат да бъдат още повече и да имат неща, за които не са и мечтали 
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досега! За рисунката по-долу, например, Йоли е използвала първите цветни боички, които е 
получила през живота си", добавят от организацията:     "Да Ви призная, когато се 
запознахме с Йоли, се стреснахме от сериозния й поглед. Тя беше толкова мъничка, а вече 
беше изтърпяла толкова много лишения... Очите ѝ светнаха, когато ѝ подарихме комплекта с 
боички. А педагогът ни Лили и социалният работник Зори бяха първите критици на 
творчеството ѝ", разказаха от SOS Детски селища България . Вие можете да помогнете на 
други такива деца в нужда!  Дарителите имат право на данъчно облекчение – попълнете 
формуляра тук, за да заявите удостоверение за Вашето дарение. Ако предпочитате да 
направите дарение по банков път, можете да използвате някоя от банковите сметки по-
долу: Райфайзенбанк България в лева: BG76RZBB91551060353913 Банка ДСК в лева: 
BG37STSA93000020393383 Вашето дарение ще ни помогне да наберем средства за 
осигуряване на специалисти за експертна работа с децата – педагози, психолози и 
терапевти, както и повече уроци и материали, с които те да развиват талантите си. Затова, 
моля, отделете каквато сума можете, за да подобрим живота на тези прекрасни деца. В 
момента SOS Детски селища България се грижи за над 500 деца и младежи: Децата, които са 
в риск да загубят грижата на своите семейства и които подкрепяме чрез SOS центровете ни 
за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново и Габрово (Йоли е едно от тези 
деца). Децата в нашите SOS приемни семейства, интегрирани в София, Перник и детското 
селище в Трявна Младежите от SOS младежките ни домове в София и Велико Търново и 
младежите, които подкрепяме чрез Програмата ни "Начало на самостоятелен живот" В края 
на първия учебен срок ще организацията обеща да разкаже за всичко, което ще се случи с 
Вашата помощ в този период.  
      Всяка минута очаквай новина в PETEL.BG! Публикувай директно всичко в групата ТИ, 
РЕПОРТЕРЪТ! Снимай и пускай всичко интересно! Изпращайте вашите снимки на 
info@petel.bg 24 часа в денонощието!  За реклама виж - https://petel.bg/advertising-
rates.html 

Един ден на снимачната площадка – За Нашите Деца 

www.actualno.com | 18.09.2018  
Петима от най-обичаните български артисти творят изкуство в подкрепа на най-голямото 
благотворително събитие на фондация „За Нашите Деца“ – Арт вечер на добродетелите 
2018. Защото всяко дете се нуждае от обич, а обичта се сбъдва в семейство. 
Часът е 10. Денят е понеделник, 23 юли. Лято е и е горещо. Хората са на море, на планина, 
все още у дома в леглото... Но героите от нашата приказка са вече в разгара на снимачния 
ден. В студиото ни посрещат думите... Не знам на кое викате дом...Та аз дори не живея 
вкъща. 
На моя дом пак му викаме дом...Ама в друг смисъл... ...с дълбокия глас на Кирил Ефремов, 
чувствителността и нежността в интонацията на Елена Петрова и Йоанна Драгнева, 
издайническия поглед на Орлин Павлов и надеждата в очите на Калин Вельов. Те всички са 
тук За Нашите Деца. Хващат ни за гърлото, очите ни парят. А те петимата стоически 
преборват всяка следваща реплика. Правят паузи – да поемат въздух, а с него сякаш идват 
силата, магията, глътката вдъхновение....и следващото изречение. 
Денят за тях е започнал отдавна, с първите слънчеви лъчи. Задължения всякакви – някой от 
тях прави закуска за децата, друг извежда кучето, трети тренира, четвърти репетира, а пети 
все още дори не си е лягал. Но всички са на площадката в 9:00 ч. като по часовник – със 

https://petel.bg/advertising-rates.html
https://petel.bg/advertising-rates.html
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сценария в едната ръка и чашата с кафе в другата. По 5 минути за мъжете в гримьорната. 
Половин час за Елена и Йоана, малко пудра, блясък, прическа. Воалà! Последен прочит на 
сценария. „Работим!“ 600 минути и няколко десетки дублажа по-късно... За това как всеки 
може да направи така че всяко дете да има щастливо детство в семейство. За това как тези 
пет човека с големи сърца вече го направиха. Те канят и теб. Днес.  

Изложбата „Дипломация и доблест“ ще бъде открита в Националния исторически музей  

www.bgnews.host | 18.09.2018  
София. На 20 септември 2018 г. в 11.00 часа в централното фоайе на Националния 
исторически музей ще бъде открита изложбата „Дипломация и доблест“, посветена на 110-
годишнина от провъзгласяване на Независимостта на България. Това съобщиха от 
пресцентъра на Националния исторически музей. Съорганизатори са Националният 
исторически музей и Държавната агенция „Архиви“, със съдействието на Националната 
галерия. В изложбата ще бъдат експонирани проектите и оригиналът на изключително 
рядко показвания „Манифест”, с който княз Фердинанд І провъзгласява във Велико Търново 
през 1908 г. Княжество България за независимо Царство, великолепно изработен от 
Харалампи Тачев. Посетителите ще бъдат впечатлени от богато орнаментирания сребърен 
тубус и от резбованото дървено ковчеже с метален обков, в които се съхранява документа. 
Втори акцент в изложбата е Сребърната конституция на Българското царство от 1911 г., 
наречена така заради сребърния ѝ обков. Чрез дигитални изображения всеки може да се 
запознае по-подробно с част от съдържанието на важни документи, показани в изложбата. 
Посетителите за пръв път ще могат да се запознаят с оригинални документи, свързани с 
подготовката, обявяването и защитата на Независимостта. Сред тях са: Българо-турският 
протокол от 1909 г. за признаване на Независимостта на България от Османската империя, 
Договорът между България и Компанията на Източните железници от същата година, 
Конвенцията за предоставяне на заем от Русия на България, шифровани телеграми от 
българското правителство до дипломатическите ни представители в чужбина. Изящни по 
своята изработка са представените експонати: диплом на княз Фердинанд І като покровител 
на Балканското изложение в Лондон през 1907 г., фотоалбум, подарен на княз Фердинанд І 
от Софийското градско общинско управление по повод 20-годишнината от възшествието му 
на българския престол, „Поздравителен адрес“ до княгиня Елеонора по случай 
провъзгласяването й за почетен председател на Софийското благотворително дружество 
„Милосърдие“ от март 1908 г. и др. Показани са портрети на цар Фердинанд І, на 
Александър Малинов, на министри от кабинета на Демократическата партия, малкото 
огърлие на ордена „Светите равноапостоли Кирил и Методий“, възпоменателни кръстове и 
златни монети, отсечени по случай провъзгласяване на Независимостта на България. 
Специални гости на събитието ще бъдат музикантите от Гвардейския представителен духов 
оркестър към Националната гвардейска част, които ще изпълнят военни маршове. Източник: 
focus-news.net.  

Алианц ще бъде застрахователен партньор на Олимпийските игри 

www.econ.bg | 18.09.2018  
Днес Международният олимпийски комитет (МОК) и Алианц Груп обявиха, че през 2021 г. 
компанията ще се присъедини към маркетинговата програма TOP (The Olympic Partner) като 
застрахователен партньор 
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на Олимпийските игри в световен мащаб. 
Съвместно с МОК, Алианц ще разработва и осигурява иновативни интегрирани 
застрахователни решения за Олимпийското движение, както и за Организационния комитет 
на Олимпийските игри, с идеята тези 
услуги да се изполват  и от  Националните Олимпийски комитети по цял свят и техните 
Олимпийски отбори и атлети. Партньорството включва предоставяне на вече съществуващи 
продукти като 
автомобилни и имуществени застраховки и застраховка при злополука, но също и 
разработване на специални решения на бъдещето, водени от технологичните промени на 
времето. Споразумението за 
партньорство е за период от 2021 до 2028 г. 
Желанието и на Алианц, и на МОК е да използват обединяващата сила на спорта и да 
достигнат до нова аудитория чрез дигитални канали, включително и чрез Олимпийския 
канал. Комуникацията с новото 
поколение по техния предпочитан начин, ще даде възможност на Алианц да отговори на 
специфичните им застрахователни нужди. 
Алианц ще продължи дългогодишното си партньорство с Международния параолимпийски 
комитет (МПК), коeто се гради на успешна колаборация вече повече от десетилетиe. 
Президентът на МОК, Томас Бах, каза: „Изключително щастливи сме, че ще работим с 
Алианц в дългосрочен план в посока подкрепа на спорта по света. Новото ни партньорство 
демонстрира глобалното 
влияние на Олимпийското движение. От своя страна Алианц е международна компания, 
която изгражда успешния си бизнес на базата на доверие. С това споразумение, заедно 
поставяме основите на 
партньорство, основано именно на взаимно доверие. Алианц има богата история, свързана 
със спорта. В съответствие с нашата Олимпийска програма за 2020 г., с компанията 
споделяме дигиталната амбиция 
да промотираме Олимпийските ценности и силата на спорта сред младите хора по цял 
свят.“ 
Главният изпълнителен директор на Алианц, Оливър Бете, каза: „Развълнуван съм, че се 
присъединяваме към международното общество от атлети и хора, запалени по спорта и 
работата в екип. Това допълва 
успешното ни партньорство с МПК. Чрез дигиталните канали на МОК имаме възможност да 
достигнем до още повече хора и да им предложим експертните си услуги в застраховането. 
Вярваме, че светът е едно 
по-добро място когато хората имат смелостта да загърбят различията си и заедно да 
постигнат по-добри резултати за самите себе си и за обществото, в което живеят.“ 
Цунеказу Такеда, Председател на маркетинговата комисия на МОК, каза: „Имаме 
удоволствието да обявим това ново партньорство с една от водещите световни компании в 
тази област. С нетърпение очакваме 
да започнем това вълнуващо пътуване заедно.“ 
Жан-Марк Пеол, Главен директор Маркет мениджмънт и Дистрибуция в Алианц, добави: 
„Като водещ застраховател, Алианц присъства във всички големи събития, които изграждат 
и трансформират нашето 
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глобално общество. Затова присъединяването ни към програма TOP като застраховател в 
световен мащаб на МОК и МПК е изключително важно за нас. Ще работим усилено, за да 
помогнем и на двете 
организации да преминат на следващо ниво в дигитален и в търговски аспект. Радваме се, 
че имаме възможността да позиционираме Алианц на нови пазари, както и да затвърдим 
вече съществуващите си 
позиции. Това партньорство ни позволява да споделим общата си страст към спорта и 
социалните, физически и душевни ползи, които носи за човечеството.“ 
Спонсорският период ще обхване Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г., 
Олимпийските игри в Париж през 2024 г., Зимните олимпийски игри през 2026 г. и 
Олимпийските игри в Лос Анджелис през 
2028 г. Алианц ще получи маркетингови права за Китай, Франция и Испания от 2019 г. 
През март тази година МОК и МПК сключиха партньорство до 2032 г. Като част от него, от 
2021 г. нататък всички партньори на глобално ниво по програма TOP, са партньори както на 
МПК, така и на 
Параолимпийските игри. 
Гледайте пресконференцията в Мюнхен на живо на 18 септември в 13:00 ч. българско 
време: в YouTube канала или Facebook страницата на Алианц. 
Гледайте запис от излъчената на живо пресконференция в Мюнхен тук: 
https://iocnewsroom.com/   
Алианц Груп е един от световните лидери в застраховането и управлението на активи с 
повече от 88 млн. индивидуални и корпоративни клиенти. Клиентите на Алианц ползват 
широк спектър от лични и 
корпоративни застрахователни услуги – имущество, живот и здравни застраховки, 
застраховки на кредити и глобално бизнес застраховане. Алианц е един от най-големите 
инвеститори в света, управлявайки 
над 650 млрд. евро на свои клиенти, като Allianz Global Investors и PIMCO управляват 
допълнителни 1,4 трилиона евро активи на трети страни. Благодарение на внедряването на 
екологични и социални 
критерии в бизнес процесите и инвестиционните решения, Алианц заема водеща позиция 
сред застрахователите в индекса за устойчивост на Dow Jones. През 2017 г. над 140 000 
служители в повече от 70 
държави са реализирали приходи от 126 млрд. евро и оперативна печалба от 11 млрд. евро 
за групата. 
Международният олимпийски комитет (МОК) е независима международна организация с 
нестопанска цел, основана от доброволци. Основната цел на МОК е да изгради по-добър 
свят чрез обединяващата сила 
на спорта. Комитетът преразпределя над 90% от доходите си на широкото спортно 
движение – всеки ден еквивалент на 3,4 милиона щатски долара се инвестират, за да 
помогнат на атлети и спортни организации от всякакво ниво и мащаб по цял свят. 

Благотворителна изложба ще набира средства за незрящи деца от Плевен и Враца 

www.plevenzapleven.bg | 18.09.2018 |  
По случай Деня на Белия бастун Лайънс Клуб – Плевен „Огледало” организира 
благотворителна изложба под надслов „ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА“. Картините, участващи в 
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изложбата, са дарени от талантливите деца от Арт школа „Таланти“. Със събраните средства 
от продажбата им ще бъдат закупени учебни помагала за незрящи деца и деца на незрящи 
родители от областите Плевен и Враца. 
Изложбата ще бъде открита на 15 октомври в арт залата на хотел „Ростов” от 18,30 часа.  
Очаквайте публикуването на картините, които децата рисуват с голям ентусиазъм специално 
за изложбата. Всеки, който хареса и има желание да закупи картина може да я запази 
предварително на посочените контакти по-долу или във Фейсбук – ТУК. 
След изложбата ще я получи лично или на посочен адрес. 
За контакти: Мариета Павлова – 0878 300 503 
Ралица Петрова – 0889 464 749 e-mail: lkogledalo@gmail.com 
Сдружение дамски клуб Огледало 
IBAN: BG94DEMI92401000206218 
BIC код DEMIBGSF 
За 4 години школа „Таланти“ придоби своето място като подготвя деца на различна възраст 
с изявени дарби в областта на изобразителното изкуство, обучавайки ги в разнообразни 
жанрове и техники. Школата има 15 участия и изложби в страната и 2 изложби в Сиатъл, 
САЩ. Целта на обучение е не само техническа, но и да създава у децата ценности като 
даването и помагането. Ето защо школата организира и се включва в благотворителни каузи 
в помощ на деца в нужда под името „Деца помагат на деца“. Малките художници даряват 
своите картини и труд на тези в нужда. „Ако твориш добро , то се връща, но по-важно е, че 
не си останал безучастен и сляп за проблема на другия“, казва Ралица Петрова, художествен 
ръководител на Арт школа „Таланти“. 
Лайънс Клуб Плевен „Огледало” вече десет години работи в полза на обществото – помагат 
на нуждаещите се. Ентусиазирани дами, с големи сърца и със собствени средства, си 
поставят цели – да даряваме усмивки, радост и щастие. Ние знаем, че няма по – прекрасно 
нещо от това да видиш любовта в очите на хората. 

