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Новини за членове на БДФ 
 

Диалогът за образованието е диалог за нашето бъдеще 

Обществото върви напред, като се възползва максимално от достиженията на новите технологии, 
убедена е Веселка Вуткова, директор "Корпоративни комуникации" във ВИВАКОМ 
сп. Мениджър | Алек ВУЧКОВ | 25.07.2019 | 00:01 
Госпожо Вуткова, тази година ВИВАКОМ става на десет години. Как се промени взаимодействието с 
клиентите и обществото през този период? 
- Още от създаването на марката ВИВАКОМ работим за това да изградим компанията не само като 
иновативна и водеща в сферата на технологиите, но и като честна и отговорна. Това се отнася не 
само за предлагането на най-актуалните телеком продукти и услуги на нашите клиенти, в голяма 
степен тук говорим за отговорността, която имаме към напредъка и развитието на цялото общество. 
В този смисъл съм щастлива да споделя, че през изминалите 10 години компанията установи 
традиции в провеждането на социалноотговорна политика. Ние неотклонно подкрепяме и 
реализираме политики, които допринасят за напредъка на цялото общество, нещо задължително за 
всяка компания в съвременния свят. Вярваме, че иновациите може и трябва да намерят отражение 
във всяка област от живота. Образованието, развитието на регионите, културата, спортът и 
благотворителността - ние се стремим да инвестираме усилия и средства в тези сфери, защото 
вярваме, че това е начин обществото да върви напред и да се възползва максимално от 
достиженията на новите технологии. 
- Инициативата Ви "Образование 4.0" за дигитализация на образованието се утвърди като една от 
най-значимите обществени каузи само за една година. Как се роди идеята за нея? 
- Образованието винаги е било сред основните ни приоритети, защото едно общество е толкова 
развито, колкото е развито образованието, което предлага. Ето защо през годините сме провеждали 
разнообразни кампании за насърчаване на четенето, за популяризиране на българската история, за 
подпомагане на обучението по математика и точни науки. Така логично стигнахме до инициативата 
"Образование 4.0" за дигитализация на образованието. Всички ние виждаме, че интелигентните 
устройства са неизменна част от ежедневието и на възрастните, и на децата, те го правят по-лесно и 
удобно. И още -съвременните деца не просто са изключително активни в интернет, те си служат 
отлично с технологиите. В този смисъл най-естественото нещо е въвеждането на технологиите в 
училище, но по начин, по който да подпомагат обучението. 
- Какво е нужно за по-решителна модернизация на българското училище? 
- Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ограбваме нашите деца за утре, казва 
американският философ и реформатор на образованието Джон Дюи. Тази мисъл кореспондира 
добре с нашето разбиране, че в ерата на дигитализацията образователният процес трябва да се 
промени, така че да бъде адекватен на света, в който живеем. Като една от водещите технологични 
компании у нас ВИВАКОМ подкрепя каузи, които са свързани с подобна промяна на нагласите към 
образованието. Тъкмо това е и целта на каузата "Образование 4.0" - да създаде концепция и рамка 
на стъпките, които трябва да бъдат направени, за да се дигитализира българското образование. През 
2018 г. събрахме учителите, учениците, родителите, институциите. Дадохме възможност на всички 
участници в процеса да седнат заедно и да споделят своите препоръки, очаквания, опасения и 
изисквания, така че образованието да поеме по пътя на осъвременяването чрез дигитализация. 
Заради общите усилия на нашите партньори само в рамките на една година кампанията 
"Образование 4.0" наистина постигна огромен обществен отзвук. Успяхме да провокираме дискусия 
в публичното пространство по темата за въвеждането на технологиите в клас. Вярваме, че тя трябва 
да бъде на дневен ред както пред институциите, така и пред цялото общество, защото диалогът за 
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образованието е диалог за нашето бъдеще. Разбира се, предстоят ни конкретни стъпки още през 
тази година, така че да реализираме видими и конкретни резултати в учебната система. 
- Какви технологични решения с образователен характер разработвате? 
- Освен стремежа да променим нагласите по отношение на дигитализацията ние, естествено, 
предлагаме и конкретни решения, които на практика да покажат възможностите на новите 
технологии в образованието. Решенията ни за образованието са част от нашата иновативна 
платформа VIVA SMART. Услугата има няколко компонента, като един от най-Важните е защитена 
интернет среда, в която учениците ползват само необходимото за учебния процес съдържание. 
Може да включва също достъп до различни инструменти за ползване от учители, родители и 
ученици в учебния процес, както и облачно пространство за тях и мобилни устройства, разбира се. 
Изградили сме дигитални класни стаи в над 200 училища и повече от 80 детски градини в страната. А 
с помощта на партньорите си сме обучили над 6 хил. преподаватели. Работим активно, за да 
предлагаме конкретни иновативни решения за българското училище. 
- Споменахте благотворителността като Важна част от политиката на компанията за социална 
отговорност. Разкажете ни повече. 
- Безспорно един от най-значимите примери в това отношение е "Операция Жълти стотинки", която 
стартира за девети пореден път. В момента е в ход набирането на партньори на инициативата. 
Регистрираме засилен интерес към нея от страна на фирми, организации и медии, тъй като в 
основата си тази инициатива е еманация на безкористното добротворчество. През годините 
дарителската кампания на ВИВАКОМ се наложи като видима и популярна инициатива и се превърна 
в традиция. От старта си през 2010 г. "Операция Жълти стотинки" е събрала 600 хил. лв. под формата 
на пари, продукти и услуги, с които сме подпомогнали безвъзмездно 4 значими социални каузи. 
Водени от разбирането, че образованието и науката са пътят към по-добро бъдеще, тази година 
решихме да дарим събраните средства на Сдружението на олимпийските отбори по природни 
науки, за да могат младите олимпийци от националните отбори по биология, математика, 
астрономия, информатика, лингвистика, физика, химия да се подготвят за участие в международни 
състезания. Като инвестираме в развитието на умовете на младите, ние инвестираме в бъдещето на 
България. Те са двигателят на иновациите, на научните постижения и на икономическия 
просперитет. 
- Подпомагате различни инициативи в областта на спорта и културата. Как избирате проектите? 
- За ВИВАКОМ стана традиция да се избират проекти, които се вписват в цялостната философия на 
нашата компания. През годините компанията е спонсорирала както професионални отбори и играчи, 
така и редица детски школи и масови активности, насърчаващи спортуването за здраве. Освен в 
развитието на футбола, баскетбола и волейбола през 2018 г. инвестирахме средства и в подкрепа на 
един от най-харесваните спортове със сериозни успехи в световен мащаб художествената 
гимнастика. През септември миналата година ВИВАКОМ подкрепи домакинството на София на 
Световното първенство по художествена гимнастика. 
През годините компанията се наложи и като значим партньор на различни проекти в областта на 
изкуството и културата. Подкрепяме както значими фотографски проекти, така и стойностни 
музикални събития, предимно свързани с джаз или българска музика. Правим всичко това, защото 
вярваме, че културата безспорно стимулира напредъка на обществото ни. С Всички проекти, които 
подкрепяме през годините, се стремим да превърнем технологиите и иновациите в средства за 
обогатяване на живота ни. 
ВЕСЕЛКА ВУТКОВА е директор "Корпоративни комуникации" във ВИВАКОМ от 2013 г. Преди това е 
била регионален бизнес мениджър за Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка в Sony 
Mobile Communications, Германия. Била е мениджър комуникации в "Ериксон Телекъмюникейшънс 
България" ЕООД, а по-късно и регионален маркетинг мениджър за Балканите в "Сони Ериксон - 
България". 
Стр. 64 – 65 
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Фондация „Искам бебе” кани на благотворителен концерт 

www.regnews.net | 25.07.2019 | 11:21 
В Деня на Лятна Света Ана - закрилница на бременността и родилките, фондация „Искам бебе” 
отправя покана към всички жители и гости на Велико Търново да посетят благотворителния концерт 
в подкрепа на двойки с репродуктивни затруднения, който ще се проведе на 31 юли от 19 часа. Той 
ще бъде на АРТ-сцената до картинна галерия "Борис Денев".   Участници в концерта са 
възпитаниците на музикално студио "Елита" с вокален педагог Петя Василева и на музикално студио 
"Бест сингърс" с вокален педагог Петя Кръстева. Те се включват с осъзнато желание за доброто, 
което заедно предаваме нататък. Лично разказани истории за трудния път на ин витрото, снимки на 
родените с помощта на общинската програма "ин витро" наши, търновски бебета, също ще бъдат 
част от програмата на благотворителния концерт. Посетителите ще се срещнат и на място с деца, 
заченати по "трудния" начин. Фондация „Искам бебе” изказва своите благодарности към 
домакините на празника - Община Велико Търново, Галерията / The Gallery, Петя Георгиева - 
представител на "Екстрапак", които предоставят изненадите за най-малките гости. „Очакваме ви с 
нетърпение! За да пеем и танцуваме заедно! За да видим щастието в очите на нашите деца! За да 
сбъднем нечия мечта за щастие!”, призовават организаторите. 

Продават фотографии в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми 

www.dnesbg.com | 25.07.2019 | 12:13 
Редица благотворителни инициативи организира във В. Търново в подкрепа на двойките с 
репродуктивни проблеми Фондация “Искам бебе”. Първата от тях, която стартира на 15 юли с 
подкрепата на Общината, е кампанията на под надслов “In Vitro – In Vivo”. Всеки ден до края на 
август от 10,00 до 20,00 ч. до сцената на “Арт лято” край Художествена галерия “Борис Денев” 
жителите и гостите на града могат да разгледат художествени фотографии, които ще се продават 
благотворително за каузата на фондацията. Всеки желаещ да се включи в инициативата може да 
закупи фотографии и от сайта на “Искам бебе”. Експозицията е съвместен проект между фотографа 
Иван Дончев и скулптора Александра Велева – Туши, разказа Вероника Михайлова, която е 
регионален координатор на “Искам бебе”. Кампанията “In Vitro – In Vivo” стартира преди две години, 
като по време на благотворителен търг бяха събрани средства, с които бяха подпомогнати четири 
двойки с репродуктивни проблеми и едно дете с диабет. Тази година двамата творци отново 
обединяват усилия с идеята подбраните фотографии да бъдат изложени в различни градове на 
страната, а чрез продажбата им да осигурят средства за фондацията. Втората инициатива на “Искам 
бебе” е благотворителен концерт, който ще се проведе на 31 юли – сряда, на паметник “Асеневци”. 
Той ще е под надслов “Vivo: Талантите на Искам бебе – В. Търново”. В него ще участват деца от 
различните музикални школи в града. По време на концерта ще има забавления за децата и 
благотворителен базар. На събитието ще бъдат споделени лични истории на жени, преминали по 
пътя на инвитро. Събитието ще уважат представители на Общината, които вече 7 г. подпомагат 
семействата с репродуктивни проблеми чрез местния инвитро фонд. Поканени са също и двойките, 
които са били подпомогнати по програмата. “От името на фондацията изказваме нашите огромни 
благодарности към Община В. Търново и собствениците на The Gallery, които ни подкрепят в нашата 
кауза и инициативи”, сподели Вероника Михайлова. Третата инициатива на “Искам бебе” стартира 
от 4 август с неделни благотворителни базари, които ще се провеждат в парк “Дружба”. На тях ще се 
предлагат запазени дрешки, обувки и играчки, като всеки може да получи това, което му е 
необходимо, срещу сума по лична преценка.  
 

