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Новини за членове на БДФ 
 

Фондация „Искам бебе“ във Велико Търново дарява зеленчукови пюрета на социално слаби 
семейства с деца на възраст от 7 до 9 месеца 

www.focus-radio.net | 18.01.2019 | 12:36 
Велико Търново. Фондация „Искам бебе“ във Велико Търново дарява зеленчукови пюрета на 
социално слаби семейства с деца на възраст от 7 до 9 месеца. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико 
Търново регионалният координатор на организацията Вероника Михайлова. Тя отбеляза, че 
разполагат с 11 стека с по шест буркана. Пюретата бяха дарени от баронеса Рени Фон Бехтолшайм и 
Ласко Лазаров, съвместно с Малтийския орден, по повод 11-годишнината на фондация „Искам бебе“, 
която бе отбелязана миналата година. Срокът им на годност обаче изтича на 31 януари. Всеки, който 
проявява интерес, може да се свърже с Вероника Михайлова на телефон 0886 801 309. Тя посочи, че 
местната организация разполага и с още 50 стека зеленчуковите пюрета за деца на 4-месечна възраст, 
които също бяха част от дарението на баронеса Рени Фон Бехтолшайм и Ласко Лазаров. Срокът им 
изтича на 30 април. Тях „Искам бебе“ продава благотворително  на символична цена от 5 лева за стек. 
Със събраните средства ще бъдат подпомогнати двойки с репродуктивни проблеми от Велико 
Търново. Надежда КРЪСТЕВА 

4000 лева от благотворителни базари и кампании събра през 2018 година Фондация „Искам 
бебе“ във Велико Търново 

www.focus-radio.net | 18.01.2019 | 16:36 
Велико Търново. 4000 лева от благотворителни базари и кампании събра през 2018 година Фондация 
„Искам бебе“ във Велико Търново. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново регионалният 
координатор на организацията Вероника Михайлова. Тя посочи, че със събраната сума ще бъдат 
подпомогнати две двойки с репродуктивни проблеми от региона.  Те ще бъдат избрани чрез жребий. 
Условията за кандидатстване ще бъдат обявени съвсем скоро на интернет страницата на Фондация 
„Искам бебе“. Вероника Михайлова посочи, че благодарение на съвместната работа на Фондацията и 
Община Велико Търново са родени общо 60 бебета откакто бе създаден фонд „Ин витро“. Програмата 
започна през 2011 година, като заделените средства тогава бяха 30 000 лева. По инициатива на кмета 
Даниел Панов и екипа му бюджетът за фонд „Ин витро” бе увеличен и от 2012 година насам годишната 
сума е минимум 70 000 лева. През 2018 година Панов бе удостоен с наградата „Кмет на годината“ за 
големи общини с ин-витро програми, насърчаващи асистираната репродукция. Надежда КРЪСТЕВА 

Дете от приемно семейство спечели стипендия от национални институции 

www.konkurent.bg | 18.01.2019 | 16:36 
Митко Мариянов Георгиев е сред одобрените 12 стипендианти на шестото издание на инициативата 
„Продължи“ на Националната асоциация за приемна грижа и фондация Bcause. 14-годишното дете е 
настанено в приемно семейство в добричкото село Овчарово и в момента е ученик в седми клас в ОУ 
”Отец Паисий” там. Успехът му е 5,36. Живее в приемното семейство на Любка Маринова от 2012., 
заедно със своят брат Константин, който е шести клас. Само преди месец Митко получи поощрителна 
награда от конкурс за есе на тема ”Защо семейството е важно за детето”, организиран за втора година 
от Общинския младежки център ”Захари Стоянов” и фондация ”Лумос”. Стипендията, за която е 
одобрен Митко Мариянов, е в размер на 50 лева месечно. Той ще я получава до края на учебната 
2018/2019г., след което се кандидатства отново. Инициативата „Продължи“ има за цел да подкрепя 
ученици в приемни семейства с месечни стипендии, за добро представяне в училище. В рамките на 
петте издания на инициативата, повече от 100 ученици са получили помощ. Стипендии се отпускат на 
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деца, които са  настанени в приемни семейства и отговарят на следните условия: да са записани като 
редовни ученици в държавно или частно училище, което се намира в България; да са записани от VII 
до XI клас вкл.; средният им успех за изминалата учебна година да не е по-нисък от много добър (4,50). 
Изисква се и да нямат над 5 неизвинени отсъствия предната учебна година. Кандидатите за стипендия 
изпращат свое съчинение на тема "Моите големи трудности и успехи" на Националната асоциация, за 
да бъдат одобрени за помощта. дарик 

Кампания на "Райфайзенбанк" подкрепя застрашен от изчезване фолклор 

www.standartnews.com | 18.01.2019 | 19:05 
„Дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ набира средства в подкрепа на 
каузата на НУФИ „Широка лъка“ за съхранение на българския фолклор. Проектът „Запази песента на 
родния край“ на Националното училище за фолклорни изкуства предвижда издирване, записване и 
популяризиране на застрашени от изчезване народни песни и мелодии. За изпълнението на тази кауза 
дейно участие ще вземат учениците от НУФИ, които получават като задача по време на лятната си 
ваканция да открият слабо познати песни и мелодии от различни региони на България. Учениците от 
паралелките с народно пеене и народни инструменти ще превръщат в нотни листи чутите песни и 
мелодии, след което ще имат възможност да направят техни записи. Целта е народното творчество, 
което е слабо познато на обществото, защото се предава единствено от уста на уста, да бъде открито, 
записано и по този начин съхранено за поколенията. Проектът предвижда и популяризиране на 
музикалните образци с поредица от образователни концерти в Широка лъка, Асеновград и Пловдив, 
включително в домове за деца, лишени от родителски грижи. Каузата на учениците от НУФИ може да 
бъде подкрепена чрез дарение в благотворителната платформата izberi.rbb.bg, като е необходимо 
единствено въвеждането на данни за банкова карта и избор на сума за дарение. Опции са още превод 
през Райфайзен Онлайн или SMS на единен дарителски номер 17 777, с ключова дума DMS NUFI. В 
сфера Култура и образование десетата кампания „Избери, за да помогнеш“ подкрепя още проекти на 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, националния парк-музей Шипка и крепостта 
Баба Вида, Регионална библиотека „Никола Вапцаров“ в Кърджали и Читалище „Самообразование“ – 
с. Бачево, община Разлог. Повече информация и лесен начин за подкрепа на всяка една от 24-те 
културни, здравни, социални и еко каузи, включени в благотворителната инициатива на 
Райфайзенбанк, може да бъде открита на izberi.rbb.bg.   З 

ТЕЦ в комплекса Марица Изток е най-големият корпоративен дарител за 2018 г. в 
категорията "Нефинансови дарения" 

в. 24 часа | 19.01.2019 | 00:01 
"Контур Глобал Марица Изток 3" получи най-престижната награда за корпоративна социална 
отговорност на компаниите, присъждана ежегодно от Българския дарителски форум с традиционен 
домакин президентът на Република България. Компанията спечели отличието в надпреварата с 
множество изявени фирми с мащабни програми за социални инвестиции, реализирайки в 2017 г. 
дарения на обща стойност 814 488 лева. През 2018 г. дружеството изгради и напълно оборудва нов 
парк в Гълъбово в рамките на съвместен проект с общината. Новоизграденият парк "Езерото" 
предлагана жителите и гостите на града места за отдих на метри от прохладата на язовир "Розов 
кладенец". Проектът е изцяло съобразен с нуждите на местните жители и включва две обезопасени 
спортни игрища със специализирана тревна настилка и пясъчно поле, зона за фитнес на открито, 
детска площадка, фонтан и дървени беседки, удобна автобусна спирка, паркоместа, санитарни 
помещения, осветление, система за видеонаблюдение, както и редица други удобства. 
През последните години "Контур Глобал Марица Изток 3" е отделила над 4 милиона лева за проекти 
в помощ на местните общности. Ярък пример е модерният облик на десетхилядния град Гълъбово, 
област Стара Загора, в центъра на родната ни енергетика. "Контур Глобал Марица Изток 3" е 
реализирала в община Гълъбово над 12 големи проекта, с които изгражда и ремонтира детски 
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градини, площадки за игра, спортни центрове и административни сгради в града и околните населени 
места. 
"Контур Глобал Марица Изток 3" е пример за отговорен бизнес. Освен инвестициите в емблематични 
инфраструктурни обекти, компанията осъществява множество проекти в подкрепа на по-доброто 
образование, развитието на културата, запазването на местните фолклорни традиции, включването 
на хора в неравностойно положение, качествената грижа за здравето. 
В Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово вече трета година "Контур 
Глобал Марица Изток 
3" осигурява за бъдещите енергетици модерно обучение по английски език с помощник-учител, който 
е носител на езика и развива комуникативните компетенции на учениците в интерактивна среда. 
В Регионалната библиотека "Захарий Княжески" в Стара Загора отваря врати реконструирана от 
компанията зала за тийнейджъри - модерно обзаведено място за срещи и работа на младите хора с 
достъпен интернет, книги, комикси, игри и богата програма от събития. 
"Контур Глобал Марица Изток 3" подкрепя ежегодно фестивала "Джаз Форум" в Стара Загора, 
осигурявайки пространство за култура и забавление сред древните руини на Аугуста Траяна. 
Дългогодишно е и сътрудничеството на компанията с училищата, детските градини и читалищата в 
община Гълъбово - подсигурени са компютри, климатици, книги, фолклорни костюми и 
образователни програми в полза на млади и стари. 
"Ние сме различни, но не безразлични" е каузата, зад която "Контур Глобал Марица Изток 3" застава 
вече четири поредни години, за да подкрепи уникалните Спортни игри за хора с увреждания. Игрите 
се провеждат в обновената от компанията спортна зала "Енергетик" в Гълъбово, която е оборудвана в 
съответствие с всички спортни стандарти. Осигуреният при ремонта безпрепятствен достъп за хора с 
увреждания предоставя на почти 100 участници на възраст между 14 и 70 години от цялата страна 
изключителната възможност да бъдат активни по достъпен за тях начин, да се социализират и да 
отпразнуват силата на спортния си дух. 
"Контур Глобал Марица Изток 3" дари съвременен криостат AST 500 на Комплексния онкологичен 
център в Стара Загора - единственото лечебно заведение от този тип в региона, което обслужва 
населението на четири области. Новата напълно автоматична апаратура осигурява бързи и надеждни 
патохистологични резултати на пациентите по време на самата операция, което е от изключително 
значение за тяхното правилно лечение. 
В навечерието на деня на родилната помощ нова апаратура получи и Клиниката по неонатология към 
УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович" в Стара Загора. С модерния интензивен инкубатор Isolette С2000 
лекарите ще могат едновременно да регулират температурата, кислорода и влажността, за да 
осигурят необходимата специална среда за повече от 400 бебета, за които се грижат годишно. 
И през 2019 г. "Контур Глобал Марица Изток 3" продължава да работи по своята програма за социални 
инвестиции, споделяйки с местната общност една "Отговорна енергия". 
"Контур Глобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на 
лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите 
европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 
10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници, и така допринася за 
гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. 
Над Ц милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за 
опазване на околната среда. 
Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната 
електрическа компания (27%). 
Стр. 8 

Гласувай за своя герой на ПРОМЯНАТА! 

www.ngobg.info | 19.01.2019 | 01:08 
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Финалистите в ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг 
Груп, която се организира в партньорство с Reach for Change България - имат нужда от твоята подкрепа, 
за да определиш кой от тях отговаря в най-голяма степен на следното описание: Героят на 
ПРОМЯНАТА ще подобри живота на децата и младежите в България. Героят на ПРОМЯНАТА има смела 
визия, нови идеи и изпитан метод как да го направи. Героят на ПРОМЯНАТА вижда възможности там, 
където другите виждат препятствия. Може да гласуваш за един от петимата финалисти в ПРОМЯНАТА 
до 4-и февруари.   Гласувай!   Тримата финалисти, събрали най-много гласове от публиката, ще получат 
финансиране от ПРОМЯНАТА. На 13 февруари те ще бъдат поканени на среща с Жури, което включва 
представители на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change. В допълнение, тримата 
кандидати ще представят проектите си и пред Детско жури. Двете журита ще вземат окончателно 
решение кой ще стане големият победител в конкурса ПРОМЯНАТА. Победителят ще получи 
безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а всеки от другите двамата финалисти - по 15 000 
лв. Допълнително и петимата финалисти стават част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период от една 
година, в рамките на който ще получат обучения, консултации от бизнес ментори, достъп до 
международната мрежа от социални предприемачи, подпомагани от Reach for Change, и медийна 
подкрепа, благодарение на Нова Броудкастинг Груп. Допълнително можеш да подкрепиш 
финалистите в ПРОМЯНАТА и като дариш за техните проекти. Важно уточнение: Даряването не е 
обвързано с гласуването. Гласуването е безплатно и гласувайки, не извършваш финансово дарение. 
От друга страна, ако дариш, това няма да се отрази на резултатите от гласуването. Повече информация 
как да дариш за всеки от финалистите ще намериш на техните профили. Можеш да дариш и за 
цялостната дейност на ПРОМЯНАТА, изпращайки дарителски SMS с текст на латиница DMS 
PROMYANATA на номер 17 777. Цена за абонати на Telenor, VIVACOM и А1: 1 sms е 1 лв. За потребители 
на предплатени услуги - 1,20 лв. с ДДС. Всички дарени средства за ПРОМЯНАТА ще бъдат използвани 
за подкрепа на социалните предприемачи – финалисти в инициативата. По-подробна информация за 
правилата на конкурса и за досегашните етапи на селекция може да намериш тук. 
 