Фестивалът за поп и рок музика в НДК застава зад благотворителна кауза 

www.dnevnik.bg | 18.09.2018  
Традиционният международен фестивал за поп и рок музика тази година се провежда в 
подкрепа на Националната благотворителна кампания "Нека бъдем по-добри", която е с цел 
изграждане на Център за лечение и рехабилитация на хора, пострадали при инциденти и 
хора в състояние на "будна кома", съобщиха на официалния си сайт организаторите на 
фестивала. Той се провежда за осма поредна година и представя нови авторски песни в 
двата жанра, като събира на една сцена утвърдени български изпълнители, млади и 
чуждестранни таланти. Фестивалът е с конкурсен характер в две категории – "Конкурс за 
нова българска поп и рок песен" и "Международен конкурс за изпълнители". Днес в зала 1 
на НДК ще бъдат представени песните, достигнали до финала, а победителите ще бъдат 
определени от жури. Награждаването ще се състои същата вечер, допълниха 
организаторите. Любима песен в категорията "Песен на публиката" 
Зрителите ще могат да изберат своя любима песен в категорията "Песен на публиката". Тя е 
обвързана с благотворителната кампания "Нека бъдем по-добри" и средствата от нея ще 
бъдат дарени за подпомагане на изграждането на рехабилитационен център в Панчарево. 
Гласуване с SMS Гласуването ще бъде с SMS на номер 17 777, с текст DMS BUDNI + 
съответния номер на песента, която зрителят иска да подкрепи. Цената за 1 SMS ще бъде 1 
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лв. Списъкът с песните може да бъде намерен на официалния сайта на фестивала, а повече 
подробности за гласуването прочетете тук. Крайният срок за кампанията все още не е 
определен и гласуването ще продължи след днешния концерт. През последните пет 
издания са постъпили над 300 нови български авторски песни от утвърдени творци, млади 
композитори и групи, а в международния конкурс за изпълнители са взели участие 
представители на 13 държави, сред които Англия, Италия, Испания, Литва и Гърция. Във 
фестивала са участвали изпълнители като Орлин Горанов, Васил Петров, група "Атлас", Васил 
Чергов и Искрен Пецов, а тази година на сцената му ще се качат Маргарита Хранова, Нели 
Рангелова, Роберта, Христо Кидиков, група P.I.F. и др. Награда за цялостно творчество ще 
получи певецът Георги Христов. Фестивалът е част от културния календар на Столичната 
община. Билети за концерта могат да се купят на Билетния център на НДК и в мрежата на 
Ивентим. 

Garanti Koza са най-големият чуждестранен дарител в България 

www.actualno.com | 18.09.2018 | 
Garanti Koza Bulgaria подкрепя развитието на район "Младост" и българското образование. 
През изминалата 2017 г. компанията е финансирала ремонти на учебни заведения в Община 
Младост на стойност 415 000 лева, което я нарежда сред най-големите чуждестранни 
дарители в България. 
Средствата са използвани за ремонт на три столични училища -  118-то СОУ “Акададемик 
Людмил Стоянов”, 82 ОУ “Васил Априлов” и 125 СУ Проф. “Боян Пенев”. В 118-то СОУ Акад. 
Людмил Стоянов е извършено цялостно саниране и топлоизолация на сградата на стойност 
195 000 лева без ДДС. Преди това, от самото си създаване през 1971 г. училището не е 
ремонтирано външно и фасадата не е обновявана. Директорката и учителите са 
изключително благодарни, че сградата изглежда много по-приветливо отвън, а през зимата 
вътре е било осезаемо по-топло. Преди ремонта 
След ремонта 
Г-н Мартин Ганчев, директор на 82 ОУ “Васил Априлов” в Горубляне, споделя, че училището 
е било в доста лошо състояние и е изминало труден път през последните две години. 
Благодарение на дарението от 155 000 лева без ДДС на Garanti Koza e извършено цялостно 
саниране и топлоизолация на сградата, подменени са санитарното оборудване и 
интериорните врати. Реконструкцията е помогнала за цялостната визия и уюта в училището, 
което постепенно увеличава и броя на учениците. Директорът смята, че атмосферата, която 
се създава е сред факторите, които привличат децата в класните стаи. Преди ремонта След 
ремонта   
125 СУ “Проф. Боян Пенев” е едно от най-големите училища на територията на Столична 
община. В момента се радва да посреща 1010 ученика в клас. Има статут на иновативно 
училище, прилага иновации по отношение на учебната среда и предмети. Училището се 
гордее с успехи в различни дисциплини и национални олимпиади. Директорката г-жа 
Николова споделя, че външната ограда е била в много тежко състояние и не е ремонтирана 
от  построяването на училището през 1974 г. “Garanti Koza ни помогнаха да си направим 
нова ограда и ние сме много благодарни за това. Имаше доста наклонени платна и беше 
опасно за учениците. Инвестицията е сериозна и ние нямаше да успеем да отделим 
средства от бюджета на училището за това.”, споделя още г-жа Николова. Дарението към 
повереното й учебно заведение е в размер на 65 000 лева без ДДС. Преди ремонта След 
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ремонта Garanti Koza има сериозна история в подкрепата на подобни проекти и в Турция, 
където социално-корпоративната отговорност на компанията е причина за дарения от 
над…….. в последните десетилетия. В следващите години на българския пазар 
инвеститорите ще продължат добрите си практики - сред тях е и предстоящо дарение на 11 
дка парк в Младост, както и инфраструктурни съоръжения, които да подобрят трафика 
около иновативния комплекс от смесен тип Grand Kanyon. 

Родителите на Никол Георгиева подкрепиха млади хора, борещи се с тежки заболявания 

www.borbabg.com | 18.09.2018 |  
Част от средствата по дарителската сметка на 14-годишната Никол Георгиева от Велико 
Търново бяха използвани за други млади хора, които се борят за живота си. По-малко от 
седмица след погребението на момичето родителите й обявиха, че ще подкрепят три 
спешни кампании. Лъч надежда дават на връстничката на търновката – художничката Инес 
от Враца, 12-годишния баскетболист Стилиян Колев от Сливен и 26-годишния Йордан Петров 
от Павликени. 
На 13 септември родителите обявиха, че ще внесат средства по сметката на 4-годишната 
Габи от Севлиево, бореща се с детска церебрална парализа, и 26-годишната Ивелина от 
София, страдаща от Лимфом на Ходжкин. 
„Пожелаваме ви от цялото си сърце успех и късмет в тази трудна битка! Не губете надежда 
дори в най-трудните моменти! Борете се, а ние ви изпращаме цялата си положителна 
енергия! Вярваме в чудото на изцелението”, с тези думи майката и таткото на Никол се 
обърнаха към младите хора, водещи най-трудната битка в живота си. 

Младежка банка-Ловеч финансира пет младежки проекта за две години 

www.zetramedia.com | 18.09.2018 |  
Пет са финансираните младежки проекти от Младежка банка- Ловеч, за две години. Проект 
Младежка банка- Ловеч, стартира преди две години и обедини над 40 деца и младежи, 
които сами събраха чрез дарения финансови средства, с които финансираха проекти на 
други младежи от нашата община. Организацията на Младежка банка е неформална група 
от доброволци, която се подкрепя от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“. Чрез 
Младежка банка- Ловеч сдружението стимулира инициативността, креативността и създава 
поле за изява на младежи, които придобиват нови умения и знания. Не на последно място 
са по важност за младите хора и общността ни са и резултатите от финансираните младежки 
проекти. 
В изпълнение на проект „За животните с любов – в Зоопарк Ловеч“, ученици от ПГВМТ 
„Проф. д-р Д. Димов“- Ловеч проучиха интересни факти и потребности на животните от 
Зоопарк- Ловеч и изработиха информационни табели за посетителите. 
„Повече цветове за младите очи“ вдъхна живот на бетонно пространство край река Осъм, 
зад алеята на космонавта, което беше претворено в творчески Космос. Проектът е изпълнен 
от ученици от Природо- математическа гимназия- Ловеч през 2018г. 
„Оцеляване сред природата- умения и практики“- даде възможност на десет деца и 
младежи да посетят природен парк Централен балкан в Стара планина, хижа Плевен, където 
се обучиха в умения и практики за оцеляване сред природата. Проектът се изпълни от 
ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“- Ловеч. Десет деца и младежи посетиха 
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„Насилието в училище- мит или реалност?“- постави много въпроси и провокира, макар и 
неприятните отговори, за които е време да отворим очите си. Театралната постановка се 
постави в залите на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“- Ловеч и Природо-математическа гимназия през 
2017г. 
„Първи юни в една седмица“- създаде незабравима атмосфера на игри и забавления за над 
400 деца, които се включиха в игри на площад Екзарх Йосиф в Ловеч, седмица преди 1 ви 
юни 2017г. 

Крупно дарение за ученици достави Турция в Разградско 

www.trud.bg | 18.09.2018 |  
Крупно дарение е предоставено от Държавната агенция за сътрудничество и координация 
към президента на Турция за ученици и болни хора от Разградско, съобщиха от областната 
управа. Част от учебните и спортни пособия са раздадени при откриването на учебната 
година в училища в Исперих, а през седмицата ще продължи разпределението и в други 
учебни заведения. Сред осигурените от турска страна пособия има 414 раници с по 5 
тетрадки, скицник, комплекти моливи, бои за рисуване, пастели и други, нужни за часовете. 
Доставени са още 298 футболни и 330 баскетболни топки, 200 комплекта федербали, якета и 
анцузи за различни възрастови групи. От областната управа посочват, че дарението включва 
също 40 таблета и 5 акумулаторни колички за хора с увреждания. Областният управител на 
Разград Гюнай Хюсмен обясни, че дарението е резултат на добрите отношения между двете 
страни. Специално по този повод в региона гостуваха посланикът на Турция в България 
Хасан Улусой, генералният консул в Бургас Нурай Иньонтепе и други представители на 
дипломатическата мисия. 

В община Кърджали все още няма за противопожарно формирование на доброволци 

www.novjivot.info | 18.09.2018  
Все още няма достатъчен брой желаещи за съставяне на протипожарно формирование в 
община Кърджали. Това съобщи началникът на Регионалната дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ комисар Сергей Заимов. Той подчерта добрата 
работа на останалите структури в шестте общини на областта, които функционират. 
На територията на областта са регистрирани 6 доброволни формирования с 59 членове, за 
община Кърджали нямаме такова сформирано. Липсата на кандидати е основната причина, 
трима има до тук. Минимален брой няма, има определен максимален с постановление на 
Министерския съвет. Обикновено процедираме 5 човека да има, казва комисар Заимов. 
Започваме работа с тях – сформиране, обучение, работа, оборудване и впоследствие 
надграждане. Това, което правим с доброволните кандидати, е абсолютно всички да са 
оборудвани с лични предпазни средства, преминали са основния курс на обучение, поне по 
две пожаро-тактически занятия, планирани съвместно с нашите районни служби по места, 
каза комисар Сергей Заимов. 

Благотворителна изложба ще набира средства за незрящи деца от Плевен и Враца 

www.plevenzapleven.bg | 18.09.2018 |  
По случай Деня на Белия бастун Лайънс Клуб – Плевен „Огледало” организира 
благотворителна изложба под надслов „ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА“. Картините, участващи в 
изложбата, са дарени от талантливите деца от Арт школа „Таланти“. Със събраните средства 
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от продажбата им ще бъдат закупени учебни помагала за незрящи деца и деца на незрящи 
родители от областите Плевен и Враца. 
Изложбата ще бъде открита на 15 октомври в арт залата на хотел „Ростов” от 18,30 часа.  
Очаквайте публикуването на картините, които децата рисуват с голям ентусиазъм специално 
за изложбата. Всеки, който хареса и има желание да закупи картина може да я запази 
предварително на посочените контакти по-долу или във Фейсбук – ТУК. 
След изложбата ще я получи лично или на посочен адрес. 
За контакти: Мариета Павлова – 0878 300 503 
Ралица Петрова – 0889 464 749 e-mail: lkogledalo@gmail.com 
Сдружение дамски клуб Огледало 
IBAN: BG94DEMI92401000206218 
BIC код DEMIBGSF 
За 4 години школа „Таланти“ придоби своето място като подготвя деца на различна възраст 
с изявени дарби в областта на изобразителното изкуство, обучавайки ги в разнообразни 
жанрове и техники. Школата има 15 участия и изложби в страната и 2 изложби в Сиатъл, 
САЩ. Целта на обучение е не само техническа, но и да създава у децата ценности като 
даването и помагането. Ето защо школата организира и се включва в благотворителни каузи 
в помощ на деца в нужда под името „Деца помагат на деца“. Малките художници даряват 
своите картини и труд на тези в нужда. „Ако твориш добро , то се връща, но по-важно е, че 
не си останал безучастен и сляп за проблема на другия“, казва Ралица Петрова, художествен 
ръководител на Арт школа „Таланти“. 
Лайънс Клуб Плевен „Огледало” вече десет години работи в полза на обществото – помагат 
на нуждаещите се. Ентусиазирани дами, с големи сърца и със собствени средства, си 
поставят цели – да даряваме усмивки, радост и щастие. Ние знаем, че няма по – прекрасно 
нещо от това да видиш любовта в очите на хората. 

409 073 доброволци изчистиха България заедно на 15 септември 

www.bgnews.host | 18.09.2018 |  
Осмото издание на най-мащабната доброволческа инициатива у нас "Да изчистим България 
заедно" обедини стотици хиляди в името на добрата кауза за по-чиста страна и отчете 
рекорден брой доброволци. Тази година в инициативата на bTV Media Group се включиха 
409 073 души. Общата почистена площ от доброволците на "Да изчистим България заедно" е 
1 770 000 кв. м. площ. През 2018 г. инициативата подобри рекорда си от 2013 г., когато 
около 375 000 се включиха в чистенето на България. Рекордна активност за кампанията от 
самия й старт отчитат доброволците на област Варна - с 30 700 доброволци. Сред най-
активните области отново са Русе /17 300/ и Столична община /14 975/. Вижте повече 
снимки "Да изчистим България заедно" тази година бе най-силната кампания до момента. 
Щастливи сме, че стотици хиляди българи се обединиха за каузата и събрахме най-силния 
отбор на България. Вярваме, че когато е по-чисто, хората са склонни да пазят повече 
околната среда. Благодарим и на всички партньори, които подкрепиха инициативата", казва 
Мария Лазарова, мениджър "Социални проекти" на bTV Media Group и основен двигател на 
проекта. По данни на Министерството на околната среда и водите, партньор на 
инициативата за поредна година, финалните данни за събрания боклук към 17 часа на 17 
септември възлиза на 4123 тона отпадъци от 2869 локации, като количеството боклук 
спрямо броя доброволци тази година е низходящо. От всяко замърсено място са извозени 
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средно по тон и половина боклук. Най-много отпадъци отчитат от РИОСВ във Варна - 742,95 
тона, на второ и трето място са съответно областите Стара Загора - 480,090 тона, и Перник - 
435,82 тона. Следват данните от екоинспекциите в Бургас - 350,3 т, Хасково - 321,370 т, 
Пловдив - 316,98 т, Шумен - 247,68 т, Враца - 234,65 т, София - 197,09 т, Пазарджик - 176,92 т, 
Русе - 171,78 т, Плевен - 133,71 т. Най-малки количества са отчетени в Благоевград - 99,25 т, 
Монтана - 87,68 т , Смолян - 86,66 т и Велико Търново - 40,39 тона. Тази година акцията беше 
част от Световния ден на почистването с участието на повече от 13 милиона доброволци от 
156 държави на всички континенти. С най-голяма активност допринесоха Индонезия - с 3,3 
милиона доброволци, и Пакистан и САЩ с по 1,5 милиона. Източник: dir.bg 

ГЕРБ дари средства на религиозни храмове в Смолянско 

www.faktor.bg | 18.09.2018 |  
ПП ГЕРБ дари за пореден път средства на религиозни храмове в Смолянска област. 
Депутатът и общински ръководител д-р Даниела Дариткова и областният координатор на 
партията Николай Мелемов връчиха по 3000 лв. на църквата „Св. Петър и Павел“ в с. 
Соколовци и на джамията в с. Ряка. Мечитът в рудоземското село Сопотот получи 1000 лв. 
Парите са осигурени от ПГ на ГЕРБ. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ – Смолян. 
Църквата „Св. Петър и Павел” в село Соколовци е построената през 1836 г. Тя е една от 8-те 
църкви, изградени в Смолянско със специален турски ферман. Средствата бяха връчени на 
Петър Шукеров, който е касиер на храма. Той заяви, че дарената сума ще се използва за 
довършване на магерницата (столова) към църквата, където ще се правят помени и курбани 
от местното население. Средствата, предназначени за джамията в смолянското село Ряка, 
ще се използват за изграждане и монтаж на покрив на новоизградената част към 
молитвения дом. Парите бяха предоставени на Салих Куцов, имам на селото. Кметът на с. 
Сопотот Селви Асанлитцки пък получи средства за закупуване и поставяне на котел за парно 
в местния мечит. „Бъдете здрави и благословени за това, че помагате на религиозните 
храмове в Смолянско да съществуват и да крепят вярата на хората. Тя ги зарежда с енергия, 
с надеждата за по-доброто, което предстои. С молитва и благодарност ще се обръщаме, 
всеки към своите духовни водачи, да пазят и закрилят това приказно място – Родопите, и 
неговите сплотени жители! “, заявиха представителите на двете вероизповедания. Д-р 
Дариткова изрази мнение, че трябва да сме съпричастни и да подкрепяме българските 
религиозни институции в цялата област, без значение каква религия изповядват. „Помагали 
сме и на църкви, и на джамии. Ще продължим да го правим, защото Смолянско е пример за 
силна толерантност, сътрудничество и взаимно уважение между различните религиозни 
общности. Нека в трудни моменти се обръщаме към силата на духовността и да работим за 
повече солидарност и взаимноуважение“, призова депутатът от ГЕРБ. 