"Под козирката" на добрите идеи 

УниКредит Студио е място за изложби, където съвременни млади творци се изявяват напълно 
безвъзмездно 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.regnews.net/bg/fondatsiya-iskam-bebe-kani-na-blagotvoritelen-kontsert/
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/prodavat-fotografii-v-podkrepa-na-dvoykite-s-reproduktivni-problemi.html
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сп. Мениджър | Екатерина АНЧЕВА | 25.07.2019 | 00:01 
Когато става въпрос за благотворителност, социални каузи и въобще добрини, най-често двигателят 
е личност с много енергия, емоционална обвързаност към кауза и голямо сърце. Доста по-рядко 
социалната отговорност се свързва с определено място. Но не и в случая на УниКредит Булбанк. 
През последните месеци банката работи активно все повече чудеса да се случват под козирката на 
централния й филиал на площад "Света Неделя", в самия център на столицата. Там от началото на 
миналата 2018 г. досега над 15 млади творци са получили своя шанс да представят работата си и да 
започнат своята история на успеха. Също така представители на различни фондации имаха 
възможност да предложат продуктите си, да реализират приходи от дейността си и да спечелят 
лоялни клиенти. 
Всичко това е възможно благодарение на концепцията за развитие на пространството, известно като 
"под козирката", на филиала на "Света Неделя". Там от февруари 2018 г. отвори врати обновеното 
УниКредит Студио. УниКредит Студио е място за изложби, но не е галерия. Идеята му е да насърчава 
съвременни млади творци и да дава възможност за изява на тяхната креативност в сърцето на София 
напълно безвъзмездно. Освен това УниКредит Булбанк поема изцяло и организацията на събитията 
за откриване на изложбите. 
Досега в обновеното УниКредит Студио свои изложби са представяли лауреати на фондация "Стоян 
Камбарев", сред които Нора Ампова, Радослав Нинов -Руди и Калоян Илиев-Кокимото, участници във 
фестивала "Фотофабрика" като Яна Лозева и Вихрен Георгиев, млади творци от "Месец на 
фотографията" като Ксения Маргарит. 
Едновременно с развитието на УниКредит Студио банката започна интензивно да работи и за 
превръщането на пространството пред студиото в предпочитано място за неформални събирания. 
През лятото на 2018 г. банката започна да организира партита с различна тематика, на които 
поканени бяха всички колеги, клиенти, партньори и доставчици на банката. След като се доказаха 
като атрактивни за посетителите, УниКредит Булбанк обвърза избрани свои партита и с 
благотворителна кауза. 
На две от събитията си - по Коледа и Великден, банката изгради специални щандове и покани 
фондации и неправителствени организации да предложат продуктите и да намерят нови клиенти 
сред клиентите на банката. От поканата се възползваха "Светът на Мария", сдружение "Алое", 
сдружение "Закрила-Ловеч", Национален алианс за работа с доброволци (НАРД - Пловдив). 
УниКредит Булбанк вярва в социалното предприемачество като концепция и работи активно за това 
фондациите и неправителствените организации да придобият умения за изграждане на работещи 
бизнес модели. Затова наред с даренията, които банката и служителите правят за различни каузи, 
УниКредит Булбанк подпомага под различни форми предприемаческия дух в НПО сектора. Банката е 
дългогодишен партньор на програмата на Българския център за нестопанско право 
"Предприемачество за нестопански организации". До момента в програмата над 170 организации са 
обучени как да развият идеите си в бизнес планове. По данни на центъра над 430 хил. лв. приходи са 
реализирани от предприемаческите инициативи на финалистите в програмата. 

Съботно почистване на връх Шипка 

www.presstv.bg | 23.07.2019 | 11:20 
Докато на Историческата поляна под Бузлуджа тече събора на левицата, на Шипка тази събота 
национална кампания ще привлече още хора от двете страни на Балкана. По повод 85-та годишнина 
откриването на Паметника на свободата заедно с децата от SOS Детски селища България – Трявна ще 
бъде почистен района около Националния парк-музей „Шипка“. Доброволците от Казанлък могат да 
се присъединят към акцията на 27-и юли, събота, от 10.30 ч. на паркинга пред паметника. 
Инициативата се организира за втора поредна година, като през 2018 г. проектът „Шипка – героизъм 
с много имена“ бе включен в благотворителната кампания „Избери, за да помогнеш“ и набра 
средства за възстановяването на 12-те възпоменателни плочи в мемориалния комплекс.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.presstv.bg/новини/от-региона/07/22/съботно-почистване-на-връх-шипка/
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Tийнейджъри сами рециклират пластмаса и й вдъхват нов живот, като създават предмети на 
изкуството 

www.24chasa.bg | 24 часа онлайн | 19.07.2019 | 15:20 
Първата в страната ни работилница за рециклиране на пластмаса по технологията Precious Plastic, 
отвори врати на The Bridge Fest , благодарение на "Моят зелен град". 
Специална работилница за рециклиране на пластмаса и производство на нови предмети от нея за 
първи път отвори врати в рамките на най-големия тийнейджърски фестивал в България - The Bridge 
Fest. Екологичната тематика е основният акцент в 10-ото юбилейно издание на фестивала, който е 
първият фестивал у нас с нулев отпечатък (ZERO WASTE). Домакин на събитието от 13 до 21 юли е 
град Видин, а партньори на екокаузата са Кока-Кола в България и ЕКОПАК. Със съвместната си 
екологична инициатива "Моят зелен град" те ще подпомогнат разделното събиране на отпадъци на 
територията на фестивала. 
Организаторите на The Bridge Fest, заедно с архитекти-доброволци, сами произведоха машините за 
рециклиране, като използваха свободната технология за изработката им на световното движение 
Precious Plastic. Холандският дизайнер Дейв Хакен изобретява машините като свой дипломен проект, 
но убеден в еко каузата решава да сподели разработката си и да вдъхне нов живот на пластмасата 
по целия свят. Така всеки, който следва инструкциите, може да създаден сам четири машини, които 
превръщат ненужните пластмасови отпадъци в полезни и красиви предмети. 
В работилницата "Майсторене" на The Bridge Fest тийнейджърите събират разделно своите 
пластмасови опаковки, а след това раздробяват пластмасата на люспи в т. нар. шредер, пресоват ги 
до образуване на конци, загряват материала и го поставят в матрица за съответния нов предмет. На 
финала последната машина компресира пластмасата и я разтопява, за да се получи нов продукт. 
Присъстващите 400 талантливи младежи на възраст от 14 до 21 години ще могат да почерпят 
вдъхновение и от менторите на Кока-Кола, които ще се включат в семинари по графичен дизайн и 
маркетинг, като част от усилията на компанията за повишаване на мотивацията и 
работоспособността на младежите в страната ни. 
Първата в страната ни работилница за рециклиране на пластмаса, създадена по технологията 
Precious Plastic, е създадена в подкрепа на глобалните усилия на Кока-Кола за "Свят без отпадъци". 
Като част от този ангажимент, в рамките на кампанията "Моят зелен град" през 2019 г. бяха 
трансформирани 10 спирки на градския транспорт в София в контейнери за разделно събиране на 
отпадъци, а в Бургас постави арт инсталации за събиране на пластмаса. 
След края на фестивала, машините за рециклиране ще бъдат пренесени в София, в сградата на 
Университета за архитектура, строителство и геодезия, където ще бъде сформирана работилница по 
рециклиране. 

Малтийският орден се разграничи от дарението за "Пирогов" 

Посолството иска да подчертае, че употребата на чужди наименования и символи е наказуема в 
държавите в ЕС 
www.fakti.bg | 19.07.2019 | 17:13 
Вчера в медиите излезе информация за дарение на линейка на болница "Пирогов" от Малтийския 
орден. Новината бе разпространена от самата болница. Оказа се, че дарението не е направено от 
Ордена. 
Ето и позицията на Посолството на Малтийския орден: 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.24chasa.bg/novini/article/7566598
https://fakti.bg/bulgaria/396515-maltiiskiat-orden-se-razgranichi-ot-darenieto-za-pirogov
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Посолството на Малтийския орден в България се разграничава от това дарение като уверява, че тази 
информация не отговаря на истината и въпросната организация, именуваща се Суверенен орден на 
Св. Йоан от Йерусалим или Малтийски орден за България, няма нищо общо с истинския и официално 
признат от над 109 държави Суверенен военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерусалим, 
Родос и Малта или Суверенен Малтийски орден. 
Като единствени и официално признати от българските власти представители у нас на Малтийския 
орден, сме дълбоко огорчени от подобни фалшификации и употреба на чужди имена и символи. По 
този начин се уронва престижа на вековни организации като Суверенния Малтийски орден и 
дългогодишната му дейност в България, за която има над 350 дарения в 107 населени места. 
Посолството иска да подчертае, че употребата на чужди наименования и символи е наказуема в 
държавите в ЕС. Ние приветстваме желанието на въпросните господа да дарят и да бъдат полезни, 
но нека това да стане не от името на организация, чието име и символи те ползват неправомерно. 
Малтийският орден има дългогодишно сътрудничество с болница "Пирогов", на която с наша помощ 
е дарено болнично оборудване, легла и апаратура. Тази година се навършват и 25 години от 
установяването на дипломатически отношения между Р България и Малтийския орден. 
Урсула Хофтер Дзуколи 
Извънреден и пълномощен посланик на Малтийския орден в България 
София / България 

Българският червен кръст в Добрич обяви прием на документи за отпускане на стипендии на 
студенти-сираци 

www.dobrichonline.com | 19.07.2019 | 18:41 
Областен съвет на Българския Червен кръст в Добрич обявява прием на документи за стипендианти 
на хуманитарната организация за академичната учебна година - 2019/2020. Заявления за 
кандидатстване по образец се получават в административната сграда на БЧК Добрич, ул. “Отец 
Паисий“ №19. Съгласно правилника за набиране и разходване на парични средства от обществена 
благотворителна кампания „Солидарност“, документи се попълват и подават лично в периода от 20 
юли до 30 септември. Годишната стипендия е в размер на 500 лева и ще бъде изплатена на два пъти 
за времето на обучението, както следва: - За първи семестър в срок до 30 октомври; - За втори 
учебен семестър, не по късно от 15 учебни дни след началото на семестъра с удостоверяващ 
документ от студента за продължаващо обучение. Кандидатите трябва да отговорят на следните 
условия: младежи (сираци) без родители или само с един жив родител; да са жители на населено 
място в област Добрич; да са приети студенти, държавна поръчка във висше учебно заведение (ВУЗ) 
в страната – първа година, редовно обучение, на възраст до навършване на 21 години; със средно 
месечен доход за първото полугодие на текущата година до 600 лв. на кандидата, ако е сам или на 
член от семейството, в което живее. Паралелно с подаването на документите за отпускане на 
стипендия, БЧК поставя началото на фондонабирателна кампания в подкрепа на социалната кауза. 
Съпричастни юридически и физически лица могат да дарят средства в обособена сметка на ОС на 
БЧК Добрич BG 74 UNCR 9660 100529 4738 в УниКредит Булбанк Добрич, в касата на секретариата на 
ул.“Отец Паисий №19, както и в касичките на организацията, поставени в общинските клонове на 
„Български пощи“ в областта. Кампания „Солидарност“ е създадена през 2018 година, когато най-
голямата и най-стара милосърдна организация в България – Българския Червен кръст отбеляза 140 
години от основаването си. Инициативата се реализира в рамките на областта и се подкрепя 
ежегодно през месец октомври от служителите на БЧК Добрич. Личният дял на служителите 
гарантира минимална стипендия на един кандидат в размер на 500 лева. "Можем да отговорим 
заедно на нарастващите потребности, разчитаме в „Мрежата на доброто“ да се включат 
представители на бизнеса, организации, граждани, доброволци, авторитетни местни личности. 
Наличните средства към настоящия момент са 3308 лева, като за предходната година са изплатени 
две стипендии от фонд „Солидарност“ в размер на 1100 лева на младежи от общините Добрич и 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.dobrichonline.com/novini/53621/blgarskiyat-cherven-krst-v-dobrich-obyavi-priem-na-dokumenti-za-otpuskane-na-stipendii-na-studenti-siratsi
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Тервел със специалности Акушерство и Химия", споделят от БЧК. Допълнителна информация за 
кандидат-стипендианти и дарители можете да получите в административната сграда на БЧК Добрич 
на адрес: град Добрич, ул. “Отец Паисий“ №19; информация на сл.тел. 058 602 247; 058 602 279/ 
работно време 9-12 ч.; 13-17 ч.; e-mail: dobrich@redcross.bg  