ТЕЦ в комплекса Марица Изток е най-големият корпоративен дарител за 2018 г. в 
категорията „Нефинансови дарения“ 

www.24chasa.bg | 21.01.2019 | 10:46 
„Контур Глобал Марица Изток 3“ получи най-престижната награда за корпоративна социална 
отговорност на компаниите, присъждана ежегодно от Българския дарителски форум с традиционен 
домакин президентът на Република България. Компанията спечели отличието в надпреварата с 
множество изявени фирми с мащабни програми за социални инвестиции, реализирайки в 2017 г. 
дарения на обща стойност 814 488 лева. През 2018 г. дружеството изгради и напълно оборудва нов 
парк в Гълъбово в рамките на съвместен проект с общината. Новоизграденият парк „Езерото“ 
предлага на жителите и гостите на града места за отдих на метри от прохладата на язовир „Розов 
кладенец“. Проектът е изцяло съобразен с нуждите на местните жители и включва две обезопасени 
спортни игрища със специализирана тревна настилка и пясъчно поле, зона за фитнес на открито, 
детска площадка, фонтан и дървени беседки, удобна автобусна спирка, паркоместа, санитарни 
помещения, осветление, система за видеонаблюдение, както и редица други удобства. През 
последните години „Контур Глобал Марица Изток 3“ е отделила над 4 милиона лева за проекти в 
помощ на местните общности. Ярък пример е модерният облик на десетхилядния град Гълъбово, 
област Стара Загора, в центъра на родната ни енергетика. „Контур Глобал Марица Изток 3“ е 
реализирала в община Гълъбово над 12 големи проекта, с които изгражда и ремонтира детски 
градини, площадки за игра, спортни центрове и административни сгради в града и околните населени 
места. „Контур Глобал Марица Изток 3“ е пример за отговорен бизнес. Освен инвестициите в 
емблематични инфраструктурни обекти, компанията осъществява множество проекти в подкрепа на 
по-доброто образование, развитието на културата, запазването на местните фолклорни традиции, 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

7 

 

включването на хора в неравностойно положение, качествената грижа за здравето. В 
Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово вече трета година „Контур 
Глобал Марица Изток 3“ осигурява за бъдещите енергетици модерно обучение по английски език с 
помощник-учител, който е носител на езика и развива комуникативните компетенции на учениците в 
интерактивна среда. В Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора отваря врати 
реконструирана от компанията зала за тийнейджъри – модерно обзаведено място за срещи и работа 
на младите хора с достъпен интернет, книги, комикси, игри и богата програма от събития. „Контур 
Глобал Марица Изток 3“ подкрепя ежегодно фестивала „Джаз Форум“ в Стара Загора, осигурявайки 
пространство за култура и забавление сред древните руини на Аугуста Траяна. Дългогодишно е и 
сътрудничеството на компанията с училищата, детските градини и читалищата в община Гълъбово – 
подсигурени са компютри, климатици, книги, фолклорни костюми и образователни програми в полза 
на млади и стари. „Ние сме pазлични, но не безразлични“ е каузата, зад която „Контур Глобал Марица 
Изток 3“ застава вече четири поредни години, за да подкрепи уникалните Спортни игри за хора с 
увреждания. Игрите се провеждат в обновената от компанията спортна зала „Енергетик“ в Гълъбово, 
която е оборудвана в съответствие с всички спортни стандарти. Осигуреният при ремонта 
безпрепятствен достъп за хора с увреждания предоставя на почти 100 участници на възраст между 14 
и 70 години от цялата страна изключителната възможност да бъдат активни по достъпен за тях начин, 
да се социализират и да отпразнуват силата на спортния си дух. „Контур Глобал Марица Изток 3“ дари 
съвременен криостат AST 500 на Комплексния онкологичен център в Стара Загора - единственото 
лечебно заведение от този тип в региона, което обслужва населението на четири области. Новата 
напълно автоматична апаратура осигурява бързи и надеждни патохистологични резултати на 
пациентите по време на самата операция, което е от изключително значение за тяхното правилно 
лечение. В навечерието на деня на родилната помощ нова апаратура получи и Клиниката по 
неонатология към УМБАЛ “„Проф. Ст. Киркович“ в Стара Загора. С модерния интензивен инкубатор 
Isolette C2000 лекарите ще могат едновременно да регулират температурата, кислорода и влажността, 
за да осигурят необходимата специална среда за повече от 400 бебета, за които се грижат годишно. И 
през 2019 г. „Контур Глобал Марица Изток 3“ продължава да работи по своята програма за социални 
инвестиции, споделяйки с местната общност една „Отговорна енергия“. „Контур Глобал Марица Изток 
3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна 
Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на 
труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, 
използвайки местни енергийни източници, и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност 
и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа 
на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна 
компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%). 

Вълчев: Децата трябва да придобият всички ключови умения в училище, а не само част от 
тях 

www.novini.dir.bg | БГНЕС | 22.01.2019 | 12:16 
Трябва така да направим, че децата да придобият всички ключови умения в училище, а не само 
езиковите или тези в областта на гражданските науки, точните и природните науки. Трябва така да 
направим, че децата да придобият всички ключови умения в училище, а не само езиковите или тези в 
областта на гражданските науки, точните и природните науки. Това каза пред БГНЕС министърът на 
образованието Красимир Вълчев, който участва в съвместна дискусия между граждански организации 
и бизнеса, организирана от Българския дарителски форум. „Правим втора среща с дарителите в 
сферата на образованието. Ежегодно системата на образованието получава един немалък ресурс от 
дарения. Срещата има за цел да намерим полезното взаимодействие между нас. Всяка една от тези 
организации е специализирана в една или друга дейност и може да ни бъде полезна по отношение 
на конкретна политика, дейност или мярка, която ние реализираме”, уточни министър Вълчев и 
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добави, че в бъдеще образователната система все повече ще се развива в партньорство с общности, 
родители и други организации и все по-малко с усилията на министерството. „Над 50% от даренията, 
постъпващи в организацията отиват за образование. Няма как да се случи реална промяна в 
образованието ако частните дарители инвестират сами, без да се съобразяват с това какви са 
политиките на министерството и в същото време ако от ведомството не знаят какво се случва с 
даренията и какви добри проекти и решения се реализират, така че рано или късно да може да ги 
превърне в политики”, заяви директорът на Българския дарителски форум Красимира Величкова. Тя 
посочи, че през 2017 г. са дарени над 50 млн. лв. за образование през стипендии, проекти, подкрепа 
за инфраструктура. Според нея сумата не е голяма, но това са средства, които много гъвкаво могат да 
се използват за реализирането на различни идеи и да подпомагат инициативата на учителите и 
активните директори и ученици. На въпрос на БГНЕС дали министерството е успяло да осигури добрата 
подготовка на учениците във всяко училище в страната, министър Вълчев подчерта, че винаги ще има 
неравенства. „На ниво учебни програми това равенство почти винаги го е имало, може би с малки 
изключения. Темата беше повдигната преди няколко години в контекста на приемането на Закона за 
училищното и предучилищно образование темата за ранната селекция. В момента няма такава до 
завършването на 7 клас. Всички училища трябва да имат равни финансови възможности, добри 
учители. Затова направихме политики да предоставим повече средства на малките отдалечени 
училища и детски градини в по-малките и отдалечени населени места”, коментира Вълчев. Той 
подчерта важността и на добрата материална база и заяви, че в следващите години ще положат усилия 
да се подобрят и модернизират кабинетите в училищата и детските градини. Министърът обяви, че 
предстои да започне изпълнението на 17 национални програми, от които 8 са. Една от тях е засяга 
десегрегацията, а друга иновациите в училище. В заключение Вълчев добави, че продължават 
усилията на ведомството в посока намаляване на броя на децата отпадащи от образователната 
система. /БГНЕС 

Вълчев: Децата трябва да придобият всички ключови умения в училище, а не само част от 
тях 

www.novini.dir.bg | БГНЕС | 22.01.2019 | 12:40 
Трябва така да направим, че децата да придобият всички ключови умения в училище, а не само 
езиковите или тези в областта на гражданските науки, точните и природните науки. Трябва така да 
направим, че децата да придобият всички ключови умения в училище, а не само езиковите или тези в 
областта на гражданските науки, точните и природните науки. Това каза пред БГНЕС министърът на 
образованието Красимир Вълчев, който участва в съвместна дискусия между граждански организации 
и бизнеса, организирана от Българския дарителски форум. „Правим втора среща с дарителите в 
сферата на образованието. Ежегодно системата на образованието получава един немалък ресурс от 
дарения. Срещата има за цел да намерим полезното взаимодействие между нас. Всяка една от тези 
организации е специализирана в една или друга дейност и може да ни бъде полезна по отношение 
на конкретна политика, дейност или мярка, която ние реализираме”, уточни министър Вълчев и 
добави, че в бъдеще образователната система все повече ще се развива в партньорство с общности, 
родители и други организации и все по-малко с усилията на министерството. „Над 50% от даренията, 
постъпващи в организацията отиват за образование. Няма как да се случи реална промяна в 
образованието ако частните дарители инвестират сами, без да се съобразяват с това какви са 
политиките на министерството и в същото време ако от ведомството не знаят какво се случва с 
даренията и какви добри проекти и решения се реализират, така че рано или късно да може да ги 
превърне в политики”, заяви директорът на Българския дарителски форум Красимира Величкова. Тя 
посочи, че през 2017 г. са дарени над 50 млн. лв. за образование през стипендии, проекти, подкрепа 
за инфраструктура. Според нея сумата не е голяма, но това са средства, които много гъвкаво могат да 
се използват за реализирането на различни идеи и да подпомагат инициативата на учителите и 
активните директори и ученици. На въпрос на БГНЕС дали министерството е успяло да осигури добрата 
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подготовка на учениците във всяко училище в страната, министър Вълчев подчерта, че винаги ще има 
неравенства. „На ниво учебни програми това равенство почти винаги го е имало, може би с малки 
изключения. Темата беше повдигната преди няколко години в контекста на приемането на Закона за 
училищното и предучилищно образование темата за ранната селекция. В момента няма такава до 
завършването на 7 клас. Всички училища трябва да имат равни финансови възможности, добри 
учители. Затова направихме политики да предоставим повече средства на малките отдалечени 
училища и детски градини в по-малките и отдалечени населени места”, коментира Вълчев. Той 
подчерта важността и на добрата материална база и заяви, че в следващите години ще положат усилия 
да се подобрят и модернизират кабинетите в училищата и детските градини. Министърът обяви, че 
предстои да започне изпълнението на 17 национални програми, от които 8 са. Една от тях е засяга 
десегрегацията, а друга иновациите в училище. В заключение Вълчев добави, че продължават 
усилията на ведомството в посока намаляване на броя на децата отпадащи от образователната 
система. /БГНЕС 

Красимир Вълчев: Децата трябва да придобият всички ключови умения в училище, а не само 
част от тях 

www.actualno.com | 22.01.2019 | 13:03 
"Трябва така да направим, че децата да придобият всички ключови умения в училище, а не само 
езиковите или тези в областта на гражданските науки, точните и природните науки." Това каза за 
БГНЕС министърът на образованието Красимир Вълчев, който участва в съвместна дискусия между 
граждански организации и бизнеса, организирана от Българския дарителски форум. "Правим втора 
среща с дарителите в сферата на образованието. Ежегодно системата на образованието получава 
един немалък ресурс от дарения. Срещата има за цел да намерим полезното взаимодействие между 
нас. Всяка една от тези организации е специализирана в една или друга дейност и може да ни бъде 
полезна по отношение на конкретна политика, дейност или мярка, която ние реализираме”, уточни 
министър Вълчев и добави, че в бъдеще образователната система все повече ще се развива в 
партньорство с общности, родители и други организации и все по-малко с усилията на 
министерството. "Над 50% от даренията, постъпващи в организацията отиват за образование. Няма 
как да се случи реална промяна в образованието ако частните дарители инвестират сами, без да се 
съобразяват с това какви са политиките на министерството и в същото време ако от ведомството не 
знаят какво се случва с даренията и какви добри проекти и решения се реализират, така че рано или 
късно да може да ги превърне в политики”, заяви директорът на Българския дарителски форум 
Красимира Величкова. Тя посочи, че през 2017 г. са дарени над 50 млн. лв. за образование през 
стипендии, проекти, подкрепа за инфраструктура. Според нея сумата не е голяма, но това са средства, 
които много гъвкаво могат да се използват за реализирането на различни идеи и да подпомагат 
инициативата на учителите и активните директори и ученици. На въпрос дали министерството е 
успяло да осигури добрата подготовка на учениците във всяко училище в страната, министър Вълчев 
подчерта, че винаги ще има неравенства. "На ниво учебни програми това равенство почти винаги го е 
имало, може би с малки изключения. Темата беше повдигната преди няколко години в контекста на 
приемането на Закона за училищното и предучилищно образование темата за ранната селекция. В 
момента няма такава до завършването на 7 клас. Всички училища трябва да имат равни финансови 
възможности, добри учители. Затова направихме политики да предоставим повече средства на 
малките отдалечени училища и детски градини в по-малките и отдалечени населени места”, 
коментира Вълчев. Той подчерта важността и на добрата материална база и заяви, че в следващите 
години ще положат усилия да се подобрят и модернизират кабинетите в училищата и детските 
градини. Министърът обяви, че предстои да започне изпълнението на 17 национални програми, от 
които 8 са. Една от тях е засяга десегрегацията, а друга иновациите в училище. В заключение Вълчев 
добави, че продължават усилията на ведомството в посока намаляване на броя на децата отпадащи 
от образователната система. 
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Базар „Малкото е много": Пазарувай с кауза 