Стара Загора с код „Модерни училища“ 

www.kmeta.bg | 18.09.2018 | 
Модерни условия в училищата, за да учат децата по-добре. Обновяването на 
образователната инфраструктура винаги е било приоритет в политиката на община Стара 
Загора. „Стремим се да обновим училища и детски градини, за да могат младите хора на 
Стара Загора да учат в приветливи сгради и при здравословни условия. Идеята на кмета 
Живко Тодоров е да бъдат ремонтирани абсолютно всички училища и детски градини“, 
коментира Иванка Сотирова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в община Стара Загора. 
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По европейски проект на стойност 15.23 млн. лв. се обновиха четири училища и две детски 
градини – СУ „Железник“, ДГ 58 „Звездица“ в кв. „Железник“, ДГ „Звънче“ в кв. Три чучура – 
север“ , ГПЧЕ „Ромен Ролан“, IX ОУ „Веселин Ханчев“ и СУ „Иван Вазов“, в които се обучават 
над 3500 деца. Училищата не са ремонтирани от построяването им през 80-те години на 
миналия век. 
Основните проблеми, определящи включването на обектите в инвестиционната програма, 
са ниските нива на енергийна ефективност, лошото състояние на сградите, нуждата от 
създаване на достъпна среда на хора и деца в неравностойно положение и не на последно 
място благоустрояване на пространствата около сградите за създаване на здравословна и 
спортна среда на живот. 
В СУ  „Железник“ са сменени дограмата, електро- и водопроводната инсталация, изграждат 
се асансьори и рампи, за да се осигури достъпна среда, прави се и ново осветление на 
спортната площадка. Изградени са оповестителна, пожароизвестителна  и отоплителна 
инсталация. 
За разширяване на базата в детска градина „Звездица“ се  изгради нова двуетажна 
пристройка, свързана с основната от източната страна. Предназначена е за две яслени групи.  
ДГ „Звънче“  вече е с нова външна топлоизолация, нова армирана бетонова настилка,  топла 
връзка между блок Б и А, нова рампа за хора с увреждания, енергоспестяващи лампи, 
алейно осветление и ландшафтно оформление на прилежащото пространство. 
Сградата на престижната езикова гимназия „Ромен Ролан“ е изцяло топлоизолирана, 
подменена е дървената дограма с PVC и AL витрини и врати, учебните стаи са с винилова 
настилка, има нови оповестителна, пожароизвестителна  и отоплителна инсталация. 
Изграден е и нов асансьор,  както и две рампи за хора с увреждания.  Тук се намира и най-
старата обсерватория, която също е обновена. 
Ремонтът на училищата „Веселин Ханчев“ и „Иван Вазов“ започва през септември, а 
учениците ще бъдат пребазирани в други учебни заведения. Малчуганите от  ДГ № 2 
„Зорница“, която се ремонтира по капиталовата програма на общината, също ще бъдат 
настанени на подходящо място. 
По Оперативна програма „Региони в растеж“ вече е обновена Търговската гимназия „Княз 
Симеон Търновски“. Цялостният ремонт и обновяването на образователната инфраструктура 
са на стойност 1 317 331 лева. След ремонта триетажната сграда със сутерен е с повишена 
енергийна ефективност, подобрен е достъпът на хора с увреждания до нея, подобрени са 
условията за работа на преподаватели и административно-технически персонал. Най-
голямата гордост на училището е обновеният физкултурен салон, ремонтирана е топлата 
връзка и обособена зала за спорт, обновени са санитарните възли и съблекалнята. 
Положени са нови подови настилки в учебните кабинети и учителската стая, а във 
физкултурния салон и залата за спорт – спортна винилова настилка. Стените на коридорите 
са облицовани с плочи от варовик, на мястото на дървената ламперия в коридорите. 
Дограмата  е подменена с петкамерна ПВЦ дограма за прозорците в сутерена, топлата 
връзка и съблекалните. 
С общински и държавни пари бе ремонтирана сградата на Природо-математическа 
гимназия „Гео Милев“. Стойността на ремонта е над 3 милиона лева.  Новата учебна година 
възпитаниците на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван 
Павлов“ в Стара Загора посрещат в обновена сграда. Проектът за реконструкция, 
модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност  в сградата е за 1.3 млн. лв. 
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По проект „Красива България“  Община Стара Загора спечели проект за изграждане на 
достъпна среда в XI основно училище  „Николай Лилиев“. Там ще бъде изграден външен 
асансьор за деца с увреждания. Целта е осигуряване на равен достъп на учениците с 
физически увреждания и специални образователни потребности и изграждане на достъпна 
архитектурна среда, като част от нужната подкрепа за тяхното обучение. 
1168 първолаци в града 
В общо 52 паралелки на 20 общински училища в Стара Загора през тази учебна година ще се 
обучават 1168 първокласници. Най-много са малчуганите, които пристъпват за пръв път 
училищния праг в Пето основно училище „Митьо Станев“.  То е едно от най-предпочитаните 
в Града на липите. С висок рейтинг са и Четвърто основно училище „Кирил Христов“, Второ 
основно училище „Петко Рачов Славейков“, Шесто основно училище „Свети Никола“, 
Начално училище „Димитър Благоев“ и др. 
През новата учебна година много училища ще се сдобият с нови шкафчета. Шест  училища в 
общината кандидатстваха за финансиране по Националната програма „Осигуряване на 
съвременна образователна среда“ за 2018 г. Поставянето на шкафчета е една от мерките, 
които просветното министерство предприе за олекотяване на ученическите раници. Целта е 
учениците да съхраняват в шкафчетата учебници, учебни комплекти, помагала и други 
материали, необходими им за образователния процес, както екипи за физическо 
възпитание и лични вещи. 
Културата влиза в училищата 
„Кметът Живко Тодоров държи много на постоянното взаимодействие на културните 
институти и училищата. Разработени са специални програми съвместно с Държавна опера, 
Драматичен театър, Куклен театър, Регионален исторически музей, Художествена галерия, 
както и с двете библиотеки „Захарий Княжески“ и „Родина“, разказа ресорният зам.-кмет 
Иванка Сотирова. По думите й идеята е да бъдат приобщени децата и родителите към 
културната идентичност на хилядолетния град. В Шесто основно училище „Митьо Станев“ 
вече работят по проект за съвместни постановки с Кукления театър. 
Общината съдейства и за провеждането на благотворителния футболен мач между 
професионалния футболен отбор на „Берое“  и  дрийм тийм от театрални и киноактьори, 
който се игра на 9 септември на стадион „Берое“ в Стара Загора. Срещу любимците на Стара 
Загора излезе звезден актьорски отбор: старозагорецът  Станимир Гъмов,  Дарин Ангелов, 
Велислав Павлов, Башар Рахал, Алек Алексиев, Орлин Павлов, Мартин Гяуров, Никола 
Стоянов, Любен Кънев, Николай Мутафчиев, Владимир Люцканов, Ивайло Захариев, Ники 
Илиев, Юлиян Петров и Юлиан Вергов.  В ролята на треньори на звездния отбор влязоха 
легендата на „Берое“  Петко Петков и Ваня Джаферович. Мачът премина в дух на 
толерантност, с много спортен хъс и желание за подкрепа на фестивала. 
Целта на срещата е да помогне за осъществяването на второто издание на Международен 
студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански“ през април 2019 г. 

Манолова настоява за комисия, която да провери парите за ремонти в Хитрино 

www.kmeta.bg | 18.09.2018  
Националният омбудсман Мая Манолова настоява да бъде създадена специална комисия, 
която да провери как и дали правилно са изразходвани средствата за възстановяване на 
домовете на хората в Хитрино след взрива на влаковата композиция през 2016 г. Това каза 
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Манолова на брифинг ред общината в Хитрино, след като сутринта се срещна с жители на 
селото. 
„Дойдох в Хитрино, за да проверя как се харчат парите, които са събрани по дарителската 
сметка на БЧК, парите, които хората преведоха, за да подкрепят жителите на Хитрино. Става 
дума за 2 млн. и 76 хил., от които до момента са изхарчени около 1,5 млн. лв. Това са парите 
за възстановяване на изгорялото обзавеждане, за електрически уреди, за остъкляване и за 
врати. От тези пари остават около 500 хил.лв. за хората, които кметът на Хитрино поиска да 
му бъдат гласувани за ремонтни дейности. Условието, което аз поставих на Обществения 
съвет, неговото предложение да бъде публично обявено, за да може всяко домакинство да 
се информира колко ще получи. Установих на място, че това не е направено. Така първото, 
което ще направя днес е да разлепя на подходящи места два списъка. Единият е за 250 
хил.лв. за ремонти, които според кмета са изпълнени. Другият списък е също за 250 хил.лв., 
които трябва да бъдат разпределени между хората за строителни материали. През 
следващата седмица тук ще дойде екип на БЧК, който на място ще провери всяко едно от 
тези искания, дали има нужда от ремонт, дали ремонтът не е извършен с пари от Социалния 
фонд и дали ремонта съответства на реалните пари, необходими за него“, каза Мая 
Манолова. 
Тя допълни, че по време на днешната приемна са постъпили много жалби от хората, според 
които има нередности при ремонтите, извършени съ средствата от фонд „Социална 
закрила“. Омбудсманът припомни, че това са онези 5 млн. лв., които правителството гласува 
за изграждането на 13-те разрушени къщи и за строително-ремонтни дейности. „Имаме 
десетки жалби. През приемната минаха над 100 души и почти всички пуснаха жалби. Те са за 
надписани сметки, за извършване на ремонтни работи по къщи, които нямат нужди от 
такива, отчитане на неизвършени дейности, изписване на монтажни работи и други 
злоупотреби. Заради това настоях и утре ще изпратя писмена препоръка до министъра на 
труда и социалната политика да изпрати нарочна комисия с експерти от Министерството на 
труда, с експерти от Инспектората към социалното министерство, представители на 
Държавната финансова инспекция, представители на омбудсмана, граждани на Хитрино, 
медии, която комисия да извърши проверка на всеки един лев от тези 5 млн.лв., които са 
похарчени за строителни дейности“ заяви Манолова. 
По думите й в Хитрино все още има хора, които живеят на фургони, и че 4 от 13-те 
разрушени къщи все още не са готови. „Няма публичност, прозрачност и отчетност при 
изразходваните пари. Огромен проблем е и фактът, че на хората, на които са правени 
ремонти не са им представени количествено стойностни сметки, хората, нямат договори и 
има огромни съмнения и подозрения за отклоняване на средства, най-вече поради липсата 
на всякаква публичност. Мой дълг е като съпредседател на Обществения съвет да проверя 
всяка стотинка от парите, които хората преведоха в знак на солидарност. Би следвало тук да 
има детайлна проверка от специална комисия, която ако установи, че има нарушения, да се 
докладва в прокуратурата“, каза още Мая Манолова. 
Тя допълни, че за първи път ще се възползва от възможността, която й дава закона и ще 
поиска Районният съд да глоби кмета на Хитрино за неизпълнение на законови разпоредби 
по отношение на осигуряването на публичност в проверките на омбудсмана. „Имаме 
постъпили две жалби, едната е подписана от 60 души, другата е с подписите на 18. Хората 
твърдят, че ремонтните, които са им обещани, които са признати за необходими, не са 
извършени и, че това е предмет на избирателно отрицателно отношение към тях. След 
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постъпването на тези жалби в офиса на омбудсмана, аз поисках преди около 6 месеца 
информация по тези случаи от кмета на Хитрино. Такава не ми е предоставена. Така че ще се 
възползвам от правото си и ще настоявам за глобяване на кмета на Хитрино. 
Кметът на Хитрино Нуридин Исмаил е в отпуск. Пред медиите заместник-кметът Ахмед 
Ахмед заяви, че грубите строежи на последните 3 от 13-те разрушени къщи са приключили 
на груб строеж. Остават довършителни работи, които ще приключат до края на годината. 
Ахмед отбеляза, че в момента двама души са на фургони. „Това са Кольо Цачев още една 
възрастна жена от ул. „Пирин“ 20. До два месеца ще приключи израждането на къщите им. 
Бай Петър пък вече се нанесе в новата си къща, като и там има още довършителни дейности. 
Заместник-кметът каза още, че всички договори с държавен фонд „Земеделие“ за 
възстановяване на инфраструктурата в Хитрино са подписани. Става въпрос за около 20 
млн.лв. „Започваме да работим по тяхното изпълнение. Предстои обявяването на тръжните 
процедури и през следващата година ще започне физическото им изпълнение“, обясни 
Ахмед. 