Две нови доброволки от Франция и Чехия ще работят по проекта " Взаимопомощ" на 
Младежки център за развитие " Взаимопомощ" в Казанлък 

www.focus-news.net | 19.07.2019 | 19:13 
Две нови доброволки от Франция и Чехия ще работят по проекта " Взаимопомощ" на Младежки 
център за развитие " Взаимопомощ", каза за Радио " Фокус" Мария Славова, председател на 
сдружението. Тя поясни, че доброволките ще работат с деца и хора с ограничени възможности от 
домовете в Казанлък. Двете доброволки ще работят по проект "Взаимопомощ" на програма 
"Европейски корпус за солидарност" в рамките на десет месеца.  
Те трябва да организират различни социални и образователни дейности за хората с ограничени 
възможности, което да подобрява техните способности. Една от целите е чрез взаимно споделяне на 
културни традиции или познания доброволците и местните хора да трупат съвсем различен опит от 
този, който могат да получат в училище.  
Двадесет и две годишната Анжелик Уолфф идва от Тулуза. Завършила е философия в университет 
във Франция и е решила да приеме предизвикателството да отиде в различна страна с много 
различен език и култура: "Реших да дойда тук по този проект, за да извършвам по-конкретни и 
социално насочени действия, свързани с междукултурни, образователни и екологични теми, и да 
развия способностите си да организирам проекти, събития, както и да развивам своите социални и 
творчески умения. И всичко това, докато пребивавам в страна, която е непозната за мен ", поясни 
Анджелик. 
Другата доброволка Ивона е от Прага и е на 31 години. Изучавала е маркетинг в Чехия и изкуства в 
Индонезия. Тя е доброволец в България за втори път, като първият и проект е краткосрочен в София: 
"Избрах този проект пред останалите с цел да промотирам България и нейната културна идентичност 
през електронните медии, както и като търся доброволци за нашите проекти, но и в страната, защото 
българите наистина не знаят какво съкровище всъщност имат", подчерта Ивона. 
Младежки център за развитие "Взаимопомощ" непрекъснато работи с доброволци в реализацията 
на образователни, социални и екологични проекти. " Новите перспективи, предложени от хора от 
различни страни, могат да разширят хоризонтите ни, да донесат нови идеи, както и мотивация и 
интереси и гледни точки", категорична бе Мария Славова.  

ЩЕДРО ДАРЕНИЕ ЗА РОДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА ВРАЧАНСКАТА БОЛНИЦА 

www.modernavratza.com | modernavratza.com | 19.07.2019 | 21:10 
Родилното отделение на МБАЛ "Христо Ботев" във Враца получи модерна апаратура, от която 
отчаяно се нуждае от години. 
Отделението вече разполага с два нови апарата, чрез които се осъществява аудиовизуален контрол и 
мониторинг на майката и плода. Апаратите предоставят данни за съставянето на пренатална оценка. 
На практика чрез звук и диаграми се следи състоянието на майката и плода. Виждат се тоновете на 
бебето и маточната активност на майката. Тези показатели са определящи да се прецени дали има 
страдание и дали раждането ще се осъществи нормално или секцио. 
Двата апарата са дарени на родилното отделение от Сдружение "Оренда", а основна роля за 
получаването на нова техника имат омбудсманът Мая Манолова, дизайнерът Албена Александрова 
и спортистът Йордан Йовчев. 
През следващата седмица се очаква да пристигне и третият апарат, който ще дава повече 
информация за състоянието на бъдещи майки, очакващи близнаци. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://focus-news.net/news/2019/07/19/2682118/dve-novi-dobrovolki-ot-frantsiya-i-chehiya-shte-rabotyat-po-proekta-vzaimopomosht-na-mladezhki-tsentar-za-razvitie-vzaimopomosht-v-kazanlak.html
http://modernavratza.com/shtedro-darenie-za-rodilnoto-otdelenie-na-vrachanskata-bolnica_27636.html
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Ентусиасти преобразяват цял квартал 

Млади хора, обединени от желанието да направят нещо добро за другите, връщат децата на 
площадките за игра 
в. Труд | Даниела КРЪСТАНОВА | 20.07.2019 | 00:01 
Ще ги познаете по тениските с надпис "Бъди общественополезен" и сякаш неизчерпаемата енергия, 
идеи и желание, които влагат в каузата си. Или просто по многото свършена работа. 
Те са група ентусиасти, които вече месеци наред преобразяват столичния квартал Изток. 
Случайно или не, началото е на 3 март, когато няколко човека решават да изчистят градинката пред 
блока си. Днес, в каузата вече са се включили стотици хора, а цели 13 градинки в елитния столичен 
квартал са напълно преобразени. Те не просто чистят, боядисват и поправят пейки, катерушки и 
други съоръжения, а изцяло им вдъхват нов живот и ги правят място, на което децата са щастливи и 
се развиват чрез игрите си. Изцяло доброволно и основно със собствени средства. Появяват се обаче 
все повече дарители, впечатлени от каузата. Софтуерната компания "Амдокс" дарява 1200 лева, за 
да ги подпомогне. Вече поставят в реновираните от тях градинки табели с името на групата им - 
"Бъди общественополезен", заедно с логото си, в което има феникс, символизиращ постоянно 
възраждане, обновление, новото и слънцето. Ако минавате през някоя прекрасна градинка в 
квартала и видите табелата, те са виновниците. 
Виктор Райковски е моторът и основният инициатор на каузата от самото й начало. И досега й отделя 
цялото си свободно време, влагайки много труд и енергия. Около себе си събира приятели, 
съмишленици, съседи и непознати, които искат да свършат нещо добро. 
Питам го дали хората пазят и оценяват усилията им. С усмивка отговаря, че има подобрение, "Пазят 
малко повече, промяната става бавно, но се надявам, че след време нещата ще изглеждат по-
различно. Трябват дела. Убедихме се, че ако искаш нещо, трябва да действаш то да се случи. Не да 
чакаме супергерои, спасители или някой друг, който ще дойде и ще оправи нещата", казва Виктор. 
Неуморна част от хората, обединени под мотото "Бъди общественополезен", са Лилка Вачкова и 
Евлоги Вацев, които се занимават с проектен мениджмънт. Евлоги и Виктор са приятели от деца и 
той ги привлича за каузата си при преобразяването на четвъртата градинка. 
Тогава те дори не живеят в квартала. А по стечение на обстоятелствата от няколко седмици Изток 
вече е техният дом. 
"Преместихме се покрай градинките", казва с усмивка Евлоги. Младите хора определят "фаталната" 
13-та градинка като техния шедьовър, и то с право. Тя е основно почистена, пейките и катерушките са 
боядисани и ремонтирани, има нови люлки, пързалка, баскетболен кош, игри за децата. 
"На тази градинка се научих да заварявам, дори ни се наложи да си купим електрожен със собствени 
средства. И така изцяло преобразихме стария и занемарен баскетболен кош - изградихме го почти 
наново. Ние израстваме стъпка по стъпка и се учим. Всяка следваща градинка ни се получава по-
добре. Не правим нещо повърхностно - просто да боядисаме и изчистим, не правим оборка, а се 
стараем, за да покажем, че ако хората се обединят в усилията си, могат да направят нещо добро. Ние 
възродихме тази градинка - те изглеждаше по коренно различен, потискащ начин", разказва Евлоги. 
"Повечето хора ни категоризират като бояджии или като събирачи на боклук, а ние не сме нито едно 
от двете. Ние всъщност претворяваме, което включва много повече неща - всякакви технически 
дейности като шлайфане, рязане, заваряване, боядисване", посочват младите хора. 
Разбира се, ограничават се в рамките на дейностите, които законът им позволява. 
"Не можем да слагаме нови съоръжения или да премахваме други - единствено можем да ги 
поправяме и то в някаква степен, и да ги обновяваме. Ние все пак нямаме професионален опит и 
получаваме всеки път разрешение от общината за всичко, което правим", казват още от "Бъди 
общественополезен". 
Преди време от община "Изгрев" им обещават подкрепа и тя вече е факт. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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"Намерихме съвестни хора, които виждат, че правим нещо добро и се опитват наистина да ни 
съдействат. Лично се ангажират и отделят от времето си. Включват се като осигуряват бои и други 
материали, предоставят и люлки на мястото на старите и изпочупени такива", казват младите хора. 
От най-малки деца до възрастни хора се включват в акциите. Повечето са образовани хора, с 
възможности. 
"Ние сме много щастливи и благодарни, защото промяната идва от шепата хора, които имат 
съзнание, а другите в един момент просто започват да следват по-доброто. Ние не се надяваме, че 
нашата инициатива ще стигне до всички, но привличаме точно хората с желание, а не тези, които цял 
живот са си търсили извинение". 
Правят опит да помогнат за преобразяването и на други квартали - наскоро се включват в 
обновлението на една градинка в Дружба. 
"Член на групата, който живее там, даде предложение да опитаме и се получи доста добре. Първия 
ден хората ни гледаха леко с недоверие, но на втория слязоха повече от 40 човека от блока. 
Впечатляващо е, че следващия уикенд, вдъхновени от нас се организираха и сами почистиха пред 
блока си. На следващата седмица много хора от Дружба дойдоха да помагат при нас", разказа 
Виктор. 
До края на лятото групата "Бъди общественополезен" си дава заслужена почивка, а на есен с нови 
сили, същата енергия и усмивки, продължават да правят града, едно по-красиво и добро място за 
живеене. Накрая предизвикват всички останали да се за запитаме - Колко съм полезен и какво 
направих аз за града или за другите. 
Ако искате да помогнете на каузата или на вашия квартал, може да откриете Виктор и неговите 
съмишленици във фейсбук групата "Бъди общественополезен". 

"ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО" ОТНОВО 

сп. Жената днес | 20.07.2019 | 00:01 
Най-мащабната национална доброволческа инициатива -"Да изчистим България заедно", разширява 
обхвата си през 2019 г. с нови възможности за подобряване на средата, в която живеем. На 14 
септември доброволците ще могат не просто да почистят замърсените зони, но и да инициират 
добри дела, като обновят детски площадки и градинки, спасят унищожени гори или засадят нови, 
ремонтират туристически табели, боядисат пейки и други примери. Тази година "Да изчистим 
България заедно"ще даде старт на Световния ден на почистването 2019."Щастливи сме, че именно 
стотиците хиляди доброволци в България ще открият на 14 септември второто издание на Световния 
ден на почистването, което ще завърши в Хавай през нощта на 21 септември", каза Анна Грил, 
директор за Европа на глобалното гражданско движение Let's Do It World". 

29 смели мъже и жени участваха в плувния маратон в помощ на “Онкоболни и приятели” в 
Бургас, 25-годишният Христо Христов финишира първи 

www.burgasinfo.com | 20.07.2019 | 11:36 
25-годишният Христо Христов е победителят в благотворителния плувен маратон, организиран от 
Сдружение „Онкоболни и приятели” – Бургас в подкрепа на хората с онко заболявания. Тази година 
участие в маратона взеха общо 29 достойни мъже и жени. Малко след 8 часа  тази сутрин те 
отплаваха с корабче от Магазия 1 до остров Св. Анастасия, където лицето на инициативата – 
актрисата Йоана Буковска – Давидова, даде старт на надпреварата. Плувците изминаха разстояние 
от 1800 метра до плаж „Чукалята” край парк Росенец. Най-бърз се оказа Христо Христов. Той и 
останалите плувци бяха посрещнати от председателя на сдружението Цонка Тодорова. Сред 
състезателите за поредна година бе и Албена Пенева. Жената е истински борец, защото е преживяла 
инсулт и кома, но благодарение на силния си дух, показва, че всичко е възможно. „Албена участва за 
поредна година, за което сме й много благодарни. Тя е човек, който показва на всички, че няма 
невъзможни неща. Албена има двигателни затруднение, даже на брега й е по-трудно отколкото на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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морето. Тя  всяка година успява да  преплува цялото разстояние и го прави с достойнство и с 
желание да покаже на всички, че, когато човек е мотивиран, всичко е възможно, за което сме й 
много благодарни”, заяви Цонка Тодорова. Лицето на инициативата Йоана Буковска – Давидова 
заяви, че маратонът вече е традиция. „За трета поредна година съм с тях, те ме избраха за свой 
емоционален покровител, което за мен е изключителна чест и отговорност. Както си говорихме с 
Цонка, която стои в основата на Сдружение „Онкоболни и приятели” и на самата иницатива за 
плувния маратон, когато нещо е повече от три пъти - то вече от празник на добрия дух и човечността, 
става традиция. За онкоболните някак си не се говори достатъчно не само в България, но и в 
световен мащаб, поради това, че има поне по един болен почти във всяко голямо семейство. Някак 
си  сме го приели като даденост и си казваме: Да,  това е така, какво да се направи”. Винаги има 
какво да се направи. Дори да не си пряко засегнат, дори това да не е твоето семейство - винаги има 
какво да се направи. Когато се стигне до такава голяма беда в смейството, все едно никой не може 
да разбере болката ти, а това не е така и този маратон го доказва”, заяви Йона Буковска – Давидова. 
Идеята за този плувен маратон е дадена от Джон Блоджър и съпругата му Красимира, които преди 4 
години отриват Сдружение „Онкоболни и приятели” и отиват при тях с предложението да направят 
голямо благотворително събитие, в което се  включват и участваха много англичани. „2-3 години 
присъствието им беше осезаемо, тази година не могат да участват по лични причини. Маратонът 
допадна както на плувците, така и на сдружението и решихме, че можем да правим това събитие 
всяка година и да стане емблематично както за „Онкоболни и приятели”, така и за Бургас, защото то 
е възможно с помощта на Община Бургас, на която благодарим”, заяви Цонка Тодорова. 

Пореден протест срещу закони за закрилата на детето 

news.bg | news.bg | 20.07.2019 | 13:06 
Пореден протест срещу закони, свързани със закрилата на детето, се проведе в няколко града, 
съобщава bTV. В столицата протестиращите преминаха с автошествие по централни булеварди. 
Недоволството на гражданите се дължи на политики, които според протестиращите позволяват на 
държавата да се намесва в семейството. Протестиращите са против готвените промени в Закона за 
закрила на детето 
Припомняме, през май в цялата страна отново се проведоха протести срещу Стратегията за детето. 
Те бяха организирани в социалните мрежи. 
Протестиращите излязоха с искането за разследване на Социалните служби при случаи на 
неправомерно извеждане на деца от семействата им и въдворяването им в институции или приемна 
грижа. 
От социалното министерство категорично отрекоха да се подготвя Закон за детето и спряха работата 
по Националната стратегия за детето. Въпреки това протестите не стихнаха. 

Варна: 25 младежи участват в "Младежко пространство за предприемачество и екология" 

www.focus-news.net | 20.07.2019 | 23:08 
25 младежи участват в "Младежко пространство за предприемачество и екология" във Варна. Това 
съобщи в интервю за Радио "Фокус" - Варна организаторът събития и кампании в Карин дом и 
координатор на проекта - Румяна Петрова. Тя обясни, че идеята на инициативата е да събере на едно 
място активни млади хора, като да им предостави знанията и уменията да решават социални и 
екологични проекти. "Проекта идентифицира проблеми, свързани с недостатъчно добре 
функциониращата връзка между неформално образование, пазара на труда, високия дял на 
неактивни младежи, липса на поле за реализиране на предприемачество, липса на достатъчно 
надграждащи знания и умения в тази посока и най-вече нужда от повече мерки за подпомагане на 
предприемачеството сред младежите. Много нашумял проблем е и природосъобразният начин на 
живот и опазването на околната среда - защо е необходимо, как можем да го правим в ежедневието 
си,как да бъдем по активни и интересуващи се", обясни Румяна Петрова. Като част от дейността на 
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проекта в Карин дом вече са проведени два тренинга, съобщи Румяна Петрова. По време на първия 
са дискутирани теми за устойчиво развитие, градска среда и околна среда. Темата на втория тренинг 
в бил "Социално включване", като в него са взели участие хора и младежи със специални 
потребности, особено с постижения в спорта, музиката и театъра. Следващата фаза е под формата на 
практически работилници. "Следващата тема, която е и първата практическа работилница е да си 
създадем пространство, тъй като младите хора аз лично също бих предпочела всичко да се случва 
навън, на открито, сред природата, на чисти въздух, сред слънчевите лъчи. Изключително 
стимулираща и креативна среда е това да бъдеш на открито. И целта е да се създаде такова 
пространство навън. Пространство, което е адаптирано за нуждите на младите хора, да има 
подходящите мебели съоръжения, материали, които да стимулират у тях обсъждането на важни 
идеи, които да стимулират мисленето аут сайт дъ бокс", разказа Румяна Петрова. Тя обясни, че 
финалната фаза на проекта се състои в реализирането на собствени мини-проекти от страна на 
участниците, като те могат да бъдат информационни, благотворителни, доброволчески, 
образователни, спортни, фондонабиращи и други. Единственото условие е те да бъдат с фокус върху 
хора и младежи със специални потребности. В края на дейността през месец септември, всички 
участници ще получат сертификати за успешно завършеното обучение. 

С доброволен труд плевенчани вдъхват живот на изоставено училище /снимки/ 

www.plevenzapleven.bg | 21.07.2019 | 09:50 
Доброволци са се заели с нелеката задача да вдъхнат живот на изоставеното училище в село Искър, 
община Гулянци. Вчера Димитър Димитров, инициатор на почистването, Миглена Цанова, Илиян 
Христов и техни приятели са се организирали и са почистили непроходимия и превърнал се в 
джунгла двор на училището, което не функционира от 1982 г. Акцията е проведена с подкрепата на 
кмета на селото Стефан Тодоров и на кмета на община Гулянци Лъчезар Яков. Силите и средствата на 
Кметството не достигат, за да се поддържа селото в добър вид. Затова е важно да има 
хора,  достойни българи, които да могат да съхраняват това,което имаме, казва Димитър. Димитър 
Димитров Това не е първата инициатива в селото. На 2 март тук се проведе концерт с участието на 
деца от ОУ „Св. Климент Охридски“ – Плевен по повод Трети март. Организаторите на двете събития 
обещават да продължат.  
 

Намаляват кандидатите за приемни родители 

www.novini.bg | 21.07.2019 | 10:25 
Две трети от българите не биха станали приемни родители, дори и да получат добро заплащане от 
държавата. Изводът е от национално изследване, по поръчка на Националната асоциация за 
приемна грижа. 53 % от българите подкрепят децата в риск да се отглеждат в приемни семейства. 
Най-висока е подкрепата сред висшистите, които не виждат по-добра алтернатива. "Това е един от 
акцентите в проучването. Другото по-важно е, че 17% от хората смятат, че децата се изпращат за 
приемна грижа заради финансова безизходица на биологичните родители”, коментира социологът 
Евелина Славкова в "Събуди се" по Нова телевизия.  Децата най-често се извеждат заради риск в 
семейството. "Рискът не е финансов, а от насилие, неглижиране или липса на капацитет. 
Изследването показва неразбирането на този проблем, а това идва от факта, че той никога не е 
дискутиран разбираемо за хората”, допълни председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев. Всеки 
шести българин би станал приемен родител ако получава заплата за това. "Заплатата е издръжката 
за детето. Така беше зададен въпросът при проучването. 16% от българите реално са съгласни да 
станат приемни родители при такива условия. Това отново са хората с по-високи доходи, над 39 
години – ориентирани кариерно и със семейство”, каза Евелина Славкова. Около 140 са приемните 
семейства в област Монтана, приблизително толкова са и настанените деца при тях. В този край на 
страната приемната грижа е много добре развита и почти няма община без хора подали ръка на най-
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малките, които се нуждаят от дом и семейство. Силвия Борисова е приемен родител вече 6 години. 
Децата, които са под нейните грижи й казват бабо, но само тя знае, че сърцето й е обединило към 
тях и майчината и бабината обич. По документи е приемен родител, а по душа е тяхното семейство. 
"Приемната грижа за мен е едно призвание. Не може всеки да бъде приемен родител. Това, трябва 
да го желаеш от сърце и душа. Ние спасяваме децата, осигуряваме им едно щастливо детство”, 
казва  Силвия Борисова. Ще ги наречем Иван и Пламен. Животът им като че ли започва наново преди 
4 години, в домът на Силвия в берковското село Котеновци. Първо настанили по-малкия. Тогава бил 
почти на 3. "Знаех, че един ден децата ще бъдат събрани. Помислете си само изоставени от 
родителите си и ние в един момент да ги разделим тези деца. Не мога да ви кажа каква беше 
първата среща, когато децата се видяха, не се описва с думи", добавя Силвия. Силната братска обич 
ги събира отново под крилото на жената. Като приемна майка на двете деца тя получава близо 900 
лева заплата. „Това е непрекъсната грижа. 24 часа сме на разположение не мога да кажа, че е 
удовлетворяваща. Трудно е много, но гледаме да се справяме”, споделя Силвия. Двете момчета вече 
са дадени за осиновяване. Силвия е категорична, че никога не би затворила вратите на дома си за 
тях. 