www.ngobg.info | 22.01.2019 | 13:13 
Малки кукли, бурканчета с мед, сладко и лютеница, ръчно изрисувани или изплетени сувенири … и 
още стотици малки неща, които струват Много! Но не в пари, а във време, усилия и стойност. Тези 
малки неща значат много: За всеки човек с увреждане, който е участвал в изработването на малка 
панделка, сувенир или мартеница  „В Дневния център се научих да съм по-отговорен, да спазвам 
часовете, преди бях по-разсеян. Сега, откакто правим декупаж на   сувенирите, съм по-сръчен в ръцете 
и дори родителите ми го забелязват и ме похвалиха.“ споделя Данаил, участник в 
Работилница  „Светове“ на Фондация „Светът на Мария". .За всеки млад прохождащ талант, който има 
малко самочувствие, но много потенциал, за да се открият многото възможности пред него „Беше 
малко, русокосо момиченце, с любопитен поглед – говореше малко, усмихваше се често и рисуваше 
със замах. Всички художници,  провели различни курсове по изобразително изкуство, скулптура и 
илюстрация с децата от „Прегърни ме“, бяха категорични за безспорния талант на Лия, затова 
и  получи артистичния псевдоним АртМашина. От тази година Лия е ученичка в училището за 
приложни изкуства „Св. Лука”. споделя Милена от Ателие „Прегърни ме“.  .За всяко малко дете, за 
което опазването на природата се превръща в една много значима кауза„Това е есетра-дете. Това е 
пързалка за децата-есетри [в червено], която е сложена във водата от добрите хора, които не ядат 
есетри.....“  са думите на 4-годишно момче, гледало прожекцията #ДУНАВтечевСофия на WWF 
България и нарисувало семейство есетри, разказало и на приятелите си за тях и нуждата да бъдат 
опазени. . За всеки в неравностойно положение, който има малко умения, но много заряд за работа 
„Фани е  на 31 години, завършила едва 4-ти клас, има 3 деца и никога до момента не е работила. 
Записването й в шивашката работилница на НАРД я накара да мечтае, да се чувства можеща и 
независима, намери й приятели и нова среда. След 6-месечния курс на обучение тя кандидатства с 
наша подкрепа в едно шивашко предприятие и вече 9 месеца работи неуморно и допринася 
равностойно за семейния бюджет. Щастлива е, че е пълноценен гражданин и най-важното, че има 
занаят и повече никога няма да се тревожи да не остане гладна.“ споделя Мария от Национален 
алианс за работа с доброволци (НАРД). Всъщност, всички тези малки неща значат Много за всички нас. 
Ние от Български център за нестопанско право знаем, че гражданските организации в България 
постигат много и значими за цялото ни общество успехи, измерими в хилядите променени съдби, 
опазените животински видове и съхранени природни блага. Затова и част от нашата мисия е да 
подкрепяме гражданските организации в това да се развиват и да бъдат устойчиви в постигането на 
каузите си. Един от начините, по който допринасяме за това, е Програмата ни „Предприемачество за 
нестопански организации“. Благодарение на партньорите ни по Програмата, вече 8 поредни издания 
насърчаваме и подпомагаме развитието на предприемачески инициативи с добавена социална 
стойност. Те носят на организациите не само финансова устойчивост и независимост, но и разширяват 
възможностите за подкрепа, която оказват на различните уязвими групи, с които работят. През 
Програмата до момента са преминали над 160 организации, всички те получили нови знания, умения 
и менторство при развитието на предприемачески модел на работа. Над 160 хил. лв. са инвестирани 
в най-добрите бизнес идеи, като финансовата подкрепа е само част от съдействието, което 
организациите получават при стартирането на идеите си. Специално време за срещи и споделяне на 
добри истории с предприемачески потенциал е вече ежегодният Базар на социалните предприятия. 
Тази година, за своето четвърто поред издание, Базарът носи името „Малкото е Много“: Защото зад 
Малките (и не толкова малки) продукти, които ще намерите на Базара, се крият Много и значими 
каузи! Защото Малките подаръци, които ще направите на себе си или своите близки, ще донесат 
Много удовлетворение, смисъл и надежда – на вас и на организацията, чиято мисия ще подкрепите с 
покупката си. На 16 и 17 февруари ще превърнем пазаруването в празник, защото ще пазаруваме с 
кауза. В рамките на два дни 13 граждански организации ще бъдат в Сердика Център, за да продават 
не само красиви и полезни неща, а такива с добавена социална стойност. Базарът е място за споделяне 
и общуване: ще имате възможност да научите историята зад продуктите на щандовете, ще разберете 
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повече за човешките съдби и природните богатства, върху които вашата покупка ще окаже 
положително въздействие. Ще има време и за творчество – подготвили сме работилници за 
изработване на картички, сплитане на мартеници и рисуване. Организациите, които ще срещнете на 
Базара, са с много добри дела зад гърба си и с още повече пред себе си. Това са: Българска Фондация 
Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците/BirdLife Bulgaria, Карин Дом, 
Национален алианс за работа с доброволци, сдружение „Закрила – Ловеч“, Сдружение за подкрепа 
на лица с умствени затруднения - гр. Варна, сдружение ИДЕА, сдружение "Паралелен свят", фондация 
"И аз мога", фондация "Конкордия България", фондация „Светът на Мария“, Център за неформално 
образование и културна дейност АЛОС ,WWF България. В рамките на Базара, на 16 февруари, ще се 
проведе и официалната церемония по награждаване на победителите в конкурса „Най-добър бизнес 
план на НПО“. В конкурса се включват 12-те организации, които са част от тазгодишното издание на 
Програмата „Предприемачество за нестопански организации“. Организациите, представили най-
добрите пет бизнес плана, ще получат финансова, експертна и менторска подкрепа за стартиране или 
надграждане на бизнес идеите си. Ще ви разкажем повече за разнообразните им и находчиви идеи, 
а тук можете да видите кои са организациите участници в конкурса, както и победителите в 
предходното издание. Бъдете с нас на 16 и 17 февруари на Базара „Малкото е Много" и пазарувайте с 
кауза! Инициативата се провежда в рамките на програмата „Предприемачество за нестопански 
организации“, която се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“ и в 
партньорство с TELUS International Europe и УниКредит Булбанк. Медийни партньори на Базара: С 
любезното домакинство на: 

Красимир Вълчев: Децата трябва да придобият всички ключови умения в училище, а не само 
част от тях 

www.e-novinar.com | 22.01.2019 | 13:53 
"Трябва така да направим, че децата да придобият всички ключови умения в училище, а не само 
езиковите или тези в областта на гражданските науки, точните и природните науки." Това каза за 
БГНЕС министърът на образованието Красимир Вълчев, който участва в съвместна дискусия между 
граждански организации и бизнеса, организирана от Българския дарителски форум. "Правим втора 
среща с дарителите в сферата на образованието. Ежегодно системата на Виж оригиналната статия в 
actualno.com  

Граждански организации: Нашите успешни модели да влязат в учебните програми 

www.ngobg.info | 23.01.2019 | 12:26 
Дарители в образованието задаваха въпроси и обсъждаха свои идеи с просветния министър Красимир 
Вълчев на втората среща в този формат, организирана от Български дарителски форум. Много 
неправителствени организации са разработили иновативни модели в различни сфери на 
образованието и възпитанието, които вече са доказали своята ефективност. Необходим е механизъм 
за превръщане на тези модели и успешни практики в част от учебните програми. Около това 
предложение се обявиха повечето дарители в образованието – граждански сдружения и търговски 
дружества, които участваха в днешната среща с министъра на образованието и науката Красимир 
Вълчев. Това беше втора дискусията в този формат, организирана от Български дарителски форум 
(БДФ). Домакин на събитието беше 31-о Средно училище за чужди езици и мениджмънт в София 
– един от активните участници в програмата „Научи се да даряваш" на БДФ. Фондация 
„Благотворител" постави въпроса за официализиране на своята методика за преподаване на 
общочовешките добродетели в часове на класа и в извънкласни занимания. Завършен модул с 
доказана практическа полза за превенция на шофирането в нетрезво състояние сред младежите от ХII 
клас е готова да подари на МОН компанията „Перно Рикар България“. Наръчници за превенция на 
насилието предложи Българският фонд за жените. По-широкото разпространение заслужават и 
успешните образователни проекти на фондация „Америка за България“ като например „Заедно в час". 
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„Предпазливи сме при разпространението на материали за обучение извън учебните програми. 
Готови сме обаче да разгледаме конкретните предложения и да използваме рационалните от тях", 
коментира министър Красимир Вълчев. Според него чрез бъдещата национална програма за 
стимулиране на иновации в училищата може да се реализира идеята на Фондация „Работилница за 
граждански инициативи" – да се подпомогне обменът на опит и знания между преподавателите. От 
фондация „Св. св. Кирил и Методий" дойде предложението за съвместна работа между държавата и 
гражданския сектор за решаване на острия проблем с образованието на децата от уязвими групи. 
„Формулата е да се започне от ранното детско развитие и задължителното включване в 
образователната система. Полезни модели има и те трябва да се развиват и разпространяват“, 
отговори министърът. Преди дискусията министър Вълчев запозна дарителите с основните 
приоритети на държавата в образованието. Най-важните сред тях са връщането и задържането на 
децата в училище, модернизацията на образованието, включително на материалната база в 
училищата, връзката между образованието и пазара на труда, възпитанието чрез подкрепа, а не чрез 
наказания. „Над 50% от даренията в България отиват за образование. Няма как да се случи реална 
промяна в образованието, ако частните дарители инвестират сами, без да се съобразяват с това какви 
са политиките на министерството и в същото време, ако от ведомството не знаят какво се случва с 
даренията и какви добри проекти и решения се реализират, така че рано или късно да може да ги 
превърне в политики”, заяви директорът на БДФ Красимира Величкова. Тя посочи, че през 2017 г. за 
образование са дарени над 50 млн. лв.  през стипендии, проекти, подкрепа за инфраструктура. 

Най-важно е детето да бъде в училище 

в. Аз Буки | Антоанета НАЙДЕНОВА | 24.01.2019 | 00:01 
Нова програма ще подпомага финансово работата на общините срещу отпадането на учениците 
"В бъдеще образователната система все повече ще се разбива в партньорство с общности, родители 
и друзи организации. Това е втора среща с дарителите в сферата на образованието, на която се 
опитваме да намерим полезното взаимодействие между нас. Имаме нужда да се виждаме 
периодично, за да чуем вашия опит, който да използваме по отношение на конкретна политика, 
дейност или мярка. Някои от вас реализират много добри проекти в различни области на 
образованието, но в малък мащаб, а ние можем да ги превърнем в системни мерки. Имаме 
значителен ръст на дарителски средства в сферата на образованието". Това каза министърът на 
образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия с дарители 8 образованието, 
организирана от Българския дарителски форум. 
Домакин на неформалната среща бе столичното 31. средно училище за чужди езици и мениджмънт 
"Иван Вазов" - един от активните участници в програмата "Научи се да даряваш" на БДФ. 
"Над 50% от даренията в България отиват за образование", коментира директорът на БДФ Красимира 
Величкова. През 2017 г. за образование са дарени над 50 млн. лв. през стипендии, проекти, подкрепа 
за инфраструктура. 
Дарителите научиха от първа ръка плановете на държавата за развитие на образователната система 
през 2019 г. Те се интересуваха също какъв напредък е постигнат в областта на дуалното обучение, 
гражданското образование, привличането и задържането на децата в училище, работата в 
мултикултурна среда, извънкласните занимания. Питаха министър Вълчев как ще бъде осигурена 
системата на образованието с качествени учители по математика и природни науки, за смисъла и 
ролята на обществените съвети, за възпитателните функции на образователните институции, за 
възможностите чрез гражданското образование да се преодолеят стереотипите - че мястото на жената 
е в кухнята, за равнопоставеност между мъжете и жените, за превенция на домашното насилие и 
ранните бракове и т.н. Министър Вълчев посочи, че възпитанието е сред приоритетите. 
Затова е предложен проект на стратегия за възпитателната дейност, която да оформи обща визия за 
това как трябва да възпитаваме, с какви средства и мерки, какви да бъдат инструментите. Защото 
възпитанието трябва да е свързано с подкрепа, а не с наказание. 
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Той призна, че образователната система се осигурява най-трудно с учители по природни науки, 
инженерно-технически специалности и информационни технологии. Затова подготовката на учители 
в тези области във висшите училища ще бъде безплатна. Добрата новина е, че 30-годишните изразяват 
по-голямо желание да станат учители, отколкото 18-годишните. Освен това при финансирането на 
дейностите по интереси в училищата средствата за заниманията по природните науки се вдигат от 32 
на 40 на сто. Ще се увеличава приемът на ученици не само в професионалните гимназии, а и в 
природо-математическите. Продължава работата и по проекта "Старт за ИТ кариера", по който 600 
деца от други специалности се обучават за ИТ специалисти. Сега това се прави на пет места, но се 
предвижда да се отворят центрове за обучение в поне още 5 града. 
"Първата и най-важната тема обаче си остава ефективното включване на всяко дете в образователната 
система Сред най-важните резултати, които преследваме, е да се намали делът на рано отпадналите 
деца от предучилищното и училищното образование. Предотвратяването на отпадането е ключово и 
от това зависи дали ще продължим да се развиваме като проспериращо и хармонично общество", 
заяви Красимир Вълчев. Факт е, че децата от уязвимите групи и проблемни семейства, които нямат 
отношение към образованието, се увеличават чисто демографски и това е огромно 
предизвикателство, добави министърът. Затова усилията на МОН са фокусирани върху училищата, 
които се посещават най-вече от такива деца. Трябва да се следи за ежедневната посещаемост и 
ефективното включване на децата в учебния процес. Това предполага индивидуална подкрепа за 
всяко дете, прилагане на комплекс от мерки и интензивна работа с родителите. 
Със средства от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", които ще се насочат и към детските 
градини, ще се финансира допълнително обучение за овладяване на българския от деца, чийто 
майчин език е различен от официалния, каза Красимир Вълчев. Ще се покриват и таксите за детски 
градини в някои общини, за да се подобри достъпът до образователната система. Разчетите все още 
не са готови, така че към момента не може да се каже колко деца ще могат да бъдат освободени от 
такси. Но вероятно в определени общини по социално-икономически критерии това ще се отнася за 
всички деца. Министър Вълчев припомни, че според доклада на Световната банка поемането на 
таксите ще бъде най-ефективната мярка за разширяване на обхвата на децата в предучилищното 
образование. 
"Връщането на всяко едно дете в училище зависи и от решаването на проблемите със сегрегацията, 
както и с т.нар. вторична сегрегация, затова ще стартираме и Национална програма за подпомагане 
дейностите на общините по десегрегация", обясни министър Вълчев. Факт е, че много родители на 
деца от обособени квартали вече искат децата им да учат извън тях. И тук правилната общинска 
политика е тези деца своевременно да бъдат насочвани към други училища, за да няма риск от 
вторична сегрегация. , До тази национална програма ще финансираме основно разходите за транспорт 
на учениците и така ще се изпълни желанието на родителите децата им да се обучават в училище 
извън квартала, за да получат по-добро образование", подчерта министърът. 
Той добави, че се очаква всички национални програми да бъдат представени за обществено 
обсъждане следващата седмица, да бъдат приети от Министерския съвет до средата на март и да 
стартират от април. 
Министър Вълчев съобщи, че се подготвя Стратегия за ранното детско развитие, което е инвестиция с 
голяма обществена възвръщаемост. Разбира се, важни са и всички останали мерки по реализирането 
на цялостната концепция за личностна подкрепа. Затова през тази година са предвидени 
допълнителни 6 млн. лв., с които ще бъде финансирано назначаването на психолози и педагогически 
съветници във всички училища с над 250 ученици. 
Модернизацията на образованието е друга основна тема, която винаги е на дневен ред, за да може 
да се реализира т.нар. компетентностен подход. Той предполага не само знания и овладяване на 
базови умения, но също така и провокиране на мисленето, причинно-следствени връзки и 
креативност. В някои европейски страни процесът е започнал още преди 12 години, а у нас с 
приемането на Закона за предучилищното и училищното образование - преди 4. Предизвикателството 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