Символична велоалея ще изрисуват ентусиастите от „TurnovoRuns“ и доброволци по случай 
Европейския ден без автомобили 

www.focus-radio.net | 18.09.2018 |  
Велико Търново. Символична велоалея ще изрисуват ентусиастите от „TurnovoRuns“ и 
доброволци по случай Европейския ден без автомобили.  Кампанията се провежда 
традиционно на 22 септември и съвпада с честванията около 110-годишнината от 
обявяването на Независимостта на България. Това ще се случи на ул. „Александър 
Стамболийски“ в старата столица. За Радио „Фокус“ – Велико Търново Калин Василев, който 
е основател на организацията обясни, че инициативата за изрисуването на велоалея е 
съвместна идея на Общината и „TurnovoRuns“. 
„Искаме да изрисуваме тази почти еднокилометрова отсечка символично с тебешири, като 
първата велоалея във Велико Търново. Това ще се случи не от някакви професионалисти, а 
семейства, деца, наши фенове, хора, които обичат велотранспорта и намират смисъл в него. 
Подсигурили сме много тебешири, улицата  ще бъде затворена от служители на 
полицейското управление в града.  Ще дойдем с нашите велосипеди, ще седнем на пътното 
платно и ще изрисуваме улицата. Това не е перманентно решение, а символизира факта,  че 
има хора, които искат това да се случи, не е някакво начало на велоалеите във Велико 
Търново“, посочи Калин Василев. 
Самото събитие ще стартира от парк „Дружба“ в 12.00 ч. Ще бъде направен инструктаж как 
човек трябва да се движи в градска среда с велосипед, ще се раздадат и правилници на 
доброволците. Велопоходът ще е насочен към паметник „Асеневци“, като служители на РУ-
Велико Търново ще се грижат за сигурността на участниците в него. В часовия диапазон от 
13:00 до 15:30 часа улицата ще бъде затворена за превозни средства. 
Мария НЕДЕВА 

„Стара хартия за нова книга“ отново в Русе 

www.ruse-bg.eu | 18.09.2018 |  
На 23 септември Община Русе отново ще посрещне националната екоинициатива „Стара 
хартия за нова книга“. Всяко дете, което между 10,00 и 14,00 часа донесе на пункта на пл. 
„Свобода“ 5 кг хартия за рециклиране с помощта на възрастен придружител, ще получи 
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книжка по избор. А всички малки екоентусиасти, които предадат допълнителни 5 кг, ще 
бъдат възнаградени с новото издание „Грийн тийн“, публикувано специално за 
благотворителната кауза. Организатори на събитието са „ЕКОПАК България“ и Книжен 
център „Гринуич“ и традиционно инициативата се провежда с подкрепата на Община Русе и 
Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Вече три поредни години дунавският град е 
сред рекордьорите на „Стара хартия за нова книга“ – общо 5650 деца от Русе са предали 32 
тона стара хартия и така са спасили от изсичане 416 дървета. В замяна малчуганите са 
получили повече от 7500 нови книги. Тази година организаторите отново са подготвили 
специална програма за малките екоактивисти. Всички участници в събитието ще се насладят 
на спектакъла „Цирк“ от „Театъра на приказките – София“. За настроението на 
присъстващите ще се погрижат детска вокална група „Слънце“ с ръководител Наталия 
Константинова, вокално студио „Слънчеви ноти“ с ръководител Наталия Константинова, 
фолклорна танцова формация „Здравец“ с главен художествен ръководител Димитър 
Донев, детски юношески фолклорен ансамбъл „Зорница“, формация за модерен балет 
„Мираж“ художествен ръководител Наталия Томова, школа за народно пеене диригент 
Светлана Недкова. Викторина, вдъхновена от литературната тема на кампанията „Хрониките 
на Нарния“, и екоигра ще донесат на всички малчугани допълнителни изненади. Кампанията 
вече премина през градовете Бургас, Хасково и София, а след Русе събитието ще се проведе 
в още две големи общини – в Плевен на 24 септември и в Пловдив на 29 септември. Нека 
заедно спасим природата и насърчим децата си да четат! Организатори на инициативата 
„Стара хартия за нова книга“ са „ЕКОПАК България“ АД и Книжен център „Гринуич“. 
Партньори на кампанията „Стара хартия за нова книга“ са издателствата „Ентусиаст“ и 
„Труд“. Каузата е подкрепена от издателствата „ЕГМОНТ“, „Книгомания“, „Хермес“, „Бард“, 
Фют“, „Сиела“, „Софтпрес“, „ПАН“, „Златното пате“, „Албо груп“. Медийни партньори са 
Bulgaria ON AIR, clubz.bg, Майко мила!, azcheta.com, az-deteto.bg, dnes.bg, purvite7.bg, 
noviteroditeli.bg. За повече информация, моля, потърсете:   Сиана Колибарова – тел. 02 943 
87 16, 0878 90 39 17, мейл: kolibarova@enthusiast.bg   Официални контакти: Официална 
Фейсбук страница на „Стара хартия за нова книга“         Книжен център „Гринуич“ 
www.greenwich.bg ЕКОПАК България АД www.ecopack.bg Официално събитие „Стара хартия 
за нова книга“ – Русе.  

Всеки първолак получи „родолюбива тетрадка“  от „Асарел-Медет“ АД 

www.pia-news.com | От Мадлена Георгиева - | 18.09.2018 |  
Вторият учебен ден на първолаците, 18 септември, започна в община Панагюрище с урок по 
патриотизъм. Всеки от малчуганите, пристъпили ден по-рано училищния праг, получи 
специална „родолюбива тетрадка“ от „Асарел-Медет“ АД. Върху стилното помагало са 
отпечатани детски рисунки, които изобразяват паметни моменти от славното историческо 
минало на родния ни край. „Това е Райна Княгиня“, „Тетрадките са много красиви“, 
„Обещаваме да имаме само шестици“, коментираха оживено децата, докато получаваха 
тетрадките си. Първолаците в Поибрене дори посрещнаха с патриотични песни и стихове 
екипа на предприятието. В рамките на кампанията „Асарел-Медет“ АД дари 260 тетрадки в 
панагюрските училища СУ „Нешо Бончев“, ОУ „Проф. Марин Дринов“, ОУ „20 април“, както и 
в ОУ „Свещеник Недельо Иванов“ в с. Поибрене и ОУ „Отец Паисий“ в село Попинци. 
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Дарителска акция за малките библиотеки, първите книги - в Странджа 

в. 24 часа | Тони ЩИЛИЯНОВА | 19.09.2018 |  
От Малко Търново тръгна инициативата "Големи автори за малките библиотеки", която се 
осъществява от бургаските депутати от ГЕРБ. Първото дарение направи народният 
представител и журналист Диана Саватева, която обогати с ценни заглавия библиотеката на 
СУ "Васил Левски". В навечерието на новата учебна година тя посети училището заедно с 
кмета на общината Илиян Янчев. 
"През последните години се появиха нови издания на известни произведения, включени в 
учебните програми. Не всички училища, а и отделни семейства, имат възможност да 
обновят библиотеките си. Заедно с учители от СУ "Васил Левски" в Малко Търново, сред 
които и преподавателката по литература Наташа Георгиева, изготвихме списък с липсващите 
заглавия. Книгата е особен подарък, чиято стойност с времето расте", каза Саватева. 
Дарението прие директорката Донка Цинова и обеща още на следващия ден книгите да 
бъдат на разположение на учениците. Сред дарените заглавия са най-новото издание на 
"Пипи Дългото чорапче", популярните "Приказки по телефона" на Джани Родари, 
"Български народни приказки". 
Инициативата си поставя немаловажната задача да обнови книжните училищни колекции в 
по-отдалечени и малки населени места. 

Интензивни кувьози за УМБАЛ-Стара Загора 

в. Лечител | Ина ПАВЛОВА | 19.09.2018 |  
Клиниката по неонатология в УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" в Стара Загора получи два 
съвременни интензивни кувьоза. Дарението е събирано стотинка по стотинка от деца от 
цялата страна в рамките на благотворителната акция "Жълти стотинки" -Деца помагат на 
деца. Тя се провежда вече единадесета година, като всяка година се избира болница, в 
която да отиде дарението. 
В Клиниката по неонатология на болницата двата съвременни интензивни кувьоза с два 
комплекта тръби за апаратите за изкуствена вентилация били изключително необходими. В 
Детската хирургия имат спешна нужда от преносим ехограф с трансдюсер за 
интраоперативна ехография на коремни органи, съвременен кувьоз, какъвто липсва за 
нуждите на оперираните бебета. 
Със събраните до момента средства са закупени първите два кувьоза, а до края на годината 
продължава събирането на останалата сума, с която да се закупи другата необходима 
апаратура. 
В благотворителната акция участват цели детски градини и училища. 
Кампанията стартира през 2008 г. със събрани 4100 лв. Всяка година събраните средства се 
увеличават, като през миналата, юбилейна десета година, достигнаха 53 191,75 лв. 
Следващото предаване на даренията ще бъде на 6 декември - Деня на Свети Николай 
Чудотворец. 

АЕЦ „Козлодуй“ дари 29 500 лева за реставриране на църквата ... 

www.novini247.com | 19.09.2018 | 19:30 
АЕЦ „Козлодуй“ дари близо 30 000 лева за ремонт на църквата в село Гложене. АЕЦ 
„Козлодуй“ дари 29 500 лева за реставриране на църквата „Света Троица“ в село Гложене, 
научи агенция BulNews. Атомната централа е дала парите за реставриране на стенописите и 
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извършване на частичен ремонт в светата обител, сподели кметът на Гложене Петко Петков.  
Местният управник изказа голямата си благодарност към атомната централа „От свое име, 
от името на църковното настоятелство и от името на всички жители на село Гложене бих 
искал да изкажа огромната си благодарност към ръководството на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за 
оказаната подкрепа в стремежа ни да реставрираме и облагородим църквата „Света 
Троица“ в село Гложене. На 10.09.2018 г. Църковното настоятелство получи дарение от „АЕЦ 
Козлодуй“ ЕАД в размер на 29 500 лева, които да бъдат използвани за реставриране на 
иконите в църквата. Това дело означава много за всички нас. Искрено Благодаря!“ 
Припомняме, че църквата в момента е в много лошо състояние, като не й е правен ремонт в 
последните 25 години. От покрива има много течове, защото е подал на влагата и трябва да 
бъде изцяло ремонтиран. Има и много други повредени елементи от конструкцията на 
храма. Старата църква „Света Троица“ в село Гложене е построена през 1868 г., т.е. десетина 
години преди Освобождението. Тя е била построена на два ката. В нея служил поп Станкул 
Игнатов, изпратен от Влашко, който бил старейшина на селото. Той е написал и първия 
регистър на населението. Гложенската църква е построена от майстор Никола Стефанов, 
сръбски преселник в село Търнава.  По-късно в долния кат на църквата се помещавало 
общинското управление, а в горния кат е било килийното училище. Имало е и стая за 
даскала и до нея оджак за огън. Иконите в църквата „Света Троица" са изработени на място 
от зограф от град Тетевен, който е бил завършил иконописна школа. Официалното 
освещаване на църквата е станало през 1872 г.   
Източник: bulnews.bg 

Стотици килограми хранителни продукти събра в Асеновград кампанията 7 КАУЗИ 

www.novini247.com | 19.09.2018 |  
Стотици килограми храни събраха асеновградчани в помощ на възрастни хора. Стотици 
килограми хранителни продукти събра в Асеновград кампанията "7 КАУЗИ". Тя е насочена в 
помощ на възрастни хора със социални пенсии, живеещи в селата. Вече е започнало 
раздаването на храните, съобщиха за организаторите. Възрастните, които ще получат 
дарения, са определени чрез списък, подготвен от Общината. Подпомогнати чрез 
хранителни продукти ще бъдат предимно жители на по-трудно достъпните и бедни райони 
в Асеновградско. Дарителите са предимно млади и приятели на организаторите на каузата. 
„За съжаление, малко хора откликват, а истиският успех ще е каузата да се превърне в 
постоянна кампания.", посочват инициаторите на идеята. Към момента в Асеновград са 
събрани 113 литра олио, 20 килограма пакетиран боб, 61,5 килограма ориз, 11 килограма 
леща, 3 буркана по 680 гр. зелен фасул, 10 буркана по 680 гр. грах, 10 буркана по 400 гр. 
стерилизирани домати-консерва, 7 буркана по 210 гр. шипков мармалад, 72 килограма 
брашно, 8 консерви по 200 гр. свински пастет, 12 буркана по 680 гр. корнишони, 17 
килограма сол, 5 консерви по 300 гр. кюфтета с боб, 15 буркана по 500 гр. и 10 консерви по 
400 гр. боб, 19 буркана по 500 гр. леща, 3 буркана по 680 гр. гювеч, 26 пакета по 500 гр. + 4 
пакета по 300 гр. + 12 пакета по 400 гр. макаронени изделия, 2 буркана по 680 гр. домати, 
79,5 килограма захар, 2 консерви по 180 гр. и 7 консерви по 300 гр. „Русенско варено“, 3 
консерви по 300 гр. боб яхния, 5 консерви по 300 гр. наденица с боб, 10 консерви по 300 гр. 
кюфтета с бял сос, 15 консерви по 300 гр. пастет, 10 консерви по 180 гр. гъши пастет, 4 
консерви по 100 гр. пастет-гъши дроб, 18 консерви по 200 гр. свински пастет, 12 буркана по 
300 гр. лютеница, 9 консерви по 160 гр. скумрия, 10 консерви по 240 гр. пастет-гъши дроб. В 
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Асеновград пунктовете, в които все още се продължават да се събират дарения, са два. 
Единият е в студиото за татуировки, намиращо се на центъра в града - в тунелчето на улица 
"3-ти март“ №32 и във фото студиото в Комплекс „Сани“, на втория етаж. 
Източник: actualno.com 

Семейството на изгубилия битката с рака Пламен дари 4000 лева на трима болни и една 
фондация 

в. Утро, Русе | 20.09.2018  
Близките на 32-годишния Пламен Здравков, който в началото на месеца почина от тежко 
онкологично заболяване, ще дадат шанс на други нуждаещи се. Семейството дари 4210 
лева, които бяха останали от дарения в сметката на младия мъж, чиято борба с коварната 
болест трогна и обедини много благодетели, но за съжаление бе загубена. 
Пламен не можа да се пребори с коварната болест, но със сигурност ще се радва, ако може 
да помогне на някого в нужда, споделиха близките му. Те са благодарни на всички приятели 
и покровители на младия мъж, които са приели тяхната битка и са били съпричастни. 
Въпреки че съвсем скоро семейството погреба Пламен, в този тежък момент близките му са 
намерили сили да мислят за чуждата болка и да извършат благородния жест. Във вторник те 
са превели останалите средства след дарителската кампания за Пламен по други четири 
дарителски сметки. По 1000 лева са дарени в сметките на малката Пори, която е родена с 
рядката диагноза вроден дефицит на бедрена кост, на двукратния шампион по борба 
Галимир Георгиев, който е болен от лимфон на Ходжкин, и на Антонио Георгиев, който също 
се нуждае спешно от лечение.) Останалите 1210 лева са преведени по сметката на фондация 
"Александър Русев" и са в подкрепа на нейната мисия да се изгради модерен 
рехабилитационен център със закрит басейн за деца с увреждания 