Българите масово подкрепят децата в риск да се отглеждат от приемни семейства 

news.bg | Симеон Янев | 21.07.2019 | 11:10 
53 процента от българите подкрепят децата в риск да се отглеждат в приемни семейства. Най-висока 
е подкрепата сред висшистите, които не виждат по-добра алтернатива. Данните представи 
социологът Евелина Славкова от "Тренд" в сутрешния блок на Нова телевизия. 24% от хората са 
против приемната грижа за деца в риск. 
17% от анкетираните смятат, че децата се изпращат за приемна грижа заради финансова 
безизходица на биологичните родители, отчете социологът. 
Децата най-често се извеждат заради риск в семейството. "Рискът не е финансов, а от насилие, 
неглижиране или липса на капацитет. 

Десетки доброволци заедно почистиха двора на Обсерваторията в София от храсти и корени 

www.tvevropa.com | 21.07.2019 | 16:05 
В неделния ден десетки доброволци въоръжени с кирки и лопати се събраха, за да почистят двора 
на Астрономическата Обсерватория в София. От градината бяха премахнати храсти, плевели и 
израснали корени. Идеята е на международна компания. Освен почистването на двора на 
обсерваторията до няколко седмици трябва да започне и реставрацията на нейните сгради. 
Астрономическата обсерватория е място, където поглед отправяме към звездите. Внимание обаче 
трябва да бъде обърнато и на земята. А градината в обсерваторията в София е потънала в корени и 
треволяк. Десетки доброволци отделиха от времето си в неделния ден, за да облагородят двора на 
обсерваторията. доц. Евгени Овчаров: „Да стане по-приветлив самия двор. Да разчистим тези 
пънчета, да оформим жив плет. Да стане максимално хубав дворът – такъв, какъвто е бил преди 
доста, доста години.“ Инициативата за почистване е на голяма компания в сферата на услугите. Ана: 
„Правим я по повод на моя рожден ден. Исках да направя нещо полезно. Не само да хапнем.“ До 
няколко седмици трябва да започне и реконструкцията на сградите на обсерваторията. Събраните 
средства са в размер на 150 хиляди лева. А новият облик на сградите трябва да бъде готов до есента 

Ново термолегло за Отделението по неонатология към бургаската болница ще бъде 
закупено чрез благотворителното бягане на 5kmrun 

www.focus-news.net | 21.07.2019 | 23:08 
Съвсем скоро Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас ще получи ново термолегло на 
стойност 14 400 лв. Това съобщиха от пресцентъра на болницата. Средствата са събрани на 
благотворителните бягания на организацията 5kmrun в София, Пловдив, Варна и Бургас. Ваучерът със 
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сумата бе предаден символично на отделението от представители на организацията - Елица 
Карагьозова, Васил Динев, д-р Георги Гаврилов. Термолеглото вече е поръчано и се очаква да 
пристигне до две седмици. 
Благотворителните бягания се проведоха едновременно на 1 юни т.г. в 5 парка в 4 града в страната. 
Бургазлии също бягаха за каузата на отделението, а които не успяха да присъстват, дариха средства 
по банкова сметка. Персоналът на отделението също се включи в спортната проява. 
"Благотворителните бягания се провеждат традиционно всяка година, като каузата всеки път е за 
различен град. С гордост мога да кажа, че бургаските бегачи събраха три пъти по-голяма сума, 
отколкото се събира тук обикновено", сподели представителят на 5kmrun в Бургас Васил Динев. 
Това ще бъде второто термолегло на отделението. То е произведено от реномирана германска 
фирма, лидер в производството на неонатологично оборудване. В отделението сега има само едно 
термолегло, а броят на бебетата, които се налага да го ползват, се увеличава постояннно. 
Термолеглото се използва при недоносени новородени при адаптирането им от кувьоз към 
нормално легло. То поддържа топлинен комфорт от порядъка на 35-37 градуса топлина. Снабдено е 
със сензори, в него може да се провежда и фототерапия. 

Доброволци помагат на възрастни хора на село 

www.nova.bg | 22.07.2019 | 11:21 
Врачанско село се подмлади сериозно, макар и за седмица. Причината за това е инициативата "Село 
назаем", в която доброволци гостуват в крайдунавското селце Долни Вадин и помагат на 
възрастните хора в домашната работа. В замяна пък получават топла закуска, меко легло, люта ракия 
и много любов. 
Там, където пътят свършва. Там, където Дунав минава на метри от селските къщи. Там, където 
щъркелите, лястовиците и гостите са винаги добре дошли. Там се намира село Долни Вадин. 
В китното селце живеят едва 140 човека, като повечето са пенсионери. Баба Дешка е прекарала 
целия си живот тук и е свидетел на опустяването му. 
"Бяхме много, а колко дечица бяха, аз съм гледала от 5 годинки нагоре моите внучета - 5 внучета съм 
имала, цяло лято, ама бяха малки. А сега станаха големи и си отидоха, ожениха се, имат си дечица и 
нито не идват да ме видят, че нямат време, нямат време", каза Надежда Георгиева - баба Дешка. 
Затова чака с нетърпение младите хора от инициативата "Село назаем". "Много добре се чувствам, 
много ми е весело с тях, приказваме си. Разправят ни и те какво и що правят и аз и те така", каза още 
Дешка.Тихомира Методиева е майка на 17-годишно момиче, доброволец. "Много интересно те 
споделят за своите семейства с нас. За децата си, за внуците си и им става приятно, сякаш са си 
дошли внуците и децата им. Чувството е много близко", каза Тихомира. 
А покрай приказките, се отмята и работа. "Вчера плетохме лук по два различни начина с плитка, по 
един друг начин. От руски сайт го беше видяла една баба, чистихме на една баба лозята, рязахме 
храсти", заяви доброволецът Катерина Бъчварова. 
Тази година в инициативата са се включили рекорден брой участници - 19. "Те са много различни и 
цветни хора, различни по професия. Имаме юристи, имаме кинорежисьори, имаме финансист, 
счетоводители, юрист консулт, програмен Директор, имаме няколко учители. Различни колоритни 
личности", добави секретарят на читалище "Съзнание 1927" - Анелия Спасова. 
В замяна, гостите получават от бабите ценни уроци. "За мен лично е по-трудно от компютрите. По-
сложно е, но е много по-интересно", каза доброволецът Корнелия Инкьова. 
Не липсват и познатите на всички - закачки. "Тя не иска да яде. Баничката ѝ сега седи на масата", каза 
още Мара Петкова - баба Мара. 
Бабите ги учат на тайните не само на градинската работа, но и на селската питка. "Ще направим една 
домашна питка, която не можем с нищо да я заменим. А когато ни омръзва купеният хляб, взимаме 
и си замесваме у дома, защото наистина от селския и домашния хляб по-вкусно няма", заяви баба 
Цеца. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://nova.bg/news/view/2019/07/22/257578/доброволци-помагат-на-възрастни-хора-на-село/
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"Супер се чувстваме при баба Цеца, много е гостоприемна. Показва ни как да правим разни неща из 
градината, да садим. Аз досега никога не съм го правила и ми е много интересно да науча от нея", 
каза доброволецът Лия Панайотова. 
А питка без сирене не върви, затова вадинчани предават и тайната на истинския млечен продукт. 
"Сега направихме едно страхотно сирене, което аз за първи път правя. Забъркахме една каша и се 
получи едно много приятно квадратче, което като го нарежем на по-малки квадратчета и ще 
нахраним цялото село с вкусно сирене", каза още доброволецът Илиян Димитров. 
Така на метри от Дунав, млади и стари се превърнаха в семейство. 

Посрещнахме нови доброволци 

www.presstv.bg | 23.07.2019 | 10:05 
Нови доброволки от Франция и Чехия пристигнаха в Казанлък, за да участват в социални и 
образователни дейности към “Младежки център за развитие - Взаимопомощ”. Анджелик от 
Франция и Ивона от Чехия ще прекарат в града на розите общо 10 месеца по 
проект „Взаимопомощ” на неправителствената организация на програма „Европейски корпус за 
солидарност”. Анжелик Уолфф е 22-годишна, идва от Тулуза. Завършила е философия в университет 
във Франция и е решила да приеме предизвикателството да отиде в различна страна с много 
различен език и култура. България не е много известна дестинация в Западна Европа, може би с 
изключение на Златни пясъци, а Казанлък е място, за което тя със сигурност никога не е чувала. 
„Реших да дойда тук по този проект, за да извършвам по-конкретни и социално насочени действия, 
свързани с междукултурни, образователни и екологични теми, и да развия способностите си да 
организирам проекти, събития, както и да развивам своите социални и творчески умения. И всичко 
това, докато пребивавам в страна, която е непозната за мен“, разказва доброволката. Ивона от Прага 
е на 31 години и е изучавала маркетинг в Чехия и изкуства в Индонезия. Тя е доброволец в България 
за втори път, като първият й проект е краткосрочен в София. „В очите на чехите, България е просто 
евтина почивка на море. А има такава красива природа и култура. За това избрах този проект пред 
останалите с цел да промотирам България и нейната културна идентичност през електронните 
медии, както и като търся доброволци за нашите проекти, но и в страната, защото българите 
наистина не знаят какво съкровище всъщност имат“, признава чехкинята. МЦР 
„Взаимопомощ“ непрекъснато кани доброволци за образователни, социални и екологични проекти. 
Новите перспективи, предложени от хора от различни страни, могат да разширят хоризонтите ни, да 
донесат нови идеи, както и мотивация, интереси и гледни точки, които идват с „новата кръв“. Някои 
от последните събития, организирани от Взаимопомощ с доброволци, са Еко-фестивал, Езикови 
кафенета в библиотеката, проект за „Солидарна общност” по програми „Еразъм+” и „Европейски 
корпус за солидарност”.  

 „Историята“ с мисия да спаси живот 

www.trud.bg | 23.07.2019 | 10:51 
Биографията „Историята“ на Христо Стоичков вече има нова мисия – да спасява животи. Приходите 
от всички продадени екземпляри при снощната промоция в Стара Загора ще бъдат дарени за 
лечението на болната от левкемия Камелия. „И десет секунди не ми трябваха да приема 
предложението на кмета Живко Тодоров за помощ на Камелия– каза Стоичков на пресконференция. 
– Не разпитвах изобщо за подробности – само казах „Да“. Винаги съм помагал, когато мога и с 
каквото мога. Вярвам, че това дете ще успее в битката. Камелия е на годините на моята дъщеря 
Мика и за мен си е като дете. С нея съм.“ Владимир Памуков, авторът на „Историята“ и издателите от 
„Софтпрес“ веднага прегърнаха идеята за благотворителност. Приходите от всички продадени книги 
в Стара Загора ще отидат за лечение на Камелия. Като почетен гражданин на Стара Загора най-
големият български футболист вече помогна на болно дете. Вечерта на централния площад в Стара 
Загора започва и голямото шоу за града. Над 1000 души се събраха за автограф и снимка със 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.presstv.bg/новини/07/22/посрещнахме-нови-доброволци/
https://trud.bg/историята-с-мисия-да-спаси-живот/
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„Златната топка“ и нейния български кавалер. Както навсякъде Стоичков гарантира и изпълни – 
никой от чакащите не остана без своето копие и подпис. „99,99 процента от написаните неща в 
книгата са самата истина – рече още Стоичков. – Оставам 0,1 процент на Владо, защото знам колко 
обича да импровизира с перото. Това е моят живот с всичките щуротии, които съм правил. Славата 
ми не съм я откраднал, трудил съм се за нея и съм я спечелил. Надявам се младите да прочетат 
историята ми. И дано научат нещо от нея. Най-искрено се надявам, че „Златната топка“ отново ще е в 
ръцете на някой българин.“ Преди старта на голямото подписване Стоичков уважи своите най-
големи приятели – малчуганите от всички детски школи в града. Най-много бяха от „Олимпия“, най-
голямата академия в града. 