14 

 

на компетентностния подход е да мине през начина на преподаване, през учителите. "В 
образователната системата има енергия за иновации и промени, но тя трябва да се увеличи от долу 
нагоре и да се разпространи във всички училища. Иновациите трябва да са съсредоточени най-вече 
върху методите на преподаване, за да се провокира интересът на децата", обясни министър Вълчев. 
Работи се и по подобряването на материално-техническата база на образователната система Разбира 
се, най-важният фактор в класната стая е и ще си остане учителят. Сега училищата имат средства за 
издръжка, но не достигат парите за модернизация и иновации. Това ще бъде един от приоритетите на 
бюджетната политика, заяви министърът. Той се надява, че още тази година ще могат да се реализират 
някои от мерките - например всички училища да имат wi-fi мрежа със съответните защити, за да може 
да се ползва облакът, който предстои да бъде изграден по проекта "Образование на бъдещето", 
финансиран от ОП, Даука и образование за интелигента растеж". Предвиждат се и мерки за обучение 
чрез информационни технологии в областта на дигиталните умения и креативност. Защото бъдещето 
на всяка страна зависи от това дали ще има достатъчно специалисти със задълбочени дигитални 
умения. 
Друга важна тема, по която се работи, е постоянната връзка с пазара на труда Това, което МОН се 
опитва да направи чрез своите политики, е да насочва повече деца към специалности и професии с 
очакван недостиг на пазара труда, като увеличава приема в професионалните гимназии и осигурява 
допълнително финансиране за тях. Предвижда се въвеждането на допълнителни стипендии за 
учениците в дуална форма, които изучават професии с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. 
Стр. 5 

RockSchool иска да подари музикално обучение на незрящи деца 

www.kmeta.bg | 25.01.2019 | 09:36 
Боян Симеонов и Васил Спасов от RockSchool искат да дадат възможност на незрящите деца и 
младежи в България да се развиват и да намират общност чрез музика. Двамата искат да създадат 
първата адаптирана програма за музикално обучение на незрящи деца у нас. За целта обаче им е 
нужно финансиране и затова те участват в "Промяната" -  социално отговорна инициатива на Нова 
Броудкастинг Груп в партньорство с Reach for Change България. Тяхната идея ги нареди сред 
финалистите в инициативата. Но има трябва още подкрепа, за да спечелят формата и да реализират 
своя благодорен проект. RockSchool е академия, която вдъхновява, насърчава и подкрепя деца и 
възрастни, които искат да се занимават с музика. През последните осем години те са провели 82 000 
урока по китара, пеене, пиано, цигулка, барабани, саксофон и много други инструменти. Академията 
организира и концерти и студийни записи, насърчава учениците си да участват във формации и да 
свирят на сцена. Създали са и стипендиантска програма за безплатно музикално обучение и 
звукозапис за талантливи деца от семейства с ниски доходи. Преди около две години в RockSchool за 
първи път започват да вземат уроци и двама младежи с нарушено зрение. Гледайки ги на сцената, 
Боян си задава въпроса защо преди това не е виждал много незрящи млади музиканти в България. 
Проучва и открива, че все още не съществува структурирана музикална програма за незрящи. Двамата 
с Васил решават, че могат да адаптират уроците и базата на RockSchool, така че да са достъпни за още 
повече незрящи младежи. Така се ражда идеята за проекта „Виждам чрез музика“ - програма за 
музикално образование, адаптирано за деца и младежи със зрителни проблеми в академията. В 
живота на едно сляпо дете или младеж звукът е основният източник на информация, а оттам и за 
усещане и разбиране за света. Музиката сама по себе си може да развива сетивността и 
въображението на незрящите. Доказано е, че музикалното образование развива допълнителни 
качества при всички деца - креативност, дисциплина, самонаблюдателност, постоянство, умения за 
комуникиране. При децата и младежите със зрителни проблеми обаче то дава много повече - дава им 
увереност да бъдат част от колектив, възможност да се изразят пред публика. Въпреки това повечето 
от тях все още са изолирани от възможността да се научат да свирят на музикален инструмент. В 
резултат на това много незрящи деца нямат увереността, че могат да се изразяват и развиват в едно 
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изкуство наравно със своите връстници. Целта на RockSchool не е да направят незрящите деца и 
младежи професионални музиканти, а да им предоставят достъп по образование и общност, които им 
дават самочувствие, помагат им да се развият като личности и им носят радост. В същото време чрез 
позитивния пример искат да променят и възприятията на обществото, така че на децата и младежите 
с различни възможности повече да не се поставя етикета „неможещи“. За да го постигнат, RockSchool 
ще адаптират своята програма на няколко нива. Ще създадат музикален кабинет, оборудван с 
необходимия хардуер и софтуер за нуждите на незрящите деца. Желанието им е да ги учат да пеят, да 
бъдат DJ-и, да свирят на китара, бас, пиано, барабани, саксофон, цигулка и други. Ще привлекат и 
специалисти, които ще обучат техните преподаватели как да работят по най-добрия начин с 
незрящи. Не на последно място, ще създадат стипендиантски фонд за тези деца, които нямат 
финансовата възможност да заплатят за уроците си. В дългосрочен план ще могат да помогнат на най-
талантливите и отдадени на музиката деца да се развият професионално – чрез участия в концерти, 
музикални групи и звукозапис в студио. Боян и Васил искат да направят музиката достъпна за 
незрящите деца в България. Защото знаят, че музиката е универсален език, който дарява с 
вдъхновение, смисъл, щастие и помага да се преодоляват бариери. Може да дарите средства за 
каузата на RockSchool и/или да ги подкрепите, за да спечелят "Промятата" ТУК! Снимка: rockschool.bg 
Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за януари на тема "Зимни дестинации" ТУК! 
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Бургас: Eкипът по приемна грижа към Общината е в процес на набиране, подбор, оценка и 
обучение на кандидати за приемни родители за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна 
възраст 

www.focus-news.net | 18.01.2019 | 12:33 
Бургас. Eкипът по приемна грижа към Община Бургас е в процес на набиране, подбор, оценка и 
обучение на кандидати за приемни родители за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст. Това 
съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Те могат да бъдат доброволни и професионални. В 
рамките на четиримесечно проучване кандидатите преминават през задължително обучение от 
квалифицирани специалисти. С утвърдените професионални приемни родители се сключва 
граждански договор за предоставяне на социална услуга. Утвърдените доброволни приемни 
семейства получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви 
помощи при възникване на потребност. Професионалните приемни семейства получават средства за 
отглеждане на настаненото дете и финансово възнаграждение. Месечното възнаграждение на 
професионалните приемни семейства се изчислява по следния начин: за отглеждане на едно дете – 
150 % от минималната работна заплата; за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна 
заплата; за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата. Въз основа на 
договора за настаняване и в съответствие с възрастта, се определя месечна издръжка спрямо 
гарантирания минимален доход (ГМД) по следния начин: за дете от 0 до 3 г. – 4 х ГМД; за дете от 3 до 
14 г. – 3,5 х ГМД; за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 4 х ГМД; за дете с увреждане, настанено в 
приемно семейство – добавка от 1,2 ГМД. Към настоящия момент фокусът е насочен към 
предоставянето на социалната услуга на деца от 0 до 3 г. За да бъдете приемен родител, е 
необходимо: да имате подходящи условия за отглеждане на дете в семейството; да сте клинично 
здрав; да не сте осъждан; да не сте лишаван от родителски права. За по-подробна информация 
относно социалната услуга „приемна грижа“, Ви очакваме на ул. „Шейново“ №24, ет. 3, стая № 20. 
Телефон за връзка: 056/ 84-13-68 – Областен екип по приемна грижа – Бургас. 
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Доброволци събират храни за бездомници и самотни възрастни 

www.dnesbg.com | 18.01.2019 | 12:36 
Благотворителна инициатива “Имам нужда от теб” стартира във Велико Търново и Горна Оряховица. 
Кампанията е насочена към бездомници и самотни възрастни хора и е организирана от Фондация 
“Дякония и мисия” заедно с доброволци. До края на зимата ще се събират трайни хранителни 
продукти и консерви в няколко пункта, които ще бъдат раздадени на хората в неравностойно 
положение от двата града. Във В. Търново има три пункта, като единият е в Православния център 
“Проф. Тотю Коев” в 11 блок на ВТУ. Другите два пункта са в църквите “Възкресение Христово” и “Света 
Троица” в кв. “Света гора”, където могат да бъдат оставени хранителните пакети след неделната 
литургия. В Г. Оряховица даренията ще се събират в бистро “Вселена”. “След успеха на кампанията 
“Коледен звън”, в която се включиха над 100 дарители и помогнахме над 70 бездомни и самотни 
възрастни хора, решихме да организираме нова благотворителна инициатива. Ние сме група 
приятели, които помагаме от няколко години на социално слаби хора, без да го афишираме. В 
последните две кампании – за Великден и Коледа, решихме да обявим идеята, за да могат да се 
включат повече хора и да помогнем на повече нуждаещи се”, разказа Ярослав Матоуш, който е един 
от доброволците. Дарителските кампании са положени от него и приятелите му Николай Рашков, 
Евгени Иванов и Севдалин Кръстев от Г. Оряховица. Към тях се присъединяват още Милен Ангелов и 
Грациела Георгиева от В. Търново. При последната инициатива в навечерието на Коледа се свързват с 
Фондация “Дякония и мисия”. Към идеята се присъединяват и хора от чужбина. Доброволците работят 
успешно и с горнооряховския Център “Промяна”. Надяват се, че отново ще намерят съмишленици и 
ще помогнат. Следващата им кампания е насочена към деца от социално слаби семейства, живеещи 
с един родител и с ниски доходи. Идеята е на Ярослав Матоуш и Севдалин Кръстев, които ще поемат 
разходите за почивка на море на няколко деца в Обзор. Надяват се към каузата да се включат и други 
хора, които да зарадват повече малчугани, които не са виждали морето. Весела БАЙЧЕВА loading... 