Благотворителна хоротека набира средства за лечението на четирима нуждаещи се 

www.radiovelikotarnovo.com | 20.09.2018 |  
В навечерието на традиционния есенен панаир в Павликени благотворителна хоротека ще 
събира средства за лечението на четирима младежи с тежки диагнози. „Това са Красимира 
Горанова, Йордан Петров, Александър и Тихомира, наши приятели от малкия град”, сподели 
за Общинското радио Десислава Йорданова от екипа на организаторите. 
По нейни думи, събитието цели да събере възможно най-много благодетели в рамките на 
градския празник. „Напоследък ни заливат лоши новини, искаме да провокираме тези хора 
да се оттърсят от ежедневието, да се забавляват в рамките на един-два часа и да отворят 
сърцата си”, допълни Йорданова. 
В инициативата ще се включат фолклорни състави от областта, граждани, които ще поднесат 
домашни пити и сладки, а за музиката ще се погрижи DJ Мартин Коев. Желаещите да се 
хванат на хорото могат да го направят като на място закупят специален стикер на 
символичната цена от 3 лв. 
Събраните приходи ще бъдат предоставени за лечението на нуждаещите се, уточняват още 
организаторите. 
„Нека излезем заедно, да разлюлеем площад „Свобода” и да покажем, че обикновените 
хора са с големи сърца”, призова Десислава Йорданова. 
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Рекорден интерес към WIZZ AIR София Маратон 

www.inews.bg | 20.09.2018 |  
Бегачи от рекорден брой държави са заявили участници в WIZZ AIR София Маратон на 14 
октомври. Интерес към 35-ото издание на софийския лекоатлетически маратон има от 
представители на 45 държави, а общият очакван брой на стартиращите е над 4000. 
И тази година проявата е част от инициатива София – Европейска столица на спорта и отново 
е финал на веригата от маратонски бягания под наслов "Бягането като начин на живот" след 
състезанията в Стара Загора и във Варна. 
Освен традиционно силните представители на Кения, Мароко, Етиопия, този път сред 
участниците ще има атлети от Уганда и Руанда, а също от Австралия, Обединените арабски 
емирства и др. Засега с най-силна заявка като резултат при мъжете е на Доди Фейера 
Гемеда от Етиопия, който впечатлява с личното си постижение 2.09:42 часа от маратона в 
Донгюн (Китай) през 2016 г. Рядко в България пристига маратонец с персонален рекорд под 
2.10 ч., а Доди е бягал под 2.15 ч. осем път в последните пет години. Той обаче ще срещне 
сериозна съпротива, тъй като в София ще стартират редица класни маратонци, сред тях и 
миналогодишният победител с рекорд на трасето Бармао Кипроно от Етиопия. 
Очаква се и тази есен рекордите на трасето да бъдат подобрени в тон с новия световен 
рекорд на олимпийския шампион Елуид Кипчоге (Кения) от бягането в Берлин преди три 
дни – 2.01:39 ч. 
За първи път на Софийския маратон ще присъства делегат на Международната федерация 
по лека атлетика (IAAF). Португалецът Карло Кардосо ще инспектира трасето и цялостно ще 
оцени организацията на състезанието, което кандидатства за категория "bronze level” в 
ранглистата на най-прочутите световни маратони. 
Регистрацията за WIIZ AIR София Маратон продължава до 7 октомври, като по традиция 
всеки участник ще получи стартов пакет с много подаръци от спонсорите. Wizz Air отново ще 
дари на всеки стартирал в основните дисциплини по един еднократен ваучер на стойност 20 
евро, който може да се използва в рамките на година за закупуване на самолетен билет до 
желана дестинация. Организатори на Софийския маратон са Фондация "София – Европейска 
столица на спорта", Столична Община, Министерството на младежта и спорта, БОК, БФЛА, 
проявата отново обединява няколко благотворителни каузи, а по трасето ще помагат 
стотици доброволци. 
Пак рекорден награден фонд от 60 000 лв, по 8 000 лв. за шампионите 
Общият награден фонд и тази година ще бъде впечатляващ – над 60 000 лв.  Победителите 
при мъжете и при жените в класическия маратон ще получат по 8000 лв., подгласниците им 
по 4000 лв. и т. н. до 10-о място – 400 лв. Парични награди ще има за всички призьори до 6-о 
място на 21 км и на 10.5 км. Всеки стартирал ще получи рекламна тениска на ASICS с 
уникално красив дизайн, а успешно завършилите основните дистанции ще бъдат  отличени с 
много красив медал като спомен от участието в събитието. Наред с това ще бъде разиграна 
томбола с 20 награди сред всички завършили масовото бягане на 3 км. Софийският маратон 
се осъществява и с любезното съдействието на Софийска вода, ACICS, Garmin, минерална 
вода Банкя, HerbaLife, NN, Right Rental, 60K, FiBANK, Стройрент, WELDA, Sponser, Go4Raw и 
др. Повечето от тях ще наградят призьорите и ще приветстват участниците със свои 
представители при връчването на наградите. 
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Над 26 000 лева събраха „виртуалните букети“ в акцията за Боян Бонев от Пловдив 

www.bgnews.host | 20.09.2018  
Само 3 дни след началото на Кампанията „Да помогнем на Боян да живее“ в дарителските 
кутии вече са събрани над 26 000 лева. Това казаха за TrafficNews.bg oт дирекцията на СУ 
"Св. Патриарх Евтимий" - учебното заведение, което е инициатор на благородната 
кампания. На четири места в сградата бяха разположени кутии, в които освен ученици пари 
пускаха и много милосърдни граждани. По идея на старши учителя по български език и 
литература Мая Пелтекова в първия учебен ден вместо живи цветя ученици от бившата 
Лиляна, както и от пловдивски училища изпратиха на своите преподаватели виртуални 
букети, а сумите, отделени за цветята, бяха пуснати в кутиите за помощ на Боян. Боян страда 
от коварното заболяване левкемия. Той е син на преподавателя от СУ "Св. Патриарх 
Евтимий" Ваня Георгиева. В подкрепа на сина й се включиха нейни бивши съученици и 
колеги от СУ „Проф.д-р Асен Златаров“, където тя е преподавала. Само там събраната сума е 
над 6000 лева. В знак на благодарност Ваня Георгиева написа трогателни думи в профила си 
във Фейсбук, за да изрази емоциите си като майка на Боян за оказаната помощ и подкрепа.   
Необходимата сума за лечението на Боян Бонев е над 150 хиляди евро, които са непосилни 
за семейството му. Акцията за набирането на средства продължава. Открита е и банкова 
сметка, по която всеки от нас може да направи дарение, за да бъде излекуван един млад 
човек, с устрем към бъдещето и жажда за живот. Боян Иванов Бонев Банка ДСК-ЕАД EURO 
IBAN BG61STSA93000025577504 BIC STSABGSF     Източник: petel.bg 

В Белица създават първи на Балканите център за обучение на доброволци 

www.dariknews.bg | 20.09.2018 |  
Първият на Балканския полуостров Специализиран център за обучение на доброволци ще 
бъде изграден в тутраканското село Белица. Това съобщи кметът на община Тутракан д-р 
Димитър Стефанов. Той е подписал договор за финансиране на проект „Съвместно 
доброволчество за по-безопасен живот”. Над 200 доброволци от трансграничния регион на 
двете страни  България и Румъния, ще бъдат обучени в рамките на срока на проекта като 
пилотна инициатива. Партньори на  Тутраканската община са Главна дирекция "Пожарна 
безопасност и защита на населението", Министерство на вътрешните работи, Национална 
асоциация на доброволците в Република България, Инспекторат за извънредни ситуации на 
Румъния. Проектът ще се изпълнява за срок от три години с основна дейност реконструкция 
и преустройство на съществуваща сграда на бивше училище в с.Белица в национален учебен 
център за обучение на доброволци. Целта е да се подобри теоретичната и практическа 
подготовка на групите от доброволци при реагиране в случаи на бедствия в трансграничния 
регион и да се подобри координацията между институциите. Очаква се центърът да  осигури 
пълен набор от съоръжения за настаняване, учебни занятия и практически обучения, водни 
и горски територии, където ще бъдат симулирани бедствени ситуации. Ще бъде 
разработена програма за обучение на доброволци, за да се гарантира, че се придобиват 
подходящи теоретични и практически умения и се засилва сътрудничеството на местно 
ниво. 

Паметникът на дядо Добри - първият монумент на доброто у нас 

www.bgnews.host | 20.09.2018 | 22:05 
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Призивите за обединение на българския народ, които постоянно ангажират общественото 
внимание, най-често се превръщат в лозунги, издигнати на някой голям транспарант, 
разпънат на поредния протест срещу корупцията и беззаконието. Но думата обединение не 
е еднодневка, която спокойно забравяме в първия удобен момент, а е първата крачка към 
промяната на действителността, която ни заобикаля. Затова не е случайно, че то е в основата 
на инициативата на сдружение "Азбукари" за издигане на паметник на дядо Добри в София. 
Целта е той да се превърне в първия монумент на доброто у нас. Защо символът е точно 
"светецът от Байлово", разказва Борислав Радославов, един от съмишлениците, подкрепили 
каузата пред БНР. "Можем да кажем, че Бог избра дядо Добри като свой посланик, като 
човек, който да ни учи на доброта, смирение, търпение и покаяние. Преди 5 години се 
запознах с него в двора на църквата в Байлово, където говорихме близо час за вярата, 
възможностите да бъдем по-добри и кога да се молим. Едно от най-важните неща, които 
запомних от него, е да се молим и когато сме добре. Другото послание, което ми остана за 
спомен от него, беше да правя добро, без да очаквам добро в замяна. Рано или късно то ще 
ми се върне под една или друга форма", казва Радославов. За живота на дядо Добри не се 
знае много, защото за него бе достатъчно да го познават като добряка, който събира пари за 
възстановяване на храмове и манастири. Роден е през 1914 година в село Байлово, закътано 
в Ихтиманската среда гора. Човекът с голямо сърце ни напусна на 104-годишна възраст на 13 
февруари тази година, като до последния си час живя според своите завети и остана в 
сърцата на хората като символ на себеотрицанието в името на вярата. Желанието на 
инициаторите е паметникът да бъде изграден от учениците от каменоделското училище във 
врачанското село Кунино с помощта на техния преподавател - скулптора Красимир Митов. 
Той вече е изготвил примерен гипсов макет, но предстои обсъждане и е възможно да 
претърпи известни промени. Със сигурност обаче монументът ще бъде в цял ръст и ще е с 
височина около 1,70 метра. Водят се разговори и със Столичната община къде да бъде 
поставен. Надеждата им е той да заеме своето място на площада пред храм-паметника "Св. 
Александър Невски". Средствата, необходими за изграждането му, се събират в специална 
банкова сметка. До момента в нея има над 3000 лева, а всеки, който иска да дари за каузата, 
може да го направи, купувайки екземпляр от книгата "Дядо Добри - светецът от Байлово". В 
нея авторът ѝ Борислав Радославов събира разкази и спомени на близките на столетника, 
които до момента са останали скрити за обществото. Причината е обетът, който дават 
неговите родственици - да не споделят нищо с никого в продължение на цели 20 години. 
Източник: dir.bg 

Daikin увеличава броя на наградите за кампанията Засаждаме бъдеще 

www.profit.bg | 21.09.2018 | 00:26 
Засаждането на дървета е един от най-лесните начини да подобрим света, в който живеем. 
Дърветата създават въздуха, който дишаме и филтрират замърсяването, освен това са 
красиви и зелени, доказано правят хората по-спокойни и здрави. Затова Daikin, заедно с 
www.gorata.bg, организираха кампания „Засаждаме бъдеще“ с цел да подарим 10000 
дървета, разпределени в 200 награди на детски градини, училища и други детски 
организации. На 15 септември направихме равносметка и установихме, че имаме много 
повече от 200 участници. По тази причина решихме да увеличим броя на печелившите от 
200 на 300. Така че повече деца да имат възможност да засадят собствено дърво. 
Увеличихме също и специалните награди - въздухопречиствателите на Daikin, от 3 на 5. 
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Както дърветата се грижат за въздуха навън, така въздухопречиствателите на Daikin се 
грижат за въздуха в помещенията, който може да се замърси до 4 пъти повече от външния 
въздух. Въздухопречиствателите свеждат до минимум симптомите на астма и алергия, като 
премахват праховите частици, полени, филтрират бактерии и вируси и са много подходящи 
за помещения, в които се отглеждат деца. Припомняме, че печелившите ще получат по 20 
дървета, които са готови за засаждане веднага след получаване, както и 30 комплекта за 
отглеждане на собствено дърво, съдържащи всичко необходимо за тази цел – 
семена/жълъди, саксийки и почвена смес. Също така сме подготвили и видеоклипове с 
инструкции за засаждане, отглеждане и правилна грижа за вашите дървета. Кампанията 
„Засаждаме бъдеще“ е част от корпоративната социална отговорност на Daikin. Daikin е 
пионер в устойчиви и екологични решения за климатичната индустрия. Чрез 
благотворителната програма Daikin for life, Daikin Central Europe извършва всичките си 
дейности и дарения с мисъл за природата и обществото. Кампанията продължава до 15 
октомври 2018 г. За повече информация относно играта и как може да участвате. 

Лайънс клуб - Видин направи мащабно дарение за всички детски градини във Видин 

в. Ние, Видин | 21.09.2018 | Стр. 5 
Лайънс клуб - Видин реализираха най-голямото по рода си дарение за детските градини на 
територията на община Видин. На първия учебен ден членовете на клуба раздадоха на всяко 
едно дете, посещаващо учебните заведения, комплект с Magic Nuudels. Това е единственият 
в света разградим 3D биоконструктор, иновативните играчки са изработени от царевично 
нишесте. Конструкторът позволява децата самостоятелно да изработят къща, кораб, 
вертолет, пеперуди, зайци или спортна кола и още милион, милион неща, като за целта не 
им трябва дори лепило. "Докато играят с конструктора, децата на Видин не само ще се 
забавляват, но и ще развиват креативното си мислене, концентрацията и, разбира се, 
моториката на ръцете, конструкторът влияе активно и върху развитието на речта на децата", 
посочват от Лайънс клуб. Освен пожелание за здраве и завоюване на нови познания, от 
Лайънс клуб - Видин изразяват и увереност, че децата ще развиват своето въображение и 
креативност. Членовете на клуба изразяват и изключителна благодарност към всички 
директори на детските заведения и техните екипи за професионализма и любовта, която 
влагат в ежедневната си работа. 
Материалната стойност на дарението е над десет хиляди лева. 

Стопанска академия дари компютри на учебни заведения и институции 

www.regnews.net | 21.09.2018 |  
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за пореден път подпомогна учебни заведения и 
институции като им предостави безвъзмездно компютърни конфигурации. Свищовското 
висше училище дари употребявани компютри, монитори и клавиатури на ПДТГ „Димитър 
Хадживасилев”, Дирекция „Социално подпомагане” и Първото българско народно читалище 
„Еленка и Кирил Д. Аврамови” в Свищов, и на СУ „Христо Ботев” – гр. Славяново, община 
Плевен. Решение за даренията,  академичното ръководство взима след получени писма от 
ръководителите на училищата и институциите, в които техниката е остаряла или 
недостатъчна. На свищовската търговска гимназия са предоставени 20 компютърни 
конфигурации, с които е оборудван нов компютърен кабинет и вече се провежда учебна 
практика. Училището в Славяново получи 15 конфигурации, необходими за обособяване на 
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компютърен кабинет за обучителния процес на учениците от начален курс. Дирекция 
„Социално подпомагане потърси съдействие от Стопанска академия във връзка с 
необходимостта от обезпечаване на всички служители с необходимата техника. С дарените 
7 компютърни конфигурации ще бъде подпомогната дейността на социалната служба по 
предоставяне на съответните услуги, която е с териториален обхват общините Свищов и 
Полски Тръмбеш. Предстои свищовското читалище да получи една компютърна 
конфигурация, която е необходима за дооборудване на Школата по изкуства, в която е 
извършен основен ремонт и ще бъде официално открита в рамките на празника на града 
„Свищовски лозници” 2018. Стопанска академия години наред подпомага учебни заведения 
с дарения на офис техника, която е запазена, но вече е морално остаряла за обучение на 
студентите. Компютърните конфигурации, обаче са подходящи за учебния процес в 
средните училища и за ползване от административни служители. Последните дарени 43 
компютъра също са подходящи за обучение на ученици, за работа с електронни таблици, 
текстообработка, презентации и Интернет. 