Кабинет за групова работа отвори врати в Център за социална рехабилитация в Свищов 

www.dnesbg.com | 23.07.2019 | 11:05 
На 19 юли се проведе тържествено откриване на кабинет за групова работа в Център за социална 
рехабилитация и интеграция – гр. Свищов. На събитието присъстваха много официални гости, 
дарители, доброволци, приятели и колеги от социалните услуги. Идеята за създаване на кабинет за 
групови занимания се заражда през 2018 година, когато потребителите преминали през Център за 
социална рехабилитация и интеграция са утроили броя си в резултат на добре свършена работа и 
нормативни изисквания към онзи момент. Това кара екипа да мисли в посока разширяване на 
материалната база и обособяване на помещение за групови занятия. Началото към осъществяване 
на идеята за кабинета е поставена от кмета на община Свищов Генчо Генчев, чиято е заслугата за 
взетото решение и предоставяне за безвъзмездно ползване на помещението, в което една година 
по-късно официално се открива залата за групова работа. Преди да се стигне до официалното 
откриване екипът на ЦСРИ и директорът на социалната услуга Десислава Йорданова търсят и 
намират начин да съберат необходимите средства за ремонти дейности и обзавеждане, които никак 
не са малко и с които социалната услуга не разполага. За постигането на успешната кауза те обявяват 
благотворителна кампания, в която се включват фирми, индивидуални дарители и доброволци, с 
чиито общи усилия начинанието приключва успешно. За реализиране на проекта е събрана сумата от 
над 40 хиляди лева, която е осигурена с любезното съдействие и щедрите сърца на десетки 
дарители. На всички тях директорът на ЦСРИ Десислава Йорданова връчи  на откриването плакети с 
изображението на логото на услугата и надпис: „С благодарност за Вашата подкрепа“. В своите 
благодарствени слова към дарителите и доброволците тя каза следното: „От името на екипа, 
потребителите и лично от свое име Ви благодаря скъпи дарители, че припознахте каузата „да 
създадем кабинет за групова работа“ в Център за социална рехабилитация и интеграция като лична 
инициатива и направихте факт осъществяването й. Резултатът е зашеметяващ! На Вас г-н Генчев, г-жо 
Димитрова и на цялото общинско ръководство, огромно благодаря, затова че винаги вярвате в 
успехите ни и безрезервно ни подкрепяте!“. Десислава Йорданова не пропусна да се обърне и към 
своя екип от професионалисти, на които благодари, за това, че никога не се отказват и винаги 
работят в полза на своите потребители. „Вие сте екип, с който се гордея!“, каза още тя. Кметът на 
Свищов Генчо Генчев също произнесе приветствено слово, в което за пореден път засвидетелства 
личната си ангажираност и тази на общинското ръководство към създаването на добри условия за 
развитие и надграждане на социалните услуги в община Свищов. Той благодари на всички 
спомоществователи и на екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за тяхната 
всеотдайност, и съпричастност към хората със специални потребности. Висока оценка за работата на 
ЦСРИ даде и ресорният зам.-кмет Анелия Димитрова, която също приветства професионализма на 
целия екип. На откриването бе представен и видео урок чрез работа с интерактивно устройство, 
което е една от големите сбъднати мечти на екипа. Новата интерактивна стена е средство за 
интерактивни форми и методи в процеса на обучение, възстановяване, придобиване и надграждане 
на умения и знания в различни области, и ще подобри значително резултатите от работата на 
специалистите с потребителите на услугата. Като специални гости на тържеството, поздрав към 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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всички отправиха музикалното трио на дарителите Гергана и Юрген Ротенщайнер и музикантът 
Любомир Господинов от Виена. Докато публиката се наслаждаваше на музикалните им изпълнения, 
двама от потребителите, подкрепени от служители на ЦСРИ, засадиха цветя в саксии, които 
подариха на представителите на Общината като символ на израстващите взаимоотношения между 
местната управляваща власт и социалните служби в Свищов. За кетъринга на събитието се погрижиха 
ученици от СПГ „Алеко Константинов“ – гр. Свищов, които под ръководството на своя ръководител 
Лиляна Димитрова демонстрираха високо ниво на професионализъм. По информация на ЦСРИ – гр. 
Свищов  

Български артисти бягат за добра кауза 

www.iwoman.bg | 23.07.2019 | 11:18 
Обичани български артисти застават зад каузата на Race for the Cure – най-голямото спортно 
благотворително събитие в подкрепа на болните от рак на гърдата. Актрисата Диана Димитрова, 
която публиката познава като д-р Огнянова в хитовия сериал на NOVA "Откраднат живот", и 
маратонецът Краси Георгиев ще бягат на 29 септември в столичния Южен парк заедно с 
представители на още 16 европейски столици. Сред тях са Рим, Брюксел, Прага, Загреб и Атина, 
където събитието по традиция е ключова част от културния календар на градовете. В първото 
издание на Race for the Cure с готовност и голямо сърце се включват още Нели Рангелова, Есил 
Дюран и Светла Иванова. Сред желаещите да празнуват живота с 5 км бягане и 2 км ходене са 
Свилен Ноев от "Остава", както и Ерсин Мустафов и Ташо Колев от Jeremy?. "Race for the Cure – Бягам 
за теб!" обединява жените с най-често срещания за тях вид рак - този на гърдата, с техните 
семейства, приятели и съмишленици във волята им за живот. Целта на събитието е да насочи 
вниманието към профилактичните прегледи като начин да се предпазим. Колкото по-рано е открито 
заболяването, толкова по-лесно лечимо е то, като съвременната медиицна предлага все по-
иновативни терапии. В България всяка година над 4000 жени са диагностицирани с рак на гърдата и 
съпричастността към тях е изключително важна. Събраните средства от таксата за участие в "Race for 
the Cure-Бягам за теб!" ще бъдат вложени в групи за психологическа взаимопомощ в София, 
Пловдив, Варна и Бургас", споделя д-р Полина Лъжанска. Регистрацията за участие в Race for the Cure 
ще стартира в края на юли, като желаещите могат да се включат в бягането самостоятелно или в 
отбор до 10 човека. Заявявайки участието си, всеки ще получи уникален код, който екип на 
CancerCare.bg ще завери няколко дни преди състезанието паралелно с раздаването на стартовите 
номера и специалните тениски за бягащите. Решилите да се включат в "Race for the Cure – Бягам за 
теб!" в последния момент могат да се регистрират на място в деня на събитието. Победителите ще 
си тръгнат с медали и подаръци от CancerCare.bg, а гостите на маратона ще получат забавление за 
цялото семейство - голяма сцена, на която ще се случват различни спортни активности, кът с детски 
аниматори и зона с храни и напитки. Организатор на Race for the Cure-България е CancerCare.bg – 
създадена от лекари платформа в подкрепа на онкоболните, част от семейството на Think Pink 
Europe. 

Инициатива „Бургаски неделник - почистване на града, в който живеем” стартира на 21 юли 

www.radioburgas.net | 23.07.2019 | 12:41 
Инициативата на членове от Движение “Възраждане” – Бургас: „Бургаски неделник - почистване на 
града, в който живеем”, стартирала на 21 юли, бе подкрепена от доброволци – деца и граждани, с 
почистване на зелените площи между блокове 4, 5, 6 и 7 в бургаския жилищен комплекс “Лазур”. 
Само за час основно бяха почистени покритите с всякакви отпадъци градинки пред пенсионерския 
клуб. Идеята за инициативата “Бургаски неделник” е на Петко Иванов, Златин Стаматова и Ангелина 
Ангелова - членове на местната структура на “Възраждане” - партия, която традиционно, освен 
политическата си активност, се занимава с обществено полезна дейност и на доброволни начала 
членовете й възстановяват паметници, организират викторини с образователна цел, правят дарения 
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за ин витро процедури. Целта на инициаторите е „Бургаски неделник” да стане традиционна. По 
думите на Петко Иванов: “Това е инициатива, която имаме намерение да правим всяка неделя, за да 
допренесем с нещо за чистотата на града, тъй като града е на всички и за всички…” Според него е 
необходимо да се дава личен пример и да се поема отговорност за чистотата и реда на мястото, 
където живеем. От “Възраждане - Бургас” призовават, който има желание, да се включи в 
почистването следващата неделя-може да го направи заедно с доброволците, на място, обявено в 
профилите на местната структура в социалните мрежи или просто да почисти пространството пред 
своя дом. Организаторите уточняват: "Всичко необходимо е един час от личното време!" 

Болница получи кувьоз от капачки 

Пенсионери | 24.07.2019 | 03:55 
МБАЛ В Харманли получи животоспасяващ кувьоз от кампанията "Капачки за бъдеще", съобщиха от 
местната администрация. Апаратът за недоносени деца е бил единадесетият, който се доставя в 
лечебни заведения в страната благодарение на инициативата. В Харманли стартът й бе даден в края 
на януари тази година, когато пластмасови капачки започнаха да се събират в поставено в центъра на 
града метално сърце и в още два пункта. 
В средата на април бяха предадени първите събрани 723 килограма капачки. Кувьозът е бил 
предоставен на болницата в присъствието на кмета на Харманли Мария Киркова и управителя на 
лечебното заведение д-р Златка Нанкова. 
"Много хора от общината се включиха в тази инициатива с цялото си сърце и така тя оправда логото 
си "Харманли дарява от сърце". Надявам се, че благодарение на нея ще има малки пациенти, на 
които ще може да бъде помогнато", съобщи кметът Киркова. 

Доброволци строят къща за самотна майка с две деца 

Домът на Гергана е бил разрушен след земетресението в Перник през 2012 г. 
www.dnes.dir.bg | Калин Каменов | 24.07.2019 | 10:06 
Доброволци строят къща на самотна майка с две деца. Жилището на Гергана от село Драгичево става 
необитаемо след земетресението през 2012 година. В момента временно живее в общежитие на 
българските железници, съобщава Нова тв. 
Днес тя благодари на всички, които са й помогнали. 
"Тя живееше в много лоши условия. Затова се заехме със строежа на нов дом. Надявам се, че до 
Коледа ще приключим със строежа", заяви доброволецът от Фондация "АДРА - България" Мариан 
Димитров. 
Припомняме, че на 22 май 2012 година земята се разтресе в 2.58 часа в Пернишкия регион. Силата 
беше 5,8 по скалата на Рихтер, отчетена от БАН. Гръцкият сеизмологичен център отчете 6,0 по 
Рихтер, румънският - 6,1 по Рихтер, а турският - първоначално го отчете като трус със сила 6,4 по 
скалата на Рихтер. Земният трус бе усетен почти в цяла България, усетиха го и в Гърция, в Македония 
и в Сърбия. Чу се страшен тътен, след което земята се разлюля в продължение на няколко минути.  
Последваха вторични трусове с магнитуд 4,7 и няколко от 4,5 по скалата на Рихтер. А по-слабите 
вторични земетресения продължиха с месеци и бяха стотици. Хората бяха в шок и паника. 
Равносметката бе, че хиляди къщи осъмнаха с пропаднали покриви, счупени прозорци, напукани 
стени, а много хора бяха евакуирани от домовете си. 