Събраха близо 2 тона храна за нуждаещи се в Благоевград 

www.blagoevgrad.eu | 18.01.2019 | 12:48 
Успешно приключи кампанията “Приятели, наши връстници гладуват! Да спрем това!“ за 2018 г., 
организирана от Православния информационен център и Общинския съвет по наркотични вещества 
Благоевград за Рождество Христово. Събрани бяха почти 2 тона дълготрайни хранителни продукти – 
брашно, олио, ориз, захар, сол, леща, боб, макаронени изделия,  вафли, шоколади, сладкиши, 
консерви и други. В благотворителната инициатива се включиха десетки доброволци, граждани, 
студенти и ученици от благоевградски училища, заедно с техните преподаватели  и родители. Особено 
активни бяха учениците от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, II ОУ „Димитър 
Благоев“, III ОУ “Димитър Талев“, VIII СУ „Арсени Костенцев“,. Учениците от IV а и б клас на СУИЧЕ „Св. 
Климент Охридски“ организираха базар и със събраните средства закупиха продукти за кампанията. 
Особено впечатление тази година направиха местните пчелари от сдружение „Пчела 2018“ – 
Благоевград, които се погрижиха в част от пакетите за  децата да има  бурканчета мед  – домашно 
производство. Анонимен дарител добави към хранителните продукти на част от децата и торбички със 
шалчета, сапуни и шампоани. Събраните хранителни продукти подпомогнаха  62-ма ученици от 
Благоевград, над 100 семейства в нужда – родители на наркозависими, бедни, болни и самотни хора 
и защитените жилища в Благоевград. 

"Българска роза -Карлово"АД с ново дарение за болницата 

www.karlovobg.eu | 19.01.2019 | 16:33 
В Деня на родилната помощ – 21 януари - карловското предприятие „Българска роза“ АД ще дари 
ехограф Z5 на стойност 12 420 лева на Акушеро-гинеколигичното отделение в МБАЛ „Д-р Киро Попов“ 
в Карлово, съобщиха от фирмата. Портативният цветен ултразвуков апарат е закупен специално за АГ 
отделението в Карлово със средства събрани през 2018 година от реализиран проект за закупуването 
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на продукт от козметична серия „Rose Original’’. Тя включва богата гама от висококачествени продукти 
за цялостна грижа за кожата и косата, съдържащи 100% българско розово масло и натурална розова 
вода, собствено производство, в комбинация с подбрани биологично активни съставки. И в бъдеще 
тази инициатива на фирмата за закупуване на медицинска апаратура ще продължи. Всеки, който 
желае да се присъедини към каузата, може да участва като направи покупка от козметичната серия. 
Припомняме, че през 2017 г. фирмата „Българска роза“ Карлово стартира проект „Заедно в борбата 
срещу рака на гърдата“. С продажбата на всеки продукт от козметична серия ‘’Rose Original’’ фирмата 
заяви своята подкрепа и съпричастност към жените с този проблем. Тогава със събраните пари в 
рамките на календарната 2017 г. бе закупен и дарен многофункционален ехограф за ранна 
диагностика и превенция на рака на гърдата и щитовидната жлеза на Медицински център 1 в Карлово 
на стойност 10 хиляди лева. Многоцелевият апарат е безвреден за пациентите и няма странични 
действия. Като жест на благодарност, ръководството на Медицинския център определи ден за 
преглед и диагностика на жените, които работят в Българска роза. 

ПЪРВО В BNEWS! ГЕРБ трупат точки с измама! Нагъл опит за пиар на гърба на 
благотворителна организация и бедстващо семейство! 

С чужда добродетел се радват на безплатни овации 
www.bnews.bg | BNews.bg | 20.01.2019 | 11:30 
Екипът на БиНюз се натъкна на потресаваща случка и наглост от страна на представители от ПП "ГЕРБ" 
в град Ямбол. Кампанията "Ямбол не сте сами!" е благотворителна организация, помагаща на 
бедстващи и хора в нужда. Екипът от добри хора е успял за по - малко от 24 часа да събере 
необходимите дарения за семейство, жертва на пожар, което е изгубило всичко в непотушимия огън 
и да възстанови материалните щети от пожара. Както вече споменахме, представители на ПП "ГЕРБ" в 
града, нагло и безочливо са се възползвали от доброто дело, с цел безплатна реклама и трупане на 
дивиденти. Във Фейсбук групата "ЯМБОЛ НЕ СТЕ САМИ!!!", членовете разпалено дискутират наглия 
акт. С пост в социалната мрежа, Слави Михайлов (Slavi MIhaylov) информира потребителите за 
инициативата, която според неговите думи е дело на Общинското ръководство на ГЕРБ Ямбол и по - 
специално на д-р Юлиян Папашимов, който БиНюз установи, че предстои да води листата на ГЕРБ в 
Ямболски избирателен район. По - късно обаче се разбира, че събраните средства и дарения за 
семейството са постигнати изцяло, благодарение на хората от организация "Ямбол не сте сами" и 
популистите от ГЕРБ нямат пръст в доброто дело. Под публикацията на въпросния измамник, трупащ 
безплатна слава, десетки хора изразяват своето възмущение от наглостта и лицемерието. 
Коментарите им обаче биват изтривани на момента, хората биват блокирани, а публикацията остава 
да виси в пространството, където шарлатаните се радват на поощрения и комплименти за своята 
"благородност". Целият евтин театър прилича на отчаян ход от страна на ПП "ГЕРБ" и трупане на точки 
преди местните избори. Безмерната наглост на активистите от "ГЕРБ" минава всички граници, а хората 
от организация "ЯМБОЛ НЕ СТЕ САМИ" държат истината да излезе наяве и авантаджиите да понесат 
последствията от своите своеволия. Ние от екипа на БиНюз вярваме, че доброто не търси отплата и 
рекламата на гърба на хора, изпаднали в тежко положение и на такива, загърбили личните си 
проблеми, за да съдействат е недопустим и унизителен акт. Измамата не е средство за спечелване на 
доверие, а напротив. Рано или късно всяка мерзост бива разконспирирана, а последствията от това са 
обратни на търсения ефект. 

Десислава Николова за щастието да си дарител 

www.infomreja.bg | 20.01.2019 | 21:48 
Тя е само на 29 години, но вече е осъзнала, че по-ценно от трупането на материално богатство е да 
помагаш на хора в беда. Затова с радост дарява всички приходи от продажбата на първата си и засега 
единствена книга „Щастлива и красива бременност като моята“. Всъщност, Десислава Николова 
дарява не само пари, но и част от своето щастие, защото щедро споделя опита си, разказвайки 
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откровено за живота, който е водела, докато е износвала плода на своята любов. Днес тя има пълно 
основание да е доволна от постигнатото. Книгата ѝ се търси и определено помага на младите хора. В 
същото време благотворителната кампания, която Деси инициира - „Подари щастие“, привлича все 
повече дарители и резултатът е налице – родилните отделения в Червен бряг, Горна Оряховица и Гоце 
Делчев вече разполагат с кувьози за недоносени бебета и такива със здравословни 
проблеми.   Госпожо Николова, как съчетавате всичко – служебни задължения като служител в Главна 
дирекция на МВР, обществени ангажименти, семейство, спорт?   С организираност. С постоянно 
планиране на деня, седмицата, месеца. При нас всичко е разчетено предварително – какво, къде и 
кога ще се случи.   Как гледа семейството Ви на тази огромна натовареност?   Мъжът ми постоянно ме 
подкрепя. Той гледа детето, когато аз трябва да съм някъде, да организирам нещо. Родителите не 
могат да ни помагат, защото са далече. Аз съм от Видин, а мъжът ми – от Симитли.   В медиите се появи 
съобщение, че работите върху Практически наръчник за бъдещи и настоящи родители, който ще е 
допълнение към книгата Ви. Докъде стигнахте с него и имате ли идея за нова книга?   Още не съм 
приключила с наръчника, но се надявам да го завърша. Колкото до нова книга, засега нямам такава 
идея, а и проектът е много труден, изчерпва голяма част от силите ми.   Бихте ли споделили как се 
чувствате като автор на толкова успешен проект?   Така се радвам, все едно имам още дечица. Гледам 
на всеки кувьоз като на мое дете. Когато книгата ми беше отпечатана, си легнах с първия брой в ръце. 
Прегръщах го, радвах му се като на жив човек. Толкова е голямо щастието!   Предвижда ли се книгата 
да излезе в още един тираж?   Не, не се очаква втори тираж. Първият беше в 3 000 екземпляра, от 
които останаха малко. Приходите и от тяхната продажба ще бъдат дарени за каузата. Тя е важна, 
защото касае живота и здравето на децата, а това означава и щастието на техните родители.   Как 
решихте да дарите третия кувьоз именно на гоцеделчевската болница?   Решението е в резултат на 
мои лични проучвания. Информацията, която има в Министерството на здравеопазването, не е 
толкова актуална. Необходимо е проучване на място за конкретните нужди в момента.   За първи път 
ли идвате в Гоце Делчев? Какви са впечатленията Ви от града и от хората в него?   Идвала съм и друг 
път. Тук имам много приятели, а и колеги в МВР, които са от Гоце Делчев. Градът е много живописен, 
а хората са добродушни, топли, работливи. Прекрасни хора! Затова с много голяма радост дарявам 
тук нужния за Родилното отделение транспортен кувьоз. Пожеланието ми е да се раждат все повече 
здрави бебета, а кувьозите да се използват все по-малко! 

Футболен турнир събра 6000 лв. за деца с ментални проблеми 

в. 24 часа | Тони ЩИЛИЯНОВА | 21.01.2019 | 00:01 
5750 лв. за деца с ментални увреждания от бургаското училище "Отец Паисий" бяха събрани на 
тридневен турнир по футбол. 
В него се включиха служители на полицията, община Бургас, затвора, пристанището, частни фирми. 
Директорът на О Д на МВР в Бургас старши комисар Калоян Калоянов благодари на състезателите и 
отличи призьора във футболната надпревара отбора на частна охранителна фирма. 
В оспорваната битка за първото място достойно отстъпиха футболистите от сектор "Пътна полиция". 
Наградата за първите подгласници връчи комисар Неделчо Рачев, началник-отдел "Охранителна 
полиция и КАТ". 
Директорът на пожарната комисар Васил Василев награди вторите подгласници отбора на фирмата за 
легализация на документи и чуждоезикови преводи. 
В спортната благотворителна инициатива участваха 25 отбора, а начало на турнира даде 10-годишният 
Станимир от училище "Отец Паисий". И през трите дни на турнира директорката на училището Диана 
Костова бе сред публиката. 
Тя ще получи официално събраната сума от комисар Калоянов тази седмица. 
Стр. 26 
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Смядово купува апаратура за новородени с дарения 

в. Труд | Цветелина ГЕОРГИЕВА | 21.01.2019 | 00:01 
Малката община Смядово събра средства за закупуване на три фетални монитора за отделението по 
неонатология в МБАЛ-Шумен от различни благотворителни инициативи. Вече са налични 5800 лева, 
апаратурата е поръчана и се очаква да бъде доставена в края на януари. 
Както "Труд" писа, инициативата бе на кмета Иванка Петрова и средствата от разпродажби от коледни 
базари и мероприятия по празниците се събираха за благородната цел. След това на Ивановден 
кметицата призова да не й подаряват цветя, а тези, които искат да я поздравят, да оставят пари в 
местния цветарски магазин. Така се събрали още 900 лв. от общата сума. 
С феталните монитори се проследява състоянието на плода при бременни и болничното отделение 
има нужда от тях. 
Жителите на община Смядово разчитат на лекарите от МБАЛ-Шумен. Здравното заведение е най-
близкото с родилно отделение за тях. 
Стр. 6 

Фондация „За Нашите Деца" провежда изследване на тема „Нагласи на бизнеса към 
дарителски кампании за деца" 

www.ngobg.info | 21.01.2019 | 09:58 
Фондация „За Нашите Деца" и Институт за изследване на населението и човека – БАН като част от 
проект „Нека има светлина", с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална 
алтернатива“ провежда анкета сред родителите относно подкрепата към децата на възраст до 3 
години с трудности в развитието и увреждания на територията на град Пловдив.   Целта на проекта е 
провеждане на проучване в сферата на ранната детска интервенция в гр. Пловдив, и отправяне на 
препоръки за подобряване на политиките и практиките по отношение на ранното детско развитие в 
града.   Точният брой и видовете услуги за подкрепа на семействата в град Пловдив са неясни, както и 
техния обхват и качество. Настоящото изследване си поставя за задача да набави една част от 
липсващата информация относно услугите за ранно детско развитие в града.   Не бихме могли да 
постигнем така поставените цели без да сме запознати с нуждите и гледната точка на родителите от 
град Пловдив, които заедно с децата си имат най-пряк опит с услугите и биха могли да ни представят 
актуална информация за подкрепата, която получават и за трудностите, които срещат, както и за 
работещите решения, които биха помогнали за преодоляването им.   Ето защо ще сме признателни на 
всеки родител, който се възползва или се е възползвал от наличните на територията на град Пловдив 
услуги за подкрепа на развитието за децата от целевата група, и желае да отделите десет минути, за 
да отговорите на въпросите от анкетата.   Също така ще сме Ви много благодарни ако споделите 
анкетата и информацията за нея с други родители, които биха били заинтересовани. Резултатите ще 
ни помогнат да придобием реална представа за актуалната ситуация в град Пловдив и да отправим 
адекватни препоръки за работещи решения за оптимизиране на услугите за подкрепа на деца и 
семейства в града. Можете да попълните АНКЕТАТА ТУК. 