7 младежи отличени за постижения в престижната международна програма 

www.vesti.bg | 21.09.2018 |  
Първите младежи, постигнали златното ниво на Международната награда на херцога на 
Единбург в България ще бъдат отличени на церемония по награждаване на 21 септември от 
16.00 часа в “Музей за история на София” в столицата. Президентът Румен Радев лично ще 
връчи значки и сертификати на седем младежи, които през последните две години са 
преминали през програмата и са развили ключови житейски и лидерски умения. На 
събитието ще присъства и Генералния Секретар на Наградата Джон Мей, който идва от 
Англия специално по този повод. 
Основен фокус на церемонията ще бъдат постиженията на седемте младежи, които в 
рамките на участието си в програмата положиха усилия за да развият своите ум, сърце и 
тяло, поставяйки си цели в различни направления и предизвиквайки убежденията си за това 
на какво са способни. 
“Интересното при мен e, че Наградата се появи в правилното време, точно когато започвах 
гимназия и не знаех с какво да запълня свободното си време. По време на цялата програма 
научих, че освен да съм устремен, трябва да съм и отговорен, особено чрез 
доброволчеството ми. Разбрах какво е да си напълно отдаден на това, което правиш, а и 
също какво е да пожънеш успех от него” - споделя Тино Пенчев, който е един от отличените 
и който бе доброволец в продължение на година в “Музейко”. 
Международната награда на херцога на Единбург има три нива - бронз, сребро и злато, в 
които участниците си поставят стимулиращи лични цели, които с постоянство, насоки и 
подкрепа от опитни лидери (ментори) трябва да постигнат за определен период от време. 
Те избират активности в направленията – Умения, Физическа активност и Доброволчество, и 
преживяват Приключенско пътуване, а на ниво Злато, участват и в проект в полза на 
обществото, далеч от родното си място. 
Събитието цели да разпознае усилията и времето, които младите хора инвестират в 
личностното си развитие чрез неформалното образование, което върви успоредно с 
формалното. Успехите на младежите ще бъдат отличени лично от президента на Република 
България Румен Радев, който е патрон на Наградата у нас, като това е важно за нас, както за 
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да продължат те да си поставят все по-предизвикателни цели, така и да бъдат пример, който 
да намери последователи и в лицето на други младежи от цяла България. 
През изминалата година и половина седемте младежи, работили по постигане на своите 
цели, са посветили над 400 часа, за да развиват умения като: свирене на Лунната соната; 
усъвършенстване владеенето на езици; научаване нови кулинарни техниките и начините за 
правилно сервиране, флоралното изкуство. Над 450 са часовете прекарани в целенасочено 
доброволчество, като дейностите в които се включиха младежите са: запознаване на малки 
деца по лесен и приятен начин с науката, популяризиране на своите училища в социалните 
медии, градски библиотеки, участие в организация на местни и областни събития, свързани 
както с възрастните читатели, така и с малките любители на книгата, подобряване условията 
в интериора и екстериора на училище, оформяне на кътове за отдих, игри и реклама. Във 
физическата активност младите са отделили малко над 400 часа за повишаване на 
физическата издръжливост и бързината, чрез трениране на цялата мускулатура, 
усъвършенстване на видове удари в скуоша, активни тренировки по народни танци. 
Младежите участваха в разнообразни проекти в полза на местни общности като помогнаха 
за организационния на Националната Младежка Академия, включиха се в младежки обмен 
на тема "Младежта: Новият двигател на Европа", с цел придобиване на нови знания 
свързани с политиката на четирите участващи в проекта страни, както и Европейския съюз, 
неговите институции и възможностите за младите хора в него. Други от тях участваха в 
младежки проект в Кипър, за да обогатят знанията и уменията си и да популяризират 
проблемите и причините за промяната на климата, с цел намаляване влиянието на човека 
върху изменението му. 
На въпроса “Каква е следващата ти цел?”, Десислава Манолова споделя “Да вдъхновя и 
други хора да си намерят свои предизвикателства, които да преодолеят.” 
В резултат на развитието на организацията към днешна дата над 620 младежи от 44 
Лицензирани организации в 19 града в България активно постигат своите цели в 
индивидуалната в Наградата на различни нива. А за да не загубят посоката по пътя, 300 
обучени Лидери подкрепят младежите, по време на тяхното израстване. 
За повече информация пишете ни на home@intaward-bg.org. 

Петя Аврамова – дамата, която помага на Северозапада 

www.kmeta.bg | 21.09.2018 |  
На старта на повечето мащабни проекти в Северозапада от години неизменно се чува името 
на Петя Аврамова. Новият регионален министър в кабинета “Борисов 3” отдавна е 
прегърнала каузата за облагородяването на най-бедния край в Европейския съюз. Инженер 
по образование, родом от Враца, Аврамова е народен представител в 42-рото, 43-тото и 44-
тото Народно събрание. Тясно ангажирана с проблемите на избирателите си, активна в 
питанията по време на парламентарния контрол и ефективен лобист в полза на жителите на 
Врачанска област. Такъв бе накратко депутатският профил на дамата, която спокойно може 
да се назове “отличник на ГЕРБ”. 
Аврамова влиза в партийните редици като експерт от частната сфера и бързо защитава 
гласуваното й доверие. Става зам.-кмет на община Враца в далечната 2009 година, когато 
Тотю Младенов става социален министър, а мястото му като кмет на Враца заема д-р 
Костадин Шахов. Технократ с опит, Аврамова поема широкия ресор “Устройство на 
територията, общинска собственост, строителство и екология” в години, когато се решава 
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съдбата на тежкия проект за Водния цикъл на Враца, който към момента е най-скъпият по 
рода си в страната. Доказва експертизата си и остава на поста си до 2011 година, когато 
оглавява общинския съвет в града. Остава шеф на местния парламент 2 години и 
затвърждава имиджа си на способен и прецизен експерт, който не допуска компромис с 
обществено значимите решения. 
В ГЕРБ виждат качествата й и я издигат за кандидат-кмет на община Враца през 2011 година. 
Достига до балотаж, но губи с минимална разлика от независимия си опонент Николай 
Иванов, който сега също е народен представител от Врачански регион. На парламентарните 
избори през 2013 г. повежда депутатската листа на ГЕРБ в региона и става народен 
представител. В 44-тия парламент досега Аврамова бе зам.-председател на комисията по 
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. От тази си позиция тя 
обеща да лобира активно за преодоляване на инфраструктурните проблеми в Северозапада. 
Днес живо доказателство за отговорността й към поетия ангажимент е трасето от 
международния път Е-79, което преминава през Враца - булевард “Васил Кънчов”, обновен 
напълно след активни преговори с правителството. Водещ в преговорите с регионалното 
ведомство бе лично Аврамова. Отново тя лобира активно и за реконструкцията на 
невралгичния третокласен път между общините Враца и Криводол, който в момента поема 
трафика от Дунав мост 2 до приключване на ремонта при моста до село Краводер на Е-79. 
Пак през миналата година стартира и мащабният ремонт на пътя от Враца до природния 
феномен “Леденика”, който вече е на финалната права. През 2017 г. Аврамова участва и в 
преговорите, след които се отпуснаха средства за новия детски парк в Козлодуй  (500 000 
лв.), за ремонт на пътища в община Враца (2 млн. лв.), както и около 11 млн. лв. за 
реконструкция на държавни участъци в областта. 
“Повече от 50 млн. лева са отпуснати от правителството за област Враца само през 2017 
година”, обобщи в началото на 2018-а Аврамова. 
Само преди месец правителството отново отпусна финансова помощ за обновяване на 
инфраструктурата във Врачанско. Близо 6 млн. лв. си разпределиха общините Враца, 
Борован, Хайредин, Криводол, Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово. Средствата ще се 
инвестират в реконструкция на улици и пътни трасета в критично експлоатационно 
състояние, ремонт на важни публични сгради и осветление на стадион “Христо Ботев” във 
Враца. 
“Работата за обновяването и изграждането на нова инфраструктура в област Враца е 
приоритет и аз ще продължа да съдействам на кметовете в моя избирателен район, защото 
заедно трябва да работим за хората и да облагородим населените места”, коментира 
Аврамова, вероятно без да предполага, че скоро ще е част от правителството на Борисов 
именно като шеф на регионалното министерство. 
Заставайки начело на строителното ведомство, избраницата на врачани несъмнено 
наследява тежка отговорност за довършване на мащабни инфраструктурни обекти в цялата 
страна. Сред тях особено място заема изграждането на скоростен 4-лентов път между Видин 
и Ботевград – трасе, чакано с години от целия Северозапад. Едва преди месеци приключиха 
отчуждителните процедури в участъка между Мездра и Ботевград, но обявената обществена 
поръчка за изпълнител бе провалена заради технически гафове. Проектът за скоростния път 
по т.нар. “трасе на смъртта” в Северозапада е приоритет за Аврамова във всичките й 
депутатски мандати досега. Поставяла е десетки питания и е участвала в публични дискусии 
за необходимостта на мащабната реконструкция. По-рано през годината тя припомни 
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декларираната подкрепа от премиера Бойко Борисов, зам.-председателя на ГЕРБ Цветан 
Цветанов, вицепремиера Томислав Дончев за модернизация на знаковия транспортен 
коридор. Дали амбициите и ангажиментът й за “отваряне” на Северозапада към столицата 
ще видят бял свят в рамките на кабинета “Борисов 3”, предстои да видим. 
Жена от народа и изявен филантроп 
Освен с мащабни преговори на държавно ниво в полза на Северозапада, Аврамова е добре 
позната от хората в цяла Врачанска област, защото не пропуска повод да пътува и разговаря 
с избиратели в градове и села. От исторически чествания, през културни и образователни 
форуми до селски събори – бъдещият регионален министър е задължителен гост и активен 
участник във всяко събитие през годините. Организира почти ежеседмични приемни с 
граждани, в рамките на които проучва проблеми, които после поставя ребром от 
парламентарната трибуна. Спомага за организацията и провеждането на десетки кампании 
и мероприятия в региона. 
Особено активна е в последните години по отношение на тежкото финансово състояние на 
областната болница във Враца. Превръща се в медиатор между персонала на лечебното 
заведение, директорския борд и Министерството на здравеопазването и инициира дискусии 
за оздравителния план и оцеляването на здравното звено. 
Място в сърцата на врачани Аврамова несъмнено печели с кампаниите, посветени на 
децата. Три поредни години тя организира конкурс “Книгата - мой приятел”, който 
реализира съвместно с Регионална библиотека “Христо Ботев” във Враца. Инициативата 
насърчава децата от 7 до 14 години да четат през лятото, като за награда получават подарък 
– ваучер за закупуване на книги. 
Отново под егидата на Аврамова ежегодно активът на ГЕРБ във Враца лансира и творчески 
конкурс “Свята и чиста република” с фокус върху детския прочит на живота и делото на 
Васил Левски. 
Ревностно тя поддържа и установената вече 10-годишна традиционна  кампания в помощ на 
деца, страдащи от аутизъм. Ежегодно за нуждаещи се хлапета се осигуряват карти за 
безплатни занимания по хипотерапия (лечебна езда) във Врачанския Балкан. От услугата до 
момента са се възползвали десетки деца от цялата област. Традиционно Аврамова 
подпомага и празнични кампании за деца по повод 1 юни (Алея на мечтите) и Коледа. 

Дарение зарадва пациентите на Детското отделение във Видин 

www.bulnews.bg | 21.09.2018 |  
Детското отделение на видинската болница получи дарение от играчки, книжки и 
занимателни игри, събрани от кампанията "Подарък с кауза" на общинския съвет по 
наркотичните вещества. Инициативата бе подкрепена от жители на Видин, Варна и София, 
каза психологът в организацията Боряна Ангелова. "Събрахме около 13 чувала, пълни 
догоре с плюшени играчки, 10 чувала с пластмасови играчки и един огромен кашон с 
книжки, пъзели и различни игри. Всяко дете вече ще може да си избере в болницата, да си 
вземе играчки вкъщи и да се чувства щастливо", допълни тя.  Всички играчки са изпрани, 
дезинфекцирани и напълно безопасни за малките пациенти. Те бяха приети от завеждащия 
на Детското отделение д-р Пламен Филипов. "Този акт на внимание към децата е много 
полезен и ще съпътства тяхното лечение, защото децата винаги са по-емоционални от 
възрастните. Една играчка може да даде много голям положителен заряд, който да помогне 
за тяхното оздравяване", каза д-р Филипов. Най-малките пациенти в отделението първи си 
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избраха от играчките. Помогнаха им техните родители и доброволци от общинския 
младежки съвет за превенция на зависимости, които са и дарители на кампанията. 

Първата екопътека за хора с увреждания ще е в Куклен 

www.dnevnik.bg | 21.09.2018 |  
Община Куклен подготвя откриването на екопътека за хора с увреждания, съобщи местната 
администрация. Това ще е първият такъв маршрут на територията на България, твърдят 
организаторите му. Вчера беше обявено, че с доброволен труд вече са възстановени две 
туристически екопътеки в Родопите с изходен пункт Куклен. 
Първата пътека беше разчистена и подготвена само преди седмица. Нейният маршрут е 
град Куклен – хижа Руен. Тя е с дължина 12 км и означена с маркировка. За 
възстановяването на втората туристическа пътека беше обявено вчера. Тя свързва една от 
културно-историческите забележителности на общината - манастира "Св. Св. Козма и 
Дамян" с хижа "Руен". Теренът е почистен и маркиран с бял и жълт цвят. Дължината на 
пътеката е малко над 5 км в едната посока. Най-високата точка, през която преминава, е 
1219 м надморска височина. Манастирът "Св. Св. Козма и Дамян" е основан през Второто 
българско царство. Споменава се още през 11в. в документ за имотите на Бачковския 
манастир. Възниква като религиозна обител около аязмо с лечебна вода. Манастирът от 
край време е посещаван от болни хора и особено от душевноболни, тъй като се вярва, че 
ако пренощуват в него, ще се почувстват по-добре. В притвора на едната от двете църкви в 
комплекса, посветена на Св. Св. Козма и Дамян, все още могат да се видят чифт окови. В 
миналото душевноболни хора с били оковавани с тях към пода с цел да се излекуват. И до 
днес битува суеверието, че ако болен човек подържи оковите за известно време или ги 
допре до болното място, ще се излекува, разказва сайтът на общината. Основен двигател на 
двата проекта е председателят на сдружение "Български ултрамаратони" и организатор на 
ултрамаратона "Персенк Ултра" Николай Марангозов. 