Анонимен дарител даде 400 хил. лв. за къщата на Райна Княгиня в София 

www.trafficnews.bg | 24.07.2019 | 11:03 
Дарител, който предпочита да остане анонимен, е дал 400 хил. лв. за възстановяването на къщата на 
Райна Княгиня в София. В къщата на ул. „Софроний Врачански” Райна Попгеоргиева е прекарала 
последните 8 години от своя живот. От години сградата е в окаяно състояние. На сесията на 
Столичния общински съвет (СОС) в четвъртък съветниците ще гласуват приемането на дарението, 
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обясни кметът на район „Сердика” Тодор Кръстев, пише БТВ. За реконструкцията и реставрацията на 
сградата има проект,който е одобрен от Националния институт за недвижимо културно наследство, 
обясни районният кмет. Още февруари е издадено разрешение за възстановяване на постройката в 
автентичния ѝ вид, тя е обявена за паметник на културата от местно значение. След като бъде 
възстановена, къщата ще стане музей.   Работим с наследниците на Райна Попгеоргиева, не бива да 
се забравя, че тя е първият дипломиран акушер в София и основател на „Майчин дом”, тя е една от 
най-забележителните българки на всички времена коментира Тодор Чобанов,  зам.-кмет на София. 

Служители на МВР с второ дарение за отделението за недоносени бебета в Смолян 

www.perunik.com | 24.07.2019 | 12:00 
Монитор за основни жизнени показатели получи Отделението по неонатология към МБАЛ – Смолян. 
Дарението е от Синдикалната федерация на служителите на МВР. Пациентният монитор е на 
стойност 2820 лв. И показва сърдечна дейност, дишане и кислородна сатурация на новородените. 
Това е второто дарение от Синдикалната федерация, след като през юни т.г. Отделението по 
неонатология получи Билирубинометър KJ – 8000. Общата стойност на двете дарения от служителите 
на МВР е 7 776 лв. Преди три седмици и семейство от Смолян направи ценно дарение за 
отделението. Анна и Калин Оджакови и техните синове Райчо и Димитър подариха осем дюшеци за 
повиване на новородени. „Дюшечетата вече се използват и допринасят за комфорта на малките 
бебчета“, коментира началникът на отделението д-р Хризантема Георгиева. Ръководството на МБАЛ 
„Д-р Братан Шукеров“ и Отделението по неонатология изказват своите сърдечни благодарности на 
дарителите, като им пожелават много здраве, щастие и успехи!  

Николай Танчев, Фондация "Гея" - Варна: Искаме хората да имат едно по-щадящо 
поведение към природата и да пазят зелените междублокови пространства 

www.focus-radio.net | 24.07.2019 | 12:06 
Николай Танчев, председател на Фондация "Гея", в интервю за Радио "Фокус" - Варна по повод 
проекта на фондацията "Еко скаути - защитници на природата". 
Фокус: Г-н Танчев, вашата организация работи по проект за почистване и облагородяване на 
градската среда. Представете ни проекта? 
Николай Танчев: Еко скаути - защитници на растенията е кампания, която организираме по проект на 
фондация "Гея" с финансовата подкрепа на Общината и целим да променим нагласите на хората за 
това да имат едно по-щадящо околната среда поведение и да пазят повече междублоковите 
пространства като ги поддържат и облагородяват. А също така целим да запознаем гражданите със 
стойността, която има зелената зона в града и да покажем на хората, че трябва да поддържаме 
дърветата, включително и старите дървета, като такива с повече листна маса. И искаме да направим 
замърсяванията на блоковите пространства по-редки, да има повече естетизъм там, да се грижат 
повече самите хора за тези места, да ги облагородяват, поддържат. И също така да имат отношение 
и към дърветата, които са навсякъде и колкото повече, толкова по-добре. 
Фокус: Да разбирам, че искате да поощрите инициативността на самите граждани и те сами да 
подобрят пространството, където минават може би всеки ден? 
Николай Танчев: Да, и не го оценяват достатъчно. Малко грижа е нужда и отношение, и едно 
щадящо поведение, а също така да свикнем с едни най-общи правила като това, че можем да се 
грижим и сами за местата до нас, че не винаги за това са задължени да действат някакви др. органи 
или някаква администрация, която понякога няма капацитета да действа толкова устойчиво, но 
затова пък ние гражданите сме тези, които трябва да имаме някакво отношение - да говорим за това, 
да споделяме, да даваме личен пример, да пишем писма. Да бъдем активни, това е нашата идея. 
Фокус: Споменахте, че искате да промотирате това поведение. Какви дейности са включени в 
проекта с тази цел? 
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Николай Танчев: Ние сега организираме различни събития, които включват облагородяване на 
междублокови пространства, творчески провокации, като арт инсталации. Включваме тематични 
действия, организираме събития. Имаме акции по почистване на междублокови пространства. Вече 
направихме едно почистване в бл. 33 във "Владиславово". Сега предстои в събота да правим 
почистване при блоковете 59, 60, 61 във "Възраждане" и всеки е добре дошъл да ни подкрепи при 
тази акция. Също така ходим често в Морската градина - един парк, който всички ние обичаме. И там 
подпомагаме стари дървета като затваряме хралупи, малко ги поливаме и колкото можем ги копаем, 
махаме паразити. Стремим се да запазваме повече старите дървета, да се отнасяме с грижа към тях, 
защото те ни дават много със своята листна маса. И може би често пъти трябва да напомняме за 
това, че едно дърво и само едно дърво може да охлажда колкото 10 климатика, да абсорбира 
хиляди литри вода и да филтрира десетки килограми замърсители от въздуха и т.н. 
Фокус: Какво е състоянието на дърветата във Варна? До колко често те се нуждаят от помощ? 
Николай Танчев: Ами дърветата всъщност във Варна са до голяма степен стари и те образуват 
хралупи, развиват гъби, съхнат. После заради това съхнене биват понякога, така да се каже най-
общо, най-набързо и подкастряни без достатъчна намеса на специалисти, а си има специално 
лесовъди, които се занимават с това да поддържат дървета. Арбористи, които знаят къде точно да се 
реже. Примерно, днешна тенденция е да се оформят много ниско короните на дърветата като те се 
изрязват силно. Това намалява изключително много листната маса в града, съответно увеличава на 
много места температурите, заради слънцегреенето, ветровете. Защото дърветата все пак помагат и 
срещу ветрове, и намаля възможността на едно дърво да пречиства въздуха. Ние искаме да имаме 
една по-продуктивна работа. Да дадем един по-добър принос към здравата ни градска среда. Тя 
трябва да бъде по-благонадеждна и съответно да има повече отношение, което да е и по-
професионално. Защото дърветата ни дават много и трябва да ценим това. 
Фокус: Колко хора участват в проекта? 
Николай Танчев: Проекта е насочен преди всичко към младите, защото ние искаме да променим 
нагласите на тях, а те са изключително позитивни и вярват, че нещата се случват за добро и че в 
града има възможности, които не са достатъчно употребени. Има потенциал, който не е използван. 
Хората, които ни подкрепят, са доброволци към фондация "Гея", но също така и доброволци към др. 
организации, съмишленици. Всеки е добре дошъл да се включи и да участва. Идват ученици, 
гимназисти. Има както ученици от начално училище, така и гимназисти. Включиха се вече деца от 
гимназията по горско стопанство и дървообработване, също от Първа езикова гимназия дойдоха 
деца. Имаше от 4 Езикова гимназия. Бяхме също с деца в неравностойно положение. Те съюз много 
ни помогнаха и бяха изключително щастливи да са полезни, което беше много приятно за всички 
нас. Можем един на друг да си бъдем полезни и да дадем едни добри насоки. Вярваме, че всеки 
може да помогне. Идваха и хора от района. 
Фокус: Всеки може да даде своя пример като част от кампанията или със своя личен пример? 
Николай Танчев: Да. Да дойде, да почисти. Ние се събираме и ходим в различни части на града. Ето 
тази събота сме във "Възраждане". После ще отидем в "Левски", в "Младост". Освен това правим 
акции и помагаме на дървета в Морската градина. И всеки е добре дошъл и може да се включи. Най-
вече хората от района, защото по този начин техните места стават по облагородени, по-чисти, по-
красиви, по-ценни. Понеже, все пак никой не иска да живее до бунище. Но понякога така изглежда 
сякаш е, защото под разни прозорци виждаме купчини с отпадъци и то е ясно, че от един и същи 
причинител. Всъщност опитваме се да напомним на гражданите за това, че боклуците имат своето 
място и то е всъщност в мястото за отпадъци, откъдето по-късно ще стигнат до инсталации, където 
ще бъдат преработени. Защото отпадъците са ресурс и това трябва да бъде ценено като такъв. 
Отпадъците, хвърлени в природата обаче са замърсител и това е проблем за всички. Това е проблем 
за нашата обща среда, а искаме да живеем в една по-добра градска среда. Все пак това зависи от 
всички нас. От една страна е добре и всеки да даде един личен пример, защото не изисква много 
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усилия, а удовлетворението да вършиш това за идеал, е много силно. И всеки, който се е занимава с 
доброволчество знае, че това е нещо стойностно, което си струва. Понякога повече от парите. 
Фокус: Искате ли да допълните нещо? 
Николай Танчев: Сега в събота е поредната инициатива, която ще правим във "Възраждане при блок 
59, 60 и 61. Там ще чистим и ще засаждаме цветя. Също лавандула, розмарин. Ще направим мястото 
по-красиво и каним всеки, който иска да дойде и да се включи в нашата инициатива, защото ще бъде 
весело, ще има музика, настроение, нещо за хапване, нещо за споделяне и след това ще продължим 
с такива инициативи през следващите месеци. 

26 електрическа легла за Дома за стари хора в Търново дари Евробайкърс 

www.velikotarnovo.utre.bg | 24.07.2019 | 13:23 
Тир с 26 електрически легла за Дома за стари хора „Венета Ботева” във Велико Търново изпрати като 
дарение Евробайкърс. Цената им е 12 000 евро, а дарителите обещават догодина да пристигне още 
един тир с дарение за почти 200 000 евро за местни лечебни заведения. Съдействие за днешното 
дарение са оказали местни представители на общността на притежателите на мотори „Чопър”, а 
транспортът е платен от община Велико Търново. 
 
 
 

Лили Иванова дарява апартамента си 

www.slava.bg | автор: СЛАВА | 24.07.2019 | 13:45 
Примата на българската естрада Лили Иванова е решила да не остави апартамента си като 
наследство на внуците, научи „Галерия“. Огромното си жилище в столицата, оценявано на над 1 
милион, певицата щяла да дари след смъртта си, споделила самата тя пред роднини. Очакваше се 
апартаментът да остане за децата на племенницата й Мария – дъщеря на сестрата на Лили Магда. 
Мария има малка дъщеричка и по-голямо момченце, които Лили обожава, и се смяташе, че именно 
те ще наследят милионите й. Наскоро по неизвестни причини Лили решила да дари жилището си на 
дом за сираци. Адвокатът на примата вече подготвял документите за дарението, което ще влязат в 
сила след смъртта й. Не е ясно какво решение е взела певицата за милионите си в банката. По 
последни данни в спестовните сметки на примата има над 10 милиона лева, като само за 2018 г. 
фирмата й декларира 1,7 милиона лева. 