Достойният българин бай Христо от приюта в Леденик: Не знам как ще преживеем зимата 

Да умра мога, но да се откажа да помагат - не! 
в. България днес | Христо ГЕНАДИЕВ | 22.01.2019 | 00:01 
"26 човека са на плещите ми в момента - младо семейство с невръстно момченце, тийнейджъри, 
младежи, неизлечимо болни старци. Не ме разбирайте погрешно, не ми тежат, те са мои деца 
независимо от възрастта и никога няма да ги оставя. Грижа се за тях с всички сили. Единственото, което 
ми тежи, е това, че виждам как те започват да губят и без това малкото надежда, която проблясва под 
покрива ни." Това споделя бай Христо Атанасов от приюта в търновското село Леденик. Вече близо 30 
години човеколюбецът се грижи без капка помощ от държавата за сираци, болни, захвърлени на 
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произвола на съдбата хора и несретници, забравили значението на думите щастие и бъдеще. Заради 
каузата, която е приел като свой път преди години, бай Христо е награден като един от достойните 
българи. Признава, че дължи хиляди левове на банки, магазини и приятели и не знае как ще се справи 
със ситуацията и бедността. 
"Да умра мога, но да се откажа - не! Не искам да остана гнил дънер в гората, а да давам плодове и 
гордо да следвам това, заради което съм посят на тази земя - да помагам на тези, които са загубили 
вяра в живота", казва с упование бай Христо. Въпреки вярата си той не знае как ще успее да изкара с 
огромното си семейство зимата. Потънал в борчове, бай Христо често се оказва само със стотинки в 
джоба, с които трябва да изхранва десетките гърла. По думите му пари за хляб е отделил, а дърва за 
огрев все още има. През годините през приюта му са минали десетки хора, които той е възпитал, дал 
им е образование и занаят в ръцете. В момента има абитуриентка отличничка, за която къта по някой 
лев, за да може да завърши и да я изпрати на бал. 
"Уча ги на каквото мога и каквото знам - а то е да се борят в живота. Колкото и малко да им давам, все 
ще успея да спася една жена от магистралата, едно дете от улицата, един обръгнал от живота мъж от 
затвора, един младеж да повярва, че може да учи, да се труди и с достойнство да си изкарва 
прехраната", казва добрият човек. 
Заедно с възпитаниците си Христо е принуден на всичко. Ходи постоянно с двете си камиончета по 
сметищата и търси почасова работа за възпитаниците си. 
Парадоксът е, че социалните институции, вместо да вземат хора от дома на бай Христо, му пращат той 
да се грижи за тях. Пари и помощ за това държавата не дава. 
"Кой съм аз, институция ли, клиника ли, приют ли. Не, аз съм бай Христо Атанасов, който не може да 
не помогне", заявява самарянинът. Надеждата му е да преживее зимата и да дойде пролетта. Има и 
идея, която му дава надежда, че нещата могат и да се оправят. Над 20 години той се занимава със 
сметопочистване, като има и два камиона. Иска да се пребори да чисти пътя Русе - Гурково, който тъне 
в боклуци 
"Ако институциите ме чуят и ни възложат да се грижим за пътя, така хем ние ще им помогнем, хем те 
на нас", заключва бай Христо. 
Ако искате да помогнете на Христо и голямото му семейство, може да направите това на банкова 
сметка: 
Христо Георгиев Атанасов Пощенска банка:  
BG67BPBI88982030096658 
Стр. 8 

Кампания събра 30 000 лева за дом за възрастни хора 

www.nova.bg | 22.01.2019 | 14:40 
За 12 поредна година PTPI "Делфините" проведоха Благотворителната си коледна кампания във 
Варна, зад която стоят месеци трескава подготовка, и в продължение на 9 дни продаваха ръчно 
изработени коледни картички. Целият труд се отплати, а резултатът е 30 000 лева, които ще бъдат 
инвестирани в медицински легла и други мебели за Дом за възрастни хора "Гергана". ("Св. св 
Константин и Елена"). "Защо ли? Защото виждам смисъла във всичко това. В това да влезеш по светло 
да продаваш картички и да се прибереш у дома изтощен часове по-късно. Виждам смисъла в това да 
се боря за нещо, в което вярвам, и да съзнавам, че аз самата мога да означавам промяна", споделя 
Габриела Чанова, PR на организацията. Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още 
новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК. 

Фондация събира пари за купуването на родния дом на Талев 

www.kmeta.bg | 22.01.2019 | 20:50 
Фондация "Димитър Талев"-Сандански стартира следващия месец кампания за набиране на средства 
за закупуването на родната къща на автора на „Железният светилник” в македонския град Прилеп. 
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Това разкри санданчанинът Димитър Тошев, който е сред учредителите на неправителствената 
организация. Само преди дни, на 9 януари, в курортния град се проведе поредната среща със 
собственичката на сградата – Снежана Аческа. „Тя предлага съвсем поносима цена за имота. Къщата, 
в която на 1 септември 1898 г. е роден големият ни писател, е най-старата в Прилеп. Открива се 
възможност страната ни да има културно-исторически паметник в центъра на този град, да направим 
културен мост между страните от двете страни на границата”, каза Димитър Тошев. Набирането на 
средства ще става по банков път и чрез провеждането на различни събития с благородната кауза 
България да придобие родната къща на писателя. Първата проява ще е през февруари в Сандански, в 
нея ще участват ученици от училища в Пиринския край, чийто патрон е Димитър Талев. „Обмисляме 
да има символичен вход от 1 лев, всеки ще може да дари по-голяма сума, ако желае. Вече сме открили 
и набирателна сметка, но не бързаме да я обявим. Първо ще формираме Обществен съвет от известни 
личности, които всяка седмица ще следят движението по сметката и ще са гарант срещу евентуални 
злоупотреби”, уточни Димитър Тошев. Той и останалите му съратници искат да превърнат родния дом 
на Талев в къща-музей, в още един културен център на България в Македония. Гласувайте за Конкурс 
"Кмет на месеца" за януари на тема "Зимни дестинации" ТУК! 

Документален филм на Николай Михайлов търси дофинансиране 

www.antenneair.eu | От gissen | 23.01.2019 | 07:13 
Липсата на уважение и подкрепа на учителите, нищожният престиж на професията, нарушената 
връзка между деца, родители и преподаватели и нуждата от нови методи, които да възпитават 
граждани, а не поданици са част от темите във филма „Ангели в действие“. Той разказва за онези 
силни изчезващи индивидуалисти, които дават летящ старт на своите възпитаници и ги вдъхновяват 
да постигат успехи на международно ниво, но често не получават признание за своите усилия, а 
младите умове, които са обучили, изтичат безвъзвратно в чужбина. „Трябва най-накрая да осъзнаем, 
че това, което от години не се случва в българското образование, касае всеки един от нас и че то е 
ценност, която услужливо сме делегирали на учителите и държавата, но това не ни носи търсеното 
спокойствие и просперитет. Позитивната промяна означава общи, постоянни и смислени усилия и 
точно това дискутират ангелите във филма – как да върнем престижа на професията и уважението към 
даскала, за да мотивираме младите да тръгнат по стъпките на своите вдъхновители. Ако не го 
направим сега, ни чака безрадостно бъдеще на невежество, а то излиза най-скъпо“, коментира 
Николай Михайлов. Пълнометражният документален филм „Ангели в действие“ е на етап 
постпродукция и от днес започва да набира средства, за да бъде завършен. Crowdfunding кампанията 
предвижда разходи и за поетапното му разпространение в цялата страна. Повече информация за 
филма и как да направите дарение можете да намерите на страницата на кампанията в Indiegogo на 
адрес https://igg.me/at/angelsinaction. „Подкрепяйки кампанията за филма е първата стъпка, която 
можете да направите, за да ускорите диалога за реформа на българското образование. Ако виждате 
себе си като активна част от тази промяна, направете дарение или споделете линка на кампанията, за 
да можем да стигнем до края. Благодарим ви!“ 

Ученици благодетели 

Пенсионери | Соня ВЪЛКОВА | 23.01.2019 | 00:01 
Ученици от ОУ "Княз Александър I" в Пловдив дариха 4800 лева на клиниката по детска хирургия в 
УМБАЛ "Свети Георги". Средствата бяха събрани по време на благотворителен базар, който се 
провежда ежегодно в училището. Всяка година децата даряват събраните средства за различни каузи. 
Поминалата година са зарадвали отделението по детска онкохематология в клиниката по педиатрия 
и генетични заболявания на УМБАЛ "Свети Георги". 
Младите благодетели наред с дарението са занесли и подаръци на пациентите, а началникът на 
клиниката по детска хирургия 
- проф. д-р Пенка Стефанова, им се отблагодари с подаръци и грамоти. 
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Стр. 22 

Дарителството е част от манталитета на учениците в Карлово 

www.kmeta.bg | 23.01.2019 | 16:26 
Шест ученички от Карлово, Сопот и Калофер отрязаха косите си, за да ги дарят на онкоболни деца. 
Четири от момичетата са възпитанички на ОУ "Св. Кирил и Методий" в града на Дякона. Възпитава ли 
се доброто? Какви други благотворителни инициативи провежда школото? Притежават ли днешните 
деца тези добродетели и ценности, към които се стремим, но сякаш сме и позабравили? Как 
училището ще отбележи 146-годишнината от гибелта на Левски? Какви цели си поставя през 2019 г.? 
По тези и още въпроси разговаряхме с Доньо Тодоров - директор на ОУ "Св. Кирил и Методий". - Г-н 
Тодоров, кой има заслугата за благородното дело на ученичките да отрежат косите си в помощ на 
онкоболни деца? - И в личен план, и като директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" изключително 
много се гордея с делото на нашите ученици. Класната ръководителка на 1 "А" клас г-жа Станка 
Загорчева и майката на две от децата са оказали най-голямо влияние при взимането на това 
решение.  - Възпитава ли се доброто? По какъв начин вашето училище се стреми към това? - При нас 
това е един от най-важни приоритети - нашите ученици да бъдат не само отличници, а и добри хора. 
Мога да обобщя дори в национален план - и най-модерните компютри да се закупят, и най-новите 
технологии да се въведат в образованието, ролята на учителя, който да възпитава - никой не може да 
измести. Именно затова в нашата политика и ръководство на училището работим в тази посока 
да възпитаваме. От голямо значение е и работата с родителите, които много активно се включват и ни 
помагат в тази задача.  - Какви други благотворителни инициативи провеждате/участвате? - ОУ "Св. 
Св. Кирил и Методий" постоянно се включва в благотворителни инициативи. Пета поредна година в 
дните преди Коледа нашите ученици заедно с техните учители и с помощта на родителите организират 
благотворителен базар, средствата от който се даряват на някаква кауза. Няколко години подред с 
решение на ученическия съвет помагаме на Българската Коледа. Поредна година сме част и 
от кампания за набиране на дрехи и обувки за нуждаещите се деца от ОУ "Генерал Карцов" в село 
Христо Даново.  - Как учениците приемат тези иницитиви? - Децата се чувстват удовлетворени и 
заразени с идеята да помагат и да бъдат съпричастни. За това говори самият факт, че в подготовката 
на благотворителния базар се включват почти всички наши ученици и родители. Цялата организация 
лежи върху плещите им. Дарителството вече се е превърнало в част от манталитета на нашите 
ученици. Може би атмосферата в Карлово е такава, историята на града ни е такава, традициите ни са 
такива и не бива да забравяме, че до/около нас е Евлоги Георгиев (най-големият дарител в нашата 
история). Историята на Карлово е достатъчно богата на дарителски примери.  - Какви са днешните 
ученици? Притежават ли тези "стари" добродетели и ценности, към които се стремим, но сякаш сме и 
позабравили?  - Както вече казах - важно е да бъдат отлични ученици, но също е много важно (особено 
в този съвременен свят, несигурен и бързо променящ се) нашите деца да имат една здрава ценностна 
система. Дарителството и чувството за взаимнопомощ са много важни. Добродетелите ги носят в 
сърцата си. Нашата нелека задача, задачата на учителите е, да ги открием и да ги насочим в правилната 
посока.  - "Умните" технологии все по-осезаемо и неизбежно навлизат в класните стаи. Много училища 
в страната използват най-различни модерни похвати, свързани с дигитализирането на учебния процес 
(електронни дневници, интерактивни дъски и т.н.). Къде стои училището в Карлово в сферата на 
"умното" образование? - Не можем да се изолираме и да избягаме от новите технологии. Вървим в 
тази посока. До края на годината най-вероятно ще имаме пробен електронен дневник. Преди 2 години 
участвахме в Националната програма "Ученически олимпиади и състезания", с която изградихме два 
отлични компютърни кабинета. С помощта на настоятелството имаме окабеляване във всеки един 
кабинет, с отлична връзка с интернет. Освен това кабинетите по природни наука са оборудвани с 
мултимедии. Колегите, които имат желание винаги могат да използват електронни уроци.  - Какви 
цели си поставя училището в Карлово за настоящата година? - През 2018 г. училището ни навърши 50 
години. За това време се утвърди като един образователен център на територията на Карлово. 
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Нещото, което е емблема на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  е интензивното изучаване на хореография. 
Нашите ученици са в основата на ансамбъл "Розова долина" към читалището и голямата амбиция на 
ръководството е да успеем да изградим една зала за часовете по хореография.  - Говорейки за 
емблеми, няма начин да не споменем най-голямата емблема не само на Карлово, но и на цяла 
България - Васил Левски. На 18 февруари се навършват 146 години от гибелта на Апостола. Как 
училището ще отбележи това събитие, ще се включват ли децата в инициативи по този повод? - 
Организатор на честванията за Апостола на свободата е община Карлово. Нашите ученици винаги 
участват в поклоненията във връзка с годишнина от неговото обесване. По-специално, на територията 
на училището седмокласниците подготвят открити уроци с помощта на колегите по история и 
запознават останалите гости с делото и живота на Васил Левски.  Гласувайте за Конкурс "Кмет на 
месеца" за януари на тема "Зимни дестинации" ТУК! 