Дарителят Игнат Канев отличи със стипендии четирима студенти на Русенския университет 

Русе, 21 септември /Мартин Пенев, БТА/ 
Четирима студенти от Русенския университет получиха международни стипендии "Игнат 
Канев" за отличен успех и високи постижения. Те им бяха връчени днес от големия канадски 
бизнесмен с български произход, дарител и "Доктор хонорис кауза" на висшето училище в 
Русе Игнат Канев. 
Всяка от стипендиите е в размер на 3000 канадски долара и се отпуска от благотворителната 
фондация "Игнат Канев" по предложение на специално избрана за целта комисия от 
академичното ръководство на университета. 
"Мислете винаги, че този град ви е дал пътеката, по която вървите. Никога не забравяйте 
Русе", каза Канев на четиримата студенти. 
От своя страна младите хора му благодариха за доброто дело и му обещаха, че ще постигат 
нови резултати. 
По време на церемонията председателят на Студентския съвет на русенското висше 
училище връчи на Игнат Канев и студентски приз "Будител на годината" - за миналата 
учебна година, за неговата подкрепа за обновяването на материалната база на 
университета, за израстването и развитието на академичната общност. 
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"Особена чест е, че Русенският университет е едно от местата, където Игнат Канев идва и 
подпомага нашата дейност", каза ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо 
Белоев. 
Канев заяви, че без проф. Белоев изграденият през 2013 г. "Канев център" към Русенския 
университет нямало да бъде факт. 
Бизнесменът коментира пред журналисти, че за него България е всичко. 
"Нямате представа какво е да се прибереш в родния си край. На мен това ми липсва от 1941 
година. Животът ми винаги е бил интензивен. В продължение на 25 години не съм обядвал 
на маса - все в ръка и в движение. Получил съм всички награди, които Канада дава", каза 91-
годишният Игнат Канев. 
По думите му българите зад граница много обичали България, а тук хората мърморели за 
страната си. 
"Във всяко семейство има проблеми, а камо ли в цяла държава. На прав път сте. Щом си 
плащате данъците, държавата ще прогресира", заяви бизнесменът. 
Той посочи, че усилията на благотворителната фондация са насочени към подпомагане на 
образованието и здравеопазването в България. 
През миналата година в Университетската болница "Канев" в Русе бе открито ново 
педиатрично отделение. Ремонтът се осъществи с финансовата подкрепа на фондацията 
"Игнат Канев", която дари 500 000 лева. Предстои на 25 септември тази година да бъде 
открито и новото отделение по трансфузионна хематология в лечебното заведение. То също 
е изградено изцяло със средства, предоставени от фондацията. Така дарените на лечебното 
заведение средства са почти 1 млн. лева. 
Игнат Канев ще връчи днес и дипломите на отличниците на "Випуск 2018" на Русенския 
университет. Повече от 960 бакалаври и магистри завършват висшето училище в Русе тази 
година. От тях 72 са първенците на различните специалности, като деветима са пълните 
отличници. 

УМБАЛ Бургас започва мащабна кампания срещу мозъчния инсулт, разполага с апарат от 
последно поколение, дарение от Фондация „Ротари” 

www.burgasinfo.com | 21.09.2018 |  
36 на всеки 1000 души страдат  от мозъчен инсулт, като в България тази статистика е най-
висока в сравнение с другите Европейски страни и Русия. Населението на област Бургас 
също страда в значителна степен от мозъчно-съдови заболявания. Затова днес Фондация 
„Ротари” дари на УМБАЛ Бургас последно поколение ехографски апарат за изследване на 
каротидната артерия. Именно нейното запушване води до мозъчни инциденти. Най-
голямата болница в региона е част от четирите лечебни заведения в страната, с които 
ротарианците си партнират по важния проект Rotary No Stroke Bulgaria“ („Ротари без инсулти 
в България“) – глобален грант на Ротари Дистрикт Д2482. Дарението бе прието от 
изпълнителния директор на УМБАЛ Бургас д-р Бойко Миразчийски, който заяви, че 
болницата има готовност да организира профилактични кампании сред жителите на 
областта.   „Проектът бе иницииран преди повече от година и неговата цел е кампания за 
превенция на това тежко заболяване, вследствие на което умират милиони мозъчни клетки, 
които не се възстановяват никога.  За наша радост УМБАЛ Бургас пое поканата, която 
отправихме към тях.Искаме да помогнем това заболяване да бъде сведено до минимум 
сред жителите на областта. Апаратът е  чисто нов доплер на водеща компания в 
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медицинската апаратура. Той е с български интерфейс и е за изследване на каротидната 
артерия, както и всички периферни съдове. Чрез него се  изследва проводимостта, т.е. дали 
има нтарупвания на плаки и други вещества, които пречат за кръвоснабдяването на мозъка 
и са основна причина за мозъчен инсулт. Целият проект в страната е на стойност 100 000 
долара, а апаратурата в Бургас е 25 000 долара. Апаратът е  портативен и може да се ползва 
навсякъде. Нашата идея е да направим няколко безплатни кампании и извън болницата, за 
да помогнем за здравето на бургазлии”, заяви Момчил Момчилов, който презентира 
проекта от името на Фондация „Ротари”.   „От мое и от името на всички колеги благодаря на 
ротарианците, че избраха УМБАЛ Бургас за партньор.  Тя е най-голямата болница в региона, 
бих казал, че една от големите болници в България.  Това ще ни даде възможност да 
надградим нашата дейност. С този ехографски апарат, който е последна дума на  техниката, 
освен доплерово изследване на каротидната артерия с допълнителни трансдюсери може да 
се изследват и други големи периферни артерии – на долните крайници. Ние определихме 
наши млади колеги от различни отделения от болницата, които ще изкарат курс, осигурен от 
„Ротари”, за да могат да работят с апарата. Моят призив е гражданите на Бургас да знаят, че 
трябва да се изследват прфилактични, а не да чакат последния момент при сериозни 
оплаквнаия”, заяви д-р Бойко Миразчийски.     На дарението присъстваха още д-р Лорис 
Мануелян зам.-кмет по здравеопазване  в Община Бургас, Красимир Ганчев, представител 
на Фондация „Ротари”, Стоян Бумбалов, сектретар на „Ротари клуб Бургас Приморие”, 
Добромир Добрев, президент на „Ротари клуб Бургас”, д-р Ваня Пайташева, член-
ротарианец и Николай Киров, председател на „Ротари клуб Бургас Пиргос”. 

Над 120 дарители за съдебното дело за чист въздух в София 

www.novini.vratsa.eu | 21.09.2018 |  
Над 120 граждани са направили финансови дарения за съдебното дело, което е срещу 
Столична община за мръсния въздух.  Най-малката сума е 5 лв., а най-голямата 1000 лв. 
Година след като бе даден ход на делото, сега съдът иска гаранции, че ищецът „Група за 
чист въздух“ може финансово да продължи процеса... информира Столица.бг Средства са 
необходими за експертизи – екологични, технически, градоустройствени и др. 
Необходимата сума е около 15 000 лв., които трябвало да се внесат предварително. От 
Групата обясняват, че адвокатите от „Група за чист въздух“ работят безплатно за каузата и 
тези пари не са хонорари, а за чисто съдебни разноски. Всеки гражданин може да се 
присъедини към подадения вече иск като съищец до 1 октомври 2018. При много 
присъединени хора ще има затруднено му администриране. Иначе решението ще има сила 
за всички софийски граждани и правото им да се ползват от него е гарантирано, без 
значение дали са се присъединили към иска. 

Пострадали от взрива в Хитрино питат как се изразходват 5 млн. лв. за възстановяване на 
щетите 

Загубилите къщите си при тежкия инцидент от края на 2016 г. и тази зима ще живеят във 
фургони 
www.legalworld.bg | 21.09.2018 |  
Собствениците на къщи, пострадали от тежкия железопътен инцидент в Хитрино в края на 
2016 година, не знаят как се изразходват 5-те млн. лв., които държавата отпусна и които 
дарители събраха, за възстановяването на домовете им. Това стана ясно от думите на 
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омбудсмана Мая Манолова, до която са постъпили над 70 жалби от жители на селото, че се 
ремонтират здрави къщи, а не тези, които са били засегнати от взрива. Общественият 
защитник обяви още, че четири семейства от общината ще посрещнат и тази зима във 
фургони и без нов дом. В тази връзка омбудсманът Мая Манолова и председателят на 
Българския червен кръст Христо Григоров сезираха главния прокурор Сотир Цацаров с 
искане за проверка на разходените публични средства. На прокуратурата бе предадена и 
цялата документация от благотворителната кампания на БЧК и от Министерството на труда 
и социалната политика. "Липсва прозрачност как се изразходват средствата по строително-
монтажните работи в Хитрино, хората нямат договори за строителството на къщите и на кое 
домакинство какви средства са отпуснати. Отчитани са дейности, които не са извършени, 
понякога в домове, които са необитаеми", обясни Манолова. 

Изследване върху социалното предприемачество в Благоевградска област 

www.infomreja.bg | 21.09.2018  
При реализацията на гръцко-българския проект, изследващ състоянието и възможностите за 
развитие на социалното предприемачество в граничния регион, колектив от ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ проведе емпирично изследване сред социални предприятия в Благоевградския 
регион. При първия етап от изследването бе проведен анализ на профила на социалните 
предприятия, като в извадката бяха включени общо 283 предприятия. Данните за тях бяха 
набирани главно от вторични източници – документи, статистически данни, резултати от 
проведени изследвания и пр. На втория етап бе проведено дълбочинно изследване с 
ръководителите на общо 49 социални предприятия от 3 сфери на дейност: социална сфера 
/работа със заплашени от социална изолация, хора с увреждания и пр./; култура и изкуства; 
културен туризъм. Резултатите от изследването на предприятията в социалната сфера 
показват тяхната силна ангажираност със социалната кауза, на която са се посветили. 
Същевременно обаче се забелязва системно подценяване на стопанския аспект от 
дейността им, изискващ  внимателно проучване и следене на промените в пазарната ниша, 
поддържане на  тесни контакти с потребителите за подобряване профила и качеството на 
продавания продукт. Усеща се известен дефицит на нови идеи, на иновативност. Това 
неминуемо се отразява и върху финансовите резултати  – над 70% от ръководителите на 
социални предприятия споделят, че нямат печалба от тази дейност /която да инвестират 
обратно в социалната сфера/, а финансирането им става главно от проектна дейност и от 
дарения. Тази висока зависимост от външни източници на финансиране силно ограничава 
възможностите им за развитие. Според резултатите от изследването около половината от 
респондентите добре познават спецификата и  потребностите на своята целевата група. 
Останалите имат по-скоро обща представа за нея, а всеки четвърти заявява „Не ми трябва 
информация, аз си ги знам“. Уместно би било като условие за добра работа да се положат 
допълнителни усилия за по-детайлно познаване профила и динамиката в характера на 
целевата група . Известна е силата на добрата реклама, както и минусите на това едно 
социално начинание да не се рекламира. „Да правиш бизнес без да рекламираш, е като да 
намигаш на момиче в тъмното - знаеш какво правиш, но никой друг не знае“ – находчивото 
сравнение е на У. Стюарт. Според резултатите, 53,4% от респондентите поддържат 
информация за своята организация в социалните мрежи, 35,4% имат собствен сайт в 
интернет, който се захранва редовно, 53,1% са си направили лого, което слагат върху 
материалите си /отговорите са повече от 100%, защото се допускаше повече от един 
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отговор/. Но не са малко и онези, които не рекламират дейността си -  всяка четвърта 
организация, а собствен сайт в интернет нямат 2/3. Би било добре повече  организации да 
създават и поддържат свои сайтове в социалните мрежи. Кои са най-големите затруднения в 
работата на социалните предприятия – както можеше да се очаква, на първо място излиза 
финансирането. Следващие  по тежест предизвикателства са необходимостта да се развиват 
нови идеи; несигурността – дали ще се успява в бъдеще; рекламата и популяризиране 
дейността на организацията; поддържане високо темпо на работа; ниският жизнен стандарт 
на целевата група /трудно се отделят пари за неща, които не са от първа необходимост/; 
връзкарство и корупция при печелене на проекти и обществени поръчки и пр. Бихме 
обърнали внимание, че излезлите на първите 5 позиции предизвикателства са свързани и 
зависят от вътрешните усилия и работа на колектива, т.е. това са неща, които зависят от тях 
/бихме го нарекли вътрешен локус на контрол/. Докато външните фактори – ниският 
стандарт на живот, връзкарството /, бюрокрацията, общата несигурност на живота  са в края 
на класацията /външен локус на контрол/. Това, според нас, говори за борбеност, 
енергичност и лични усилия за справяне с проблемите. Друг много важен въпрос, свързан с 
развитието на социалното предприемачество у нас, е свързан с промените, които следва да 
се направят, за да се създадат по-добри условия за неговото развитие. Ето подредените в 
низходящ ред отговори на въпроса: „Според Вас какво трябва да се промени /или 
усъвършенства/, за  да се създадат по-добри условия за работа на неправителствените 
организации у нас?“: печеленето на проекти да става по обективни критерии, а не чрез 
връзки; драстично да се намали корупцията; да се усъвършенства законодателството, 
свързано с дейността на социалните предприятия; да се създадат стимули за формиране на  
иновативно мислене и нагласи; да се вдигне стандартът на живот – хората са бедни; да се 
положат усилия за повишаване квалификацията на работещите в социалните предприятия. 
Това са все много важни проблеми, за чието решаване следва да се работи на всички 
равнища. 

"Златни момичета", актриси и певици срещу домашното насилие 

www.bgdnes.bg | 21.09.2018 |  
Световна шампионка по гимнастика дарява лентата си от олимпиадата в Рио де Жанейро в 
подкрепа на каузата "Сърце за пример". 
Християна Тодорова и куп популярни лица дават лични вещи за благотворителен търг в 
подкрепа на жени, жертви на насилие. 
Актрисата Стоянка Мутафова, певиците Нели Рангелова, Михаела Маринова и Сантра, 
"златните момичета" по художествена гимнастика Християна Тодорова и Цветелина 
Найденова, моделите Маги Сидерова, Ася Капчикова и Алекс Богданска, журналистката 
Калина Паскалева и футболистът Кирил Десподов само малка част от популярните личности, 
които ще предоставят свои лични вещи за благотворителния търг "Сърце за пример". 
Стоянка Мутафова дава автобиографичната си книга с автограф, Десподов дарява тениска на 
националния отбор с автограф, Мариус Донкин - ветрило от една от най-гледаните родни 
постановки, а треньорът на националния отбор по волейбол Пламен Константинов - тениска 
с автограф. 
Средствата от събитието, което ще се проведе на 26 септември в резиденция "Тера" в 
София, ще подсигурят безлатни юридически и психологически консултации на жени, жертви 
на домашно насилие. Благотворителният търг е продължение на стартиралата в началото на 
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юли кампания "Сърце за пример" по инициатива на Елица Милева и е с подкрепата на 
Българската асоциация за джендър изследвания, която вее 20 години работи по темата. 
На благотворителната гала вечер се очаква да присъства голяма част от бизнес елита, както 
и лица от родния шоубизнес, подпомогнали по един или друг начин каузата "Сърце за 
пример". 
Водещ на събитието ще бъде Гери Дончева, а за доброто настроение на гостите ще се 
погрижат едни от най-големите имена на музикалната сцена - Нели Рангелова, Тони 
Димитрова, Сантра и Невена Пейкова. 

Доброволци ще почистват брега на язовир "Кула" 

www.bnr.bg | 21.09.2018 |  
Почистване на язовир "Кула" организира доброволният отряд сътрудници към 
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в град Кула. Сборният пункт е на 
големия мост на съоръжението, в посока село Големаново, в 15.00 часа. "На 22 септември 
ще направим почистване на язовир "Кула", защото е много замърсен. Това ще е поредното 
почистване на бреговата ивица. Молим ги да не оставят след риболовния ден боклуци, 
обаче никой не ни слуша. Затова се налага ние да чистим на доброволни начала. 
Приканваме всеки, който има желание и може да помогне, да заповяда утре следобед", 
каза доброволният сътрудник Станислав Кръстев. Всеки, който иска да се включи в акцията, 
трябва да си носи ръкавици и чували. Организаторите препоръчват доброволците да са с 
ботуши. Събраните отпадъци ще се извозват с лични автомобили. 

Благотворително бягане в Морската градина в помощ на дечица 

www.ruse24.bg | Източник: Ruse24.bg | 21.09.2018 | 19:20 
Благотворително бягане под надслов "Бягай, за да могат и те!" ще се проведе в Морската 
градина на Варна в помощ на Лора Ангелова от Русе и Никола Димов от Бургас. И двете деца 
имат нужда от средства за скъпоструваща операция в САЩ, която ще им позволи да ходят и 
бягат нормално. На 4 ноември от 10:00 часа на входа на Морската градина ще бъде даден 
старт на благотворителното бягане, в което освен професионални и любители бегачи ще се 
включат и Димитър Янакиев, Златка Димитрова, както и други известни личности. Ще има 
две дистанции - 5 км за възрастни и 1км - за деца от 6г - 10 г. (може и по малки с 
придружител). След финала на бягането ви очакват много награди, изненади, музика и 
танци. Всички събрани средства ще бъдат дарени за операциите на Ники и Лори. Желаещите 
да помогнат на децата могат да го направят по следните начини: За ЛОРИ: SMS с текст DMS 
LORA на номер 17 777 PayPal account  - lori_angelova@abv.bg УниКредит Булбанк  BIC: 
UNCRBGSF IBAN:  BGN сметка - BG16 UNCR 7000 1523 2804 10 USD сметка - BG27 UNCR 7000 
1523 2804 06 ТИТУЛЯР: Лора Петрова Ангелова За НИКИ: IBAN: BG92UNCR70001523296890 
УниКредит Булбанк BIC:UNCRBGSF PayPal account - valia0014@abv.bg ТИТУЛЯР: Никола 
Петков Димов 

Кампанията „Подарък с кауза” събра играчки за пациентите на детското отделение във 
видинската болница 

www.vidinvest.com | 21.09.2018 |  
В рамките на два месеца протече кампанията „Подарък с кауза”, която се организира от 
Общинския съвет по наркотичните вещества и Общинския младежки съвет за превенция на 
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зависимости във Видин. Събраните играчки по време на инициативата бяха предадени днес 
във видинската болница “Света Петка”. Началникът на детското отделение д- р Пламен 
Филипов и неговият екип посрещнаха 
доброволците. Една част от играчките ще останат в отделението, за да радват най-малките 
пациенти, а останалите ще се подаряват 
на малчуганите след престоя им в болницата. Всички играчки са дезинфекцирани от 
видинска фирма, преди да бъдат 
предадени в детското отделение. Кампанията постига огромен успех, като в нея се 
включват жители не само от цялата Видинска област, но и от градовете София и Варна. 
Заради кампаниите “Подарък с кауза“, “От тетрадка до 
моливче” и Анти СПИН (които се провеждат през цялата година), Общинският съвет по 
наркотичните вещества е номиниран за Годишните награди за доброволчество “Героите 
2018”. 

Две паметни плочи ще просляват 13-и Рилски полк в центъра на Кюстендил 

www.kmeta.bg | 21.09.2018  
Две паметни плочи, посветени на героизма и славата на 13-и пехотен Рилски полк, ще бъдат 
поставени до сегашния монумент на Булаирци до амфитеатъра в центъра на Кюстендил - 
предложението ще бъде одобрено на предстоящото заседание на минипарламента на 27 
септември т.г. Докладната внася кметът на общината Петър Паунов с мотивировка от страна 
на регионалния музей. На едната от плочите е текстът на войнишката клетва на 13-и Рилски 
полк, на другата - текстът на марша на полка.  
Вярвам в бог/ във вечната му правда 
вярвам с освобождението на поробените братя ! 
Така започва клетвата на Рилци. 
Рилци полетяхте в боя 
с устрем смел неустрашим 
и посрещнахте с песен 
врага ваш непримирим. 
Това пък е част от марша на 13-и Рилски полк, който ще може да се чете върху монумента. 
Двете копия на плочите подарил изследователят проф.Иван Гаврилов. 
Паметника на Булаирци е издигнат в прослава на загиналите във вйните и за бойните 
подвизи на българсикя войник през 20-те години на миналия век с дарения. Десетилетия 
наред е бил ситуиран в двора на вече закритите казарми в Кюстендил. От 20-на години е 
преместен в центъра на града. Пред монумента стават поклоненията и честванията на 
повечето исторически дати, на славни годишнини, на ревоюлицонни дейци от страна на 
кюстендилци. 

За щедри дарения удостоиха холандска фондация с общинско отличие във Варна 

www.chernomore.bg | 21.09.2018 |  
Холандската фондация S.M.H.O. AD MEERSEN бе удостоена с почетен плакет на община 
Варна за щедрите дарения, които прави на АГ болницата във Варна. Зам.кметът Коста 
Базитов връчи отличията на двамата представители на организацията Фред Рингс и Джеф 
Акерманс, които са в морския ни град.   „През  2017 г. Фондацията ни дари рентгенов апарат 
за 40 000 евро, а през юни месец тази година жизненонеобходими за лечебното заведение  
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автоклави (стерилизатори) за над 100 000 лв., както и хирургически инструментариум” - 
припомни с благодарност управителят на АГ болницата проф. д-р Емил Ковачев.   С негово 
съдействие организацията е направила дарение от шкафчета и табла на ЦДГ „Ян Бибиян“ – 
гр. Варна. Директорът на заведението Алис Испенджиян благодари за жеста и посочи, че 
предоставеното оборудване е направило средата по-богата и емоционална за децата.   
Благодарности изказаха също г-н Коста Базитов и  председателят на комисията по 
здравеопазване към Общинския съвет във Варна доц. Антоанета Цветкова. Зам.кметът 
припомни, че община Варна си сътрудничи в социалната и образователната сфера от 2000 г. 
с институции от холандското правителство и се радва, че сега към тях се присъединява и 
неправителствена организация. Гостите от Холандия изразиха желание да участват в 
разработването на съвместни проекти с община Варна.   Фондацията съществува от 25 г., 
като осъществява благотворителна дейност в страни като Полша, Румъния, Молдова, 
Украйна и България. Тя се състои от доброволци от различни сфери, които подпомагат 
дейността на организацията, както и колаборацията с различните институции.     
Представителите на фондацията веднъж годишно правят посещения на обектите, които са 
били подпомогнати от тях.     Връзките с Варна датират отпреди 12 г. като най-тесни са 
контактите им с "СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна" ЕООД” /АГ Болница – Варна/.   
Ставри Таргов 

Започва проверка на дарителските сметки към община Хитрино 

www.bgonair.bg | 21.09.2018 |  
Прокуратурата започва проверка на дарителските сметки към община Хитрино. Причината е, 
че жителите на селото масово са недоволни от липсата на прозрачност в харченето на 
средствата. 4 семейства ще посрещнат и тази зима във фургоните, които държавата отпусна 
след взрива в Хитрино през декември 2016 г., въпреки че бяха  осигурени 5 млн. лева за 
строеж на нови къщи и ремонт на най-пострадалите домове. Близо 70 жалби са постъпили 
при националния омбудсман Мая Манолова, когато за пореден път отишла на място да 
провери как върви възстановяването на града. Хората били масово недоволни, че се 
ремонтират незасегнати от взрива сгради, а ремонтът на пострадалите се е бавел или дори 
не е бил започнат.  "Има създаден местен обществен съвет, който определя кои къщи имат 
нужда от ремонти, какви ремонти да се извършват, на каква стойност. По време на 
последното ми посещение едно от оплакванията беше, че липсва прозрачност по отношение 
на тези решения. Никой от пострадалите не разбрал на кого, каква сума и за какво е 
дадена", сподели Мая Манолова пред Bulgaria ON AIR. Прокуратурата ще проверява как са 
изхарчени не само отпуснатите от държавата пари, но и събраните малко над 2 млн. лв. чрез 
сметка на БЧК, както и още половин милион лева, дарени директно на община Хитрино. 

Инициативност и проекти преобразяват Долни Вадин 

www.vratzadnes.com | 22.09.2018 |  
Малкото и китно селце Долни Вадин не спира да изненадва посетителите си от близо и 
далеч. На входа на селото на брега на Дунава скоро ще има шестметров кръст. Той ще е част 
от кът за отдих в м. Валяка. Там вече са поставени маса, две пейки и къщичка за книги, от 
които се разкрива панорамна гледка към реката. Идеята за кръста е на Илиян Андонов от 
Горни Вадин, който се е заел и с направата му. С нов облик е и кметството. Сменена е 
дограма и са реновирани стаите. Предстои ремонт и на селските чешми. „Заслуга на 
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жителите на Долни Вадин е асфалтирането на пътя от Остров до Крушовене. Идеята е на 
Александър Георгиев от селото. Чрез социалните мрежи и медиите той даде тласък на 
гражданска инициатива за събиране на средства и материали, с които да изкърпим участъка. 
Към акцията се присъединиха дарители от близо и далеч, много емигранти от нашия край. 
Едно момче пристигна чак от Ловеч, за да участва. На пътя излязохме 68 човека!, споделя 
кметът    на населеното място Иван Спасов. Жителите на Долни Вадин дори изучават в 
интернет тънкостите в асфалтирането на улици, за да бъде работата им още по-ефективна. 
Закупуват необходимите материали, а фирма „BAUHAUS” ги доставя до Долни Вадин 
напълно безплатно. „Агро-Тех Рем“ ООД в лицето на Детелин Цветанов подпомага работата 
с дарение от 200 торби с цимент. Лидия Петкова спомага до селото да стигнат и 20 тона 
трошен камък. Активно със средства се включат и хора работещи в „АЕЦ Козлодуй“. 
Ударната група стартира запълване на дупки. Организират и втора акция, но тогава от АПИ 
отпускат 300 хил.лв. за ремонт на пътя, който хората очакват от десетилетие. Въпреки, че е 
малко селище, Долни Вадин има богат културен живот, благодарение на Анелия Спасова и 
Нина Борисова от читалището. За трета поредна година е реализирана инициативата „Село 
назаем“. В нея се включват историци, медици и агрономи, които изнасят беседи за хората в 
читалището. За удобство на присъсъстващите има специално обособен кът в читалището, 
където се провеждат срещите. Спечелен е и проект за закупуването на нови книги, а от 
библиотеката предоставят услугата-доставяне на четива от врата до врата. Културното 
средище става все по-привлекателно за хората. Техен е и един от 20-те одобрени проекти от 
търговска верига за облагородяване парка до църквата, където ще се поставят специални 
уреди за фитнес, подходящи и за възрастни хора.   През днешния ден Долни Вадин празнува 
събора си. Подготвена е обща седянка с участието на самодейци и гости. За настроението на 
хората са поканени изпълнители, а кметът на селото пожелава на всички преди всичко 
много здраве. В центъра на селото ще се продават ръчно изработени сувенири, като 
приходите от тях са за закупуване на шкафчета за новите книги на библиотеката.   

Символична велоалея ще изрисуват ентусиастите от „TurnovoRuns“ и доброволци по случай 
Европейския ден без автомобили 

www.focus-radio.net | 22.09.2018 |  
Велико Търново. Символична велоалея ще изрисуват ентусиастите от „TurnovoRuns“ и 
доброволци по случай Европейския ден без автомобили.  Кампанията се провежда 
традиционно на 22 септември и съвпада с честванията около 110-годишнината от 
обявяването на Независимостта на България. Това ще се случи на ул. „Александър 
Стамболийски“ в старата столица. За Радио „Фокус“ – Велико Търново Калин Василев, който 
е основател на организацията обясни, че инициативата за изрисуването на велоалея е 
съвместна идея на Общината и „TurnovoRuns“. 
„Искаме да изрисуваме тази почти еднокилометрова отсечка символично с тебешири, като 
първата велоалея във Велико Търново. Това ще се случи не от някакви професионалисти, а 
семейства, деца, наши фенове, хора, които обичат велотранспорта и намират смисъл в него. 
Подсигурили сме много тебешири, улицата  ще бъде затворена от служители на 
полицейското управление в града.  Ще дойдем с нашите велосипеди, ще седнем на пътното 
платно и ще изрисуваме улицата. Това не е перманентно решение, а символизира факта,  че 
има хора, които искат това да се случи, не е някакво начало на велоалеите във Велико 
Търново“, посочи Калин Василев. 
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Събитие стартира от парк „Дружба“. Ще бъде направен инструктаж как човек трябва да се 
движи в градска среда с велосипед, ще се раздадат и правилници на доброволците. 
Велопоходът ще е насочен към паметник „Асеневци“, като служители на РУ-Велико Търново 
ще се грижат за сигурността на участниците в него. В часовия диапазон от 13:00 до 15:30 
часа улицата ще бъде затворена за превозни средства. 
Мария НЕДЕВА 

Бегачи от 45 държави пристигат за Софийския маратон 

www.bgathletic.com | 22.09.2018 |  
Бегачи от рекорден брой държави са заявили участници в София Маратон на 14 октомври. 
Интерес към 35-ото издание на софийския лекоатлетически маратон има от представители 
на 45 държави, а общият очакван брой на стартиращите е над 4000.   И тази година проявата 
е част от инициатива София – Европейска столица на спорта и отново е финал на веригата от 
маратонски бягания под наслов „Бягането като начин на живот“ след състезанията в Стара 
Загора и във Варна.   Освен традиционно силните представители на Кения, Мароко, Етиопия, 
този път сред участниците ще има атлети от Уганда и Руанда, а също от Австралия, 
Обединените арабски емирства и др. Засега с най-силна заявка като резултат при мъжете е 
на Доди Фейера Гемеда от Етиопия, който впечатлява с личното си постижение 2.09:42 часа 
от маратона в Донгюн (Кит) през 2016 г. Рядко в България пристига маратонец с персонален 
рекорд под 2.10 ч., а Доди е бягал под 2.15 ч. осем път в последните пет години. Той обаче 
ще срещне сериозна съпротива, тъй като в София ще стартират редица класни маратонци, 
сред тях и миналогодишният победител с рекорд на трасето Бармао Кипроно от Етиопия.   
Очаква се и тази есен рекордите на трасето да бъдат подобрени в тон с новия световен 
рекорд на олимпийския шампион Елуид Кипчоге (Кения) от бягането в Берлин преди три 
дни – 2.01:39 ч.   За първи път на Софийския маратон ще присъства делегат на 
Международната федерация по лека атлетика (ИААФ). Португалецът Карло Кардосо ще 
инспектира трасето и цялостно ще оцени организацията на състезанието, което 
кандидатства за категория „bronze level” в ранглистата на най-прочутите световни маратони.   
Регистрацията за София Маратон продължава до 7 октомври, като по традиция всеки 
участник ще получи стартов пакет с много подаръци от спонсорите.   Организатори на 
Софийския маратон са Фондация „София – Европейска столица на спорта“, Столична 
Община, Министерството на младежта и спорта, БОК, БФЛА, проявата отново обединява 
няколко благотворителни каузи, а по трасето ще помагат стотици доброволци. 