Евробайкърс дари 26 електрическа легла за Дома за стари хора в ТърновоПодготвят дарение 
за 200 000 евро за местни лечебни заведения 

www.trud.bg | 24.07.2019 | 14:08 
Тир с 26 електрически легла за Дома за стари хора „Венета Ботева” във Велико Търново изпрати като 
дарение Евробайкърс. Цената им е 12 000 евро, а дарителите обещават догодина да пристигне още 
един тир с дарение за почти 200 000 евро за местни лечебни заведения. Съдействие за тази помощ 
са оказали местни представители на общността на притежателите на мотори „Чопър”, а транспортът 
е платен от община Велико Търново. 

Доброволци от различни краища на света се включиха в реставрацията на 
Раннохристиянската базилика в крепостта „Палматис” 

www.dobrichonline.com | 24.07.2019 | 14:48 
Доброволци от 7 страни се включиха в инициатива за опазване на недвижимото културно 
наследство в Община Тервел по проект „Планиране и изпълнение на теренна консервация на 
Раннохристиянска базилика в крепостта Палматис, област Добрич“. Проектът е организиран в 
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партньорство между доброволческата организация European heritage volunteers и Регионалния 
исторически музей – Добрич, със съдействието на Община Тервел. „Избрахме този обект, защото 
искаме да се концентрираме върху местата, които са непознати и да покажем, че всъщност 
археологическото наследство не е само в  Италия и Испания, то е и тук на Балканите”, заяви 
директорът на European heritage volunteers  д-р Берт Лудвиг от Германия. „Първото ми впечатление 
е, че този обект е ценен, но в същото време е силно ерозирал и просто се руши”, допълни 
той.  Според д-р  Лудвиг точно този формат с доброволци, които са решили да прекарат част от 
лятото на крепостта,  е много подходящ,  за да се помогне на такива обекти да не изчезнат. От 14 
юли любознателните доброволци се грижат за реставрацията на Раннохристиянската базилика в 
крепостта „Палматис” край с. Оногур. До момента те са почистили структурите и пукнатините от прах 
и замърсяване, след което под надзора на реставраторите д-р Красимира Франгова (The Royal Danish 
Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation, Denmark) и Томе Филов 
(Национален институт Стоби, Македония) цепнатините по каменните плочи ще бъдат запълнени с 
варопясъчен разтвор. Това ще предотврати навлизането на влага и ще запази състоянието на 
археологическите находки.  „За мен всеки един обект е интересен, защото повече или по-малко ни 
разказва за хората, които са били на това място.  Може би едно от интересните неща, които виждам 
тук е фактът, че има наслояване на сгради от различно време. На това място е имало църква, но в 
следващия момент от обикновена е станала епископска и са я пригодили за нуждите на новото 
време, което според мен е наистина интересен момент”, сподели реставраторът д-р Красимира 
Франгова.  Xuefan от Пекин е една от доброволките. Тя е биолог професия, но силно се интересува от 
културното наследство и работата на терен. „Най-много ме впечатли натрупването на различните 
исторически периоди тук и географското положение на обекта”, сподели тя. Доброволци от 
различни страни извършват реставрация и теренна консервацията на Раннохристиянската базилика в 
крепостта „Палматис” край с. Оногур по проект.    

Узана Рок Фест - 2019 събра над 2000 лв. за училището за даровити деца в Русаля 

www.24chasa.bg | Дима Максимова | 24.07.2019 | 15:18 
Благотворителен рок фест в местността Узана край Габрово събра над 2000 лв. за уникалното частно 
училище за даровити деца от бедни семейства в търновското село Русаля. 
"Над 200 човека от страната и чужбина дойдоха на първия благотворителен рок концерт на Узана в 
подкрепа на децата от Училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца "Димитър Екимов", с. 
Русаля. Събрахме 1747,90 лв. в деня на събитието и още 300 лева дарени днес, които ще бъдат 
използвани за ремонт и оборудване на кухненския блок", написа във фейсбук единият от 
основателите му Златко Златков. 
Идеята за инициативата е на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово. В рамките й се 
проведе благотворителен базар с 20 картини на децата от ЧОУ "Димитър Екимов" и на двама 
великотърновски художници. В рок маратона участваха групи и танцови формации от Стара Загора, 
Габрово, Ямбол, Севлиево и София. 
Специално за децата бяха организирани редица игри и работилнички сред природата. 

Медалите за олимпиадата в Токио ще са от рециклирани смартфони 

www.profit.bg | 24.07.2019 | 18:10 
Медалите за победителите в Летните олимпийски игри в Токио през 2020 година бяха представени 
през тази седмица, точно една година преди датата, на която ще се проведе церемонията по 
откриването. 
Медалите са уникална разработка - те ще бъдат произведени от стари смартфони и друга 
електроника. 
Избрани след национален конкурс, новите медали са с диаметър 8.5 сантиметра. Челната страна на 
медалите ще изобразява древногръцката богиня на победата Нике. 
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Но за разлика от предходни години, всички медали ще бъдат изработени от истинско злато, сребро и 
бронз (в конкретния случай мед и цинк), които ще се извлекат от дарени стари смартфони и други 
електрически устройства, предава CNN. 
През 2017 година, организационният комитет за игрите в Токио 2020 стартира кампанията 
"Everyone's Medal", която призова гражданите да даряват стари електрически устройства, от който да 
бъдат извлечени скъпоценните метали.  
Получените медали ще бъдат предназначени и за Параолимпийските игри, които ще започнат през 
август следващата година. Същинската Олимпиада стартира през юли догодина. 
Медалът е избран от 400 предложения в националния конкурс за дизайн, в който участваха студенти 
и професионални дизайнери. 
Победителят Юничи Каваниши описва победата си в надпреварата като "голяма чест". 
"Никога не съм си мечтал, че дизайнът, с който участвах, просто като спомен от това събитие, ще 
бъде в действителност избран", казва той. 
Според Международния олимпийски комитет, сребърните медали трябва да съдържат минимум 
92.5% сребро. Токио обаче ще ги избработи от 100% сребро. 
Златните медали реално също се правят от сребро, но в тях трябва да се съдържа най-малко 6 грама 
чисто злато. 
Приблизително 5 000 медала ще бъдат произведени за летните олимпийски игри, на които за втори 
път в историята ще бъде домакин столицата на Япония. 
Около 79 хил. тона стари смартфони и други малки устройства бяха събрани от общинските власти в 
рамките на кампанията, която започна от април 2017 година и приключи март тази година. 
Над 6 млн. използвани смартфони бяха предадени от гражданите, благодарение на японския 
мобилен оператор NTT Docomo, който разположи точки за събиране на устройствата в търговските си 
обекти. 
Като цяло, кампанията събра 32 килограма злато, 3.5 килограма сребро и 2.2 килограма мед и цинк. 

Търсят донори на майчина кърма в София 

www.standartnews.com | Редактори | 25.07.2019 | 00:11 
Банката за майчина кърма (БМК) работи от няколко месеца, след основния ремонт на сградата, за 
който Столична община отпусна близо 1 млн. лв. В сградата бе извършена бе цялостна подмяна на 
ВиК, отоплителната и електрическата инсталация, направен бе основен ремонт на помещенията и 
фасадата на зданието, част от оборудването на банката също бе обновено. 
Проблем, както преди, така и след ремонта, обаче е недостигът на донорки, които даряват кърма за 
нуждаещите се бебета. Директорът на банката д-р Мария Русинова призовава жените, които желаят 
да станат донори на кърма, да се свържат с БМК на тел. 02/822 0930, 02/828 1510 или 02/822 3007. 
Събраната кърма се предоставя безплатно на здравни заведения и частни лица за недоносени 
бебета, кърмачета с алергия към белтъка на кравето мляко или с вродени заболявания, както и на 
новородени, чиито майки са болни от туберкулоза, диабет, сърдечно-съдови и други заболявания. 
За нуждаещи се болни бебета или новородени, чиито майки не могат да кърмят по здравословни 
причини, кърмата се предоставя безплатно. За здрави новородени кърмата е срещу символично 
заплащане. 
В банката има отделение по събиране, съхранение и пласмент на майчината кърма, отделение по 
пастьоризация и лиофилизация, и лаборатории по микробиология и биохимия. Преди няколко 
години Столичната община закупи за Банката единствения по рода си в страната апарат 
"Милкоскен", калибриран за изследване биохимичните показатели на майчината кърма. 
Тази година БМК навършва 30 години от създаването си и в нея бе разкрит и кабинет за кърмене, в 
който младите майки получават подкрепа, съвет и консултация, свързана с кърменето. 
Банката за майчина кърма в София е единствена за Западна България, и се финансира само от 
бюджета на СО. Държавата не плаща за този вид услуга. 
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Да създаваме споделена стойност това е просто начинът, по който правим бизнес 

"Нестле" е лидер в България с инициативите си за активен начин на живот, младежка заетост и 
устойчив бизнес, казва Нели Ангелова, мениджър комуникации на югоизточния пазар на Nestle 
сп. Мениджър | Ирина ВЕЛЕВА | 25.07.2019 | 00:01 
Устойчивост и социална отговорност - не е ли това просто моден тренд за бизнеса, в който той 
припознава и търси допълнителни позитиви за своята репутация? 
- За "Нестле" социалната отговорност не е самоцел, а начин, по който ние правим бизнес в глобален 
и национален мащаб. Категорично не става въпрос за следване на модна тенденция. Във всичко, 
което правим, се стремим да създаваме стойност по устойчив начин не само за нашите акционери, 
но и за хората, семействата, обществото и природата, навсякъде, където оперираме. 
Това, че напоследък все повече компании и организации в страната ни започват да имат реално 
отношение към темата за социалната отговорност с реални действия, а медиите все повече я държат 
на фокус, показва истинско сериозно отношение, а не моден и краткосрочен тренд или 
репутационен трик. 
- Каква споделена стойност за бизнеса и обществото създават добрите практики на "Нестле" в 
България? 
- Ние сме силно разпозната социалноотговорна компания на нашия пазар от обществото ни. По 
данни от Corporate equity monitoring study 2018* "Нестле България" заема подчертано лидерското 
първо място в областите, свързани с активен начин на живот. Инициативата "Живей активно", 
създадена и лансирана от нас още през 2006 г., е най-разпознаваемият бранд към момента у нас, 
свързван с идеята за активен начин на живот. Пак според този доклад "Нестле България" държи 
първа позиция и в темата за младежката заетост, особено с приноса на инициативата ни "Нестле се 
нуждае от младите", стартирана през 2013 г. и дала възможност на стотици млади хора да натрупат 
практически трудов опит или да намерят своето работно място. Разпознати сме и по устойчиво 
развитие, което измерва отношението и отговорността ни към природата като компания и 
производител. От март 2014 г. фабриката ни в София не депонира отпадъци на сметища. 
Непрекъснато намаляваме употребата на електрическа енергия