Село събира дарения, за да се преобрази 

www.kmeta.bg | 24.01.2019 | 16:05 
Дарителска кампания за набиране на средства за преобразяването си започва карловско село. В 
Столетово тръгна инициативата „Участвам – дарявам – променям“, с която всеки може да допринесе 
за развитието на населеното място. Това каза за Радио „Фокус“ – Пловдив кметът на населеното място 
Мирослав Колев. „Идеята е благодарение на наши съграждани, които живеят извън страната, на наши 
приятели и познати. Всички, които искат да се включат в тази наша кампания, могат да помогнат по 
банков път с каквато сума те решат и имат възможност да отделят. Банковата сметка е на читалището, 
защото кметството не разполага с такава. Всичко, което пристигне по банков път като дарение, ще 
бъде оползотворено. Отчитането на средствата ще бъде напълно прозрачно и ще се знае за какво се 
разходва всяка една стотинка, за да може хората да видят, че наистина се случват добри неща в селото. 
Така ще дадем пример, че макар и от кмет да бъде инициирана подобна кампания, благодарение на 
добри хора, дарители и спонсори, свързани по една или друга причина със село Столетово, могат да 
се случат хубави неща“, каза кметът на населеното място Мирослав Колев пред каза за Радио „Фокус“ 
– Пловдив. В селото има нужда от ремонт на улиците, на тротоари, на покривни конструкции както на 
читалището, в което се помещава кметството, така и на сградата на здравната служба. „Не забравяме 
и училището в Столетово, което вече 12 години е закрито. Сградата е малка, но запазена в цялост. В 
нея е разположена етнографската сбирка и историята на селото. Столетово е може би едно от малкото 
населени места, в които училищната сграда е запазена. Не се е превърнала в разграден двор и не е 
разрушена. Разбира се, има нужда от ремонт и ние сме хората, които трябва да се погрижим. Не на 
последно място, има нужда от ремонт и на пенсионерския клуб, в който възрастните посрещат 
празниците, споделят радости и неволи”, казва кметът Колев. Минералната баня, която съществува на 
територията на селото, наистина има нужда от инвестиции. Общината може да помисли за отдаването 
й под наем. Идва пролетта, когато трябва да направим площада цветен, селото да има приветлив вид 
за всички жители и за преминаващите. Много са нещата, които са приоритетни и искам да се случват 
хубави неща в Столетово“, каза кметът Колев. За дарителската кампания, той уточни, че има 
възможност всеки, който дарява средства, да уточни за какво точно искат да се разходват те. „Ние 
затова не сме уточнили какво искаме да направим и сме посочили телефон за връзка, за да може, 
който има повее въпроси относно дарителската кампания, да се обади, да попита и да му бъде 
обяснено. Евентуално, ако реши, че иска да помогне с нещо конкретно, то в платежното нареждането 
на средствата следва да посочи за какво точно иска да бъдат използвани“, посочи Колев. Сметката, по 
която ще постъпват даренията е следната: IBAN: BG36UNCR96601089191401 BIC: UNCRBGSF 
Снимка pbnovini.com Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за януари на тема "Зимни дестинации" 
ТУК! 

Събирай трудно 

в. Капитал | Лия ПАНАЙОТОВА | 25.01.2019 | 00:01 
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Зимата е в своя пик и докато за някои това означава уикенди по пистите, за други снегът вещае тежки 
дни. Столичаните, за които 2019 г. започва в категорията "бедност", тази година ще трябва да се 
справят с нови условия на оцеляване. Причината са две наредби, влезли в сила съответно от края на 
2018 г. и началото на 2019 г. - забрана за събирането на дарения на обществени места и премахване 
на пунктовете за събиране на вторични суровини от жилищните зони. Тоест, ако някой е посрещнал 
новата година в положение, в което няма пари за хляб, сега вече няма да може да ги изкара, като 
събере отпадъци за вторични суровини, като посвири на улицата или като се помоли за стотинки на 
непознати. Обществените коментари "за" и "против" на двете промени в правилата имат своите 
основания. Важното е, че все повече организации ни дават възможност да се превърнем в истинско 
гражданско общество, като помогнем на нуждаещите се. Дори след края на коледните кампании. 
Сигурно веднага се сещате за случаи, в които непознат ви се е помолил за пари. Боси дечица, 
благославящи старици и табели с тъжни послания лесно могат да ни накарат да се почувстваме 
виновни, че сме по-привилегировани от други. Само че прийомите, които опъват струните на сърцето 
по градските улици, нерядко се оказват част от вреден бизнес модел. Освен това, особено когато става 
дума за деца, подкрепяйки просията по-скоро затваряме порочен кръг, отколкото да помагаме. А 
историите за просешка мафия ни правят подозрителни и студени към непознати. "Спомням си 
последния 15 септември много ясно. До мен се доближи някакъв дядо с протегната ръка. Напрегната 
от работа, нямах никакво търпение и време за него, затова бях готова да му тикна няколко лева в 
шепата, само и само да ме остави на спокойствие. Оказа се обаче, че той не може да говори и просто 
искаше някой да прочете по телефона на близките му бележка, в която им казва, че е добре и ги моли 
да му разкажат за първия учебен ден на децата", спомня си почти през сълзи Надежда Валериева. 
Чувства се виновна, че първата й реакция е да отритне непознат, търсещ помощ, но повечето от нас 
вероятно биха реагирали по подобен начин, защото когато от теб постоянно се иска нещо на улицата, 
спираш да обръщаш внимание. 
Това е и основният аргумент, с който се обяснява Забраната, влязла в сила през 2018 г. - да не се 
събират дарения на обществени места. Забраната не се отнася до Българския червен кръст, както и до 
организации, които са получили предварително разрешение от общината за събирането на дарения. 
В един идеален свят това би трябвало да означава, че гражданите отново ще повярват в уличната 
благотворителност, защото средствата ще се набират от регистрирани организации, които 
впоследствие предоставят пълна отчетност за събраните пари и ги бюджетират така, че да достигнат 
максимално ефективно до истински нуждаещите се. Само че ако си припомним случая от преди 
няколко години, когато американският Червен кръст събра над половин милиард долара, за да 
построи цели 6 къщи (според разследване на ProPublica и NPR) след земетресението в Хаити, бързо се 
сещаме, че светът, в който живеем, далеч не е идеален. 
Втората новост - пунктовете за вторични суровини да бъдат преместени извън жилищните зони - влезе 
в сила от началото на 2019 г. и е част от новия текст на Закона за управление на отпадъците, който 
цели българското законодателство да съответства на зададеното от ЕС. Аргументите в подкрепа на 
закона са, че така ще има по-малко злоупотреби, около контейнерите за боклук ще е по-чисто, а 
каруците ще изчезнат съвсем от градския пейзаж. Докато някои от тези аргументи със сигурност имат 
резон, то контрааргументите също звучат разумно. Например от неправителствената организация "За 
Земята" твърдят, че 25% от боклука, който се рециклира на територията на Столичната община, щеше 
да се озове на сметищата, ако не бяха хората, които се препитават чрез вторични суровини. По 
неофициални данни те прекарват средно 10 часа на ден в търсене на рециклируеми отпадъци, които 
да предадат в пунктовете за вторични суровини. 
Документалната постановка "Което остава" на Неда Соколовска е вдъхновена именно от борбата за 
оцеляване на тези хора. Базирана на реални интервюта, пиесата провокира много въпроси, като 
например: Какво ще се случи с хората, които досега са се препитавали, като връщат вторични 
суровини? 
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Крайният срок за изпълнението на новия закон е тримесечен, тоест до март 2019 г. пунктовете за 
предаване на вторични суровини вече ще бъдат изнесени извън жилищните зони. Въпросът къде ще 
са новите локации се оказва доста по-сложен и увисва без отговор. Остава надеждата, че до пролетта 
административните органи ще успеят да избистрят ситуацията и ако не да изготвят интерактивна карта 
с новите пунктове, то поне да предоставят лесен достъп до тази информация на всеки, който би имал 
нужда от нея. 
Докато чакаме това да се случи, расте броят на неправителствените организации, които дават 
възможност лично да помогнем на хората в беда. За тези организации и най-вече хората, на които 
помагат, няколко часа дарено време са от огромно значение, Защото карат най-уязвимите българи да 
се почувстват "приети и нормални", както се изразява Мария - редовен посетител на една от 
социалните организации, които помагат на социално слаби и бездомни хора в София. Дори да нямате 
време, което да отделите, разпространението на тази информация също е важно. "Колкото повече се 
Знае и говори за проблемите на най-бедните, толкова по-скоро те ще спрат да бъдат невидими и ще 
се намерят работещи решения", апелира Ивелина Атанасова, която се е превърнала в почти 
професионален доброволец. 
Как да се включим 
Кампании, в които да се включите, дали чрез материални дарения, професионални умения или 
няколко часа на терен, периодично се обявяват на сайта TimeHeroes.org. 
Не всички институции и неправителствени организации дават гласност на дейността си онлайн, така 
че информация за това от каква помощ имат нужда често може да се намери при директно свързване 
със съответния център или организация. На страницата на Столичната община (www. 
sofia.bg/community-services) ще намерите списък с такива институции. Проектът "Успелите" 
(http://uspelite. bg) предоставя информация за приютите за бездомни хора и центровете за временно 
настаняване на територията на страната. На сайта Milostiv. org е поместен списък с кухни за бедни. 
Освен това няколко организации в страната са се посветили на работата с бездомни и социално слаби 
хора. 
"Каритас България" е родният клон на организация, която си партнира със 162 сдружения по цял свят, 
за да подпомага най-уязвимата част от обществото. Каузите, по които работят и в които можете да 
вземете участие, са свързани с възрастни, бездомни хора, самотни майки, деца и младежи в 
неравностойно положение, бежанци и хора със зависимости. 
"Гражданите" е мобилно приложение, посредством което можете да подавате сигнали за нередности 
и опасности на пътя, на които ставате свидетели, включително и за хора, изпаднали в беда. 
"Изплети топлина" е инициатива, породена от желанието да се обърне внимание на онези, които 
благотворителността често пренебрегва - бездомните хора. От няколко години доброволци се учат 
едни други да плетат, а след това изработват шапки, шалове и ръкавици, които да дарят на 
принудените да прекарат зимата навън. 
Да приготвиш обяд с Food not Bombs 
Организацията има близо 1000 филиала по цял свят, а българския ще намерите зад Женския пазар в 
София, на ул. "Георг Вашингтон" №51. Два пъти седмично доброволци и нуждаещи се с общи усилия 
изграждат защитено пространство, където бездомни и социално слаби могат да хапнат нещо топло и 
питателно, да получат консултация и подкрепа, да вземат горещ душ. 
Още от основаването й през1980 г-6 Бостън, САЩ, организацията се фокусира върху кулинарията със 
"спасена" храна. Сега този принцип се прилага във филиалите по цял свят, включително София. Освен 
това, понеже "тук нямаме шефове", както казва доброволецът Галина Лачева, всички Задачи се 
разпределят според желанията и уменията, а най-важното е, че "правим неща не за хората в 
неравностойно положение, а с тях", добавя тя. Така всяка сряда и неделя разликите в икономическия 
статус на хората в солидарната кухня остават на заден план, докато обикалят Женския пазар. Всеки е 
въоръжен с щайга или чувал и вариация на репликата: "Добър ден, ние сме от солидарната кухня. 
Имате ли продукти, които не са в добър търговски вид и няма да продавате? Ние ще намерим начин 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

26 

 

да приготвим нещо вкусно от тях, а след това ще раздадем храната на всеки, който има нужда. Добре 
дошли сте и вие." 
Продавачите невинаги са отзивчиви, но повечето на мига изнамират нещо, което да дарят - от няколко 
натъртени ябълки до цели касетки с лук и мандарини, дори кашон със сладки. Със събраните продукти 
(и предварително получени дарения) доброволци и хора в неравностойно положение обединяват 
усилия, за да импровизират творческа кулинария и приготвят учудващо вкусна храна, а следобед я 
раздават. Всеки може да си вземе, стига да носи празен буркан и да се отнася с уважение към 
околните. 
За много от редовните посетители на Food not Bombs мястото се е превърнало в социална среда и 
основен източник на подкрепа, не просто кухня. Тук те участват в дискусии, в които могат свободно да 
изкажат нуждите си, без да се притесняват, че някой ще махне пренебрежително с ръка. Част от този 
процес е хората, получаващи помощ, също и да дават. Даряват време и усилия на приюта за животни 
към Animal Rescue Sofia и следобедната неделна среща на организацията завършва с изготвянето на 
списък, в който всеки може да се запише. Галина, която води неделното събиране, добавя: 
"Обсъждаме какво солидарно сме свършили през изминалата седмица, какви акции сме планирали 
за следващата, кой в какво ще се включи, какви са проблемите и предизвикателствата, пред които сме 
изправени, както и какви са решенията." Освен всичко това през активния Земеделски сезон 
организацията поддържа и солидарна Зеленчукова градина в междублоковите пространства на 
квартал "Дружба". Идеята Зад дейностите е, че така хората в неравностойно положение не само 
получават, а и дават, което кара човек да се самопреживява като по-силен и полезен. 
Доброволците са ключови за Food not Bombs и се посрещат с голяма радост, но можете да се включите 
и като дарител на храна или пък разпространител на информация за каузата. Има и много други 
възможности, които не изискват някакви специални умения, като помощ при извозване на отпадъци 
и поддържане на хигиената в солидарната кухня, координация на акциите, компостиране на 
органични отпадъци, ограмотяване, месене, дребни ремонтни дейности. "Списъкът с възможности за 
участие трудно може да се изчерпи", усмихва се Галина и се захваща да прибира огромните тенджери 
от ориза и супата, които не само засищат, но най-вече помагат на хора от различни прослойки да 
свалят бариерите помежду си и да изградят общество, базирано на солидарност вместо на съжаление 
и подаяния. 
Без дом 
Според данни на Агенцията за социално подпомагане през първата половина на 2018 г. регистрирани 
бездомни лица в цялата страна са били 1269 души. В тяхна полза функционират общо 13 центъра за 
временно настаняване с капацитет 617 места, като повечето от тях (510) са на територията на София. 
В тях хората без дом могат да бъдат настанени за срок до 3 месеца, като периодът може да се удължи 
и на 6 месеца при необходимост. Агенцията е контролиращ орган за оперативна програма "Храни", 
посредством която на хора от уязвими групи се предоставя топъл обяд. "От стартирането на 
програмата през 2015 г. средногодишно се подпомагат с топъл обяд 157 бездомни", казват от 
агенцията. 
Стр. 68, 69, 70 

БиТиВи рекламира измамна схема, СЕМ нехае 

www.glasove.com | 25.01.2019 | 08:26 
Зрителите съвестно са писали „есе“, „есе“, „есе“…  Авторката на „новината“ обаче е старателна и дава 
директен линк към офертата направо от страницата на телевизията. Оттам вече стават ясни 
подробностите. Та ако напишете есе от 350 думи и изпратите сумата от 25 канадски долара (около 19 
американски), участвате в конкурс за спечелването на къща в Канада за 1,7 млн. канадски долара или 
почти 1,3 милиона в американска валута. Собственичката е вече остаряла и немощна, ама много 
немощна. А трудно се продава къща за такива пари в наши дни. И понеже няма наследници, ще я дари 
на онзи, който с най-топли думи опише как ще се грижи за нея до края на света. Трябва само да внесе 
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едни 25 канадски или 19 американски долара и е вече в играта на голямото оценяване.  Веднага 
следва уточнение как да бъдат изпратени парите: физически по пощата с парички в пликче, с 
нареждане срещу поискване или с електронен превод на еди кой си имейл адрес, а той изглежда така 
[email protected]. Всичко получава Алла Уагнър с пощенска кутия 74 в Мивървил, Канада. Няма и грам 
колебание, че измамните схеми по света се множат и докато едни обират цели банки и никой никога 
не ги хваща (дори не се налага географски да се отдалечаваме от нашата страна), други събират 
лапнишарани, измислят им забавна история и им взимат толкова пренебрежимо малко пари, че 
доказването на престъпление е практически невъзможно.  От години хора се забавляват от идеята 
какво ще стане, ако всеки човек на света им даде само по 1 стотинка. Това са си 7 милиарда стотинки 
или 700 млн.лв. Точно на този принцип се правят фондонабирателни кампании в които всеки дава 
пренебрежимо малка сума, а общата става акумулативно голяма. Смешката с много картинки на 
разкошни помещения, библиотеки от земята до тавана, гледки на поляни през прозорците, камини и 
още лукс и разкош в същината си не е различна от прочутите нигерийски писма, които неочаквано 
„кацат“ на личния Ви мейл с подобно съобщение: „Вие със също име като мой клиент, той умрел, 
остави 100 милиона, даде вас, само дай банка сметка.“ Светът на комуникациите прояви още една 
форма на фантазия, която стартира от Америка: хора, които нямат достатъчно пари, за да постигнат 
целта си - за пътешествие, приключение, образование, моторизиран инвалиден стол, медицинска 
манипулация, увеличаване на бюста, сватба, подарък, инвитро процедура, описват желанието си и 
отварят сметка по която онези, които харесат идеята, могат да преведат парите. За някои каузи пари 
наистина се събират. Колко от тях са измислени и се облягат на хорската милост – никой не може да 
каже. Ако някой даде – даде.  Трикът с къщата в Канада за над милион долара обаче първо е измама, 
второ е пирамида, трето е обиден за всеки човек с елементарен интелект. Въпросът е защо именно 
БиТиВи не само споделя подобна измама като новина, но също така се превръща в проводник на тази 
измама, като дава на зрителите всички възможни връзки, за да могат те, подведени от авторитета на 
медията, да изпратят пари неизвестно на кого.   Ето в този момент ако Съветът за електронни медии 
(СЕМ) е на мястото си, телевизията трябва да бъде глобена, а  репортерката трябва да бъде 
санкционирана.  В името на шантавите „новини“ е недопустимо коя да е медия да е проводник не 
просто на „лъжливи новини“, а на измама.  Опитът на телевизията да внуши отново от страницата си, 
че това е било само шегичка, нещо като „предизвикателството“ на пловдивския кмет Иван Тотев 
да  разфасова прасе на площада, а се оказа, че той само искал да събуди обществеността, е твърде 
несериозно. Медията поднася закачливо извинение, че не подарява къща. Не – не я подарява, само 
дава линк къде да преведат пари „истинските“ участници. В нито дума от репортажа на автора обаче 
не се споменава думата „измама“, „схема“, „кражба“ или „пирамида“. Никъде не е казано, че става 
дума за капан и за още един начин за „хвърляне“ на пари през терасата, макар сумата да е 
малка.  Възторженият репортаж се случва само седмици, след като в емисия на същата телевизия, без 
никаква насрещна проверка, бе натопен синът на българския президент за непристойно поведение, а 
после се наложи да се извинява, защото изнесеното се оказа лъжа. Нека БиТиВи се извини още веднъж 
и за да не влиза в ролята на лъжливото овчарче в серия от „информационни“ гафове, да организира 
опреснителен курс на репортерите и най-вече на отговорните редактори за същината на новините и 
начините за обратна проверка.  Едно е да показваш как куче влачи рейс и съвсем друго да дадеш 
банковата сметка на кучето, което иска да си купи рейса, защото вече ходи на шофьорски курс. 

Стара Загора: В града ще се проведе благотворителната целогодишна кампания ,,Дари, за да 
зарадваш - 2‘‘ 

www.focus-news.net | 25.01.2019 | 12:35 
Стара Загора. Членовете на Младежкия общински съвет в Стара Загора започват на 28 януари т. г. 
втората благотворителна целогодишна кампания ,,Дари, за да зарадваш - 2‘‘. Това съобщиха от 
пресцентъра на Община Стара Загора. Първата благотворителна кампания през 2018 година бе за 
събиране на ученически пособия, дрехи и играчки за едно старозагорско училище. Тази година 
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кампания има за цел да помогне на човек в нужда. „Ние, а и всички граждани, към които се обръщаме 
можем да бъдем добри, съпричастни и състрадателни не само по време на големите християнски 
празници, но и през цялата година. Ако искаш да зарадваш хората до теб, направи скромно дарение 
на човек в нужда. за който един топъл обяд значи много“, казват младежите. В кампанията може да 
се включи всеки, който има желание и възможност да дари поне един пакет хранителни продукти или 
консерви с дълготраен срок на годност. Събраните продукти ще бъдат предоставени на социалните 
кухни към църквите ,,Св. Димитър‘‘ и ,,Св. Паисий Хилендарски‘‘ в град Стара Загора. Всеки, който 
желае да се включи в кампанията, трябва да има в предвид следните условия: Хранителните пакети 
(боб, ориз, леща, грах, макаронени изделия, нишесте, брашно, сол, захар, олио или консерви) трябва 
да са с дълъг срок на годност и без нарушение на опаковката. Всичко, което хората искат да дарят, 
могат да донесат в Младежкия дом на бул. „Патриарх Евтимий” 176 през цялата година, всеки работен 
ден от 08.30 до 21.00 часа. При предаването им трябва да заявят, че са за кампанията. Повече 
информация гражданите могат да получат на тел.042 639 974, а за учениците и от представителя на 
Младежки общински съвет в съответното училище. 

670 тона негодна храна годишно се изхвърлят в България 

www.investor.bg | 25.01.2019 | 12:36 
Заради изискваното по закон за маркиране даренията на храни с изтичащ срок са намалели с 50% през 
миналата година. Това каза пред журналисти Йордан Матеев, изпълнителен директор на 
Сдружението за модерна търговия. Припомняме, че разпоредба в закона изисква на всяка опаковка 
да има текст, който да указва, че храната е за дарение. Това изискване бе определено още преди 
време като пречка за стимулиране на даренията. Сега членове на сдружението са провели среща по 
темата с омбудсмана Мая Манолова. Едно от предложенията за насърчаване на спадащите дарения 
на храни е Българската хранителна банка да получава субсидия от държавния бюджет.  Според 
специалиста в България продължават да се изхвърлят много храни с изтекъл срок на годност от 
крайния потребител, но не и от търговците, защото те използвали тържища и сериозен мениджмънт, 
който да предотвратява изхвърлянето в голям мащаб. Според някои данни количеството изхвърляна 
храна в страната ни достига 670 тона годишно. Нито един търговец не е бил наказан заради нелоялна 
конкуренция по Закона за търговските вериги, съобщи още Йордан Матеев. Той призна 
същевременно, че има 12-13 производства, но нито едно не е срещу веригите доставчици на 
бързооборотни стоки. Според Матеев обаче  някои членове пораждат рискове за практиката и трябва 
да бъдат прецизирани. Като добър пример за развитието срещу нелоялните търговски практики 
Матеев посочи разплащането, което се извършва в срок до 30 дни. За сравнение – според 
европейската директива срокът е до 60 дни. В Брюксел се водят дебати дали да не се приеме 
българският модел. Добра практика според Матеев е и Арбитражната комисия към земеделското 
министерство, където няма нито един случай за нелоялни практики в отношенията производител – 
търговец. Според Десислава Николова, старши икономист в Института по пазарна икономика, 
същестуват устойчиви митове, че веригите изтласкват малките магазини, че се продават вносни стоки 
със съмнително качество и че веригите не инвестират в местния пазар. „Дори тези митове стоят зад 
някои законодателни инициативи“, каза икономистът. Тя цитира анализ на GfK от 2016 г., според които 
се увеличава потребителското доверие, а клиентите са правили по-малки покупки, но при по-големи 
като обем. Според данните хипермаркетите, супермаркетите, дискаунтърите и магазините от типа 
„кеш енд кери“ държат 40% от пазара на търговия на дребно. Сериозен ръст от 25% на годишна база 
се наблюдава при специализираните магазини за храни, напитки и тютюневи изделия, каза още 
Николова. Тя очаква силната конкуренция при дискаунтърите да се запази и да има ръст при 
специализираните магазини. По думите ѝ в бъдеще малките магазини може да формират по-големи 
обединения по примера на веригата CBA. По отношение на онлайн търговията според нея купувачите 
изпитват технологическа бариера при доставката на хранителни продукти. Според анализ 64% от 
потребителите се притесняват дали ще им бъдат доставени свежи продукти, 62% - дали ще са 
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качествени. 70% искат да пробват подобна доставка, а 51% настояват за социалното общуване в 
магазините. Що се отнася до стандартите за качество, между 60 и 70 на сто от стоките във веригите са 
от български производители, каза Николова. Тя цитира и политиката да сертифицират доставчиците, 
за да им се помага да излизат в чужбина. Заетите в сектора са около 300 000 души, като над половината 
от тях (167,5  хил.) са заети в микропредприятия. Заплатите, донякъде логично, са функция от 
големината на предприятието, като по данни на сдружението при големите търговци тя е средно 976 
лева, а при малките - 449 лева. Разбира се, наблюдават се и регионални различия, каза още Николова. 
По статията работиха: автор Петя Стоянова, редактор Бойчо Попов 

Шумен: Официално бяха представени първите пет контейнера за текстил в града 

www.focus-news.net | 25.01.2019 | 12:51 
Шумен. Официално бяха представени първите пет контейнера за текстил в града, предаде репортер 
на Радио „Фокус“ - Шумен. Днес в различни части на града бяха поставени първите пет контейнера за 
текстил - на ул. „Съединение“ – на паркинга източно от сградата на общинската администрация, на ул. 
„Панайот Волов“ (на кръстовището с ул. „Вит“), до детската площадка в кв. „Добруджа”, ул. „Каварна“ 
(на кръстовището с ул. „Съединение“ в кв. „Тракия“), ул. „Родопи“ (на кръстовището с ул. „Тракия“ в 
кв. „Боян Българанов“), ул. „Самара“ (срещу СУ „Трайко Симеонов“). Контейнерите са с вместимост 
около 200 кг всеки. Първоначално ще се събират веднъж седмично. „Ако се налага ще събират на по-
кратък или по-дълъг период, съобразно активността на гражданите“, заяви Сирма Желева, 
ръководител „Устойчиво развитие“ във фирма „Евротекс“ ЕООД, с която Общината има подписан 
договор. Тя обясни, че е добре ненужните облекла или обувки да бъдат изпрани и поставени в торба 
и така да се изхвърлят в контейнерите. „След това ние вече имаме ангажимента да ги съберем, да ги 
дезинфекцираме, да преминат през подготовка за повторна употреба и да бъдат оползотворени по 
най-добрия начин, било то повторна употреба, рециклиране или друго оползотворяване“, каза още 
Силма Желева. Тя добави, че са информирали социалните служби на територията на община Шумен, 
че фирмата е готова да дари част от събраните вещи за нуждаещи се. Инж. Боян Тодоров, заместник- 
кмет по строителство и екология в община Шумен посочи, че разкриването на подобни пунктове е част 
от амбициите на общината да въведе разделно събиране на отпадъци. „Поетапно ще организираме 
пунктове за опасни отпадъци, както и за други видове отпадъци “, каза инж. Тодоров. Ивелина 
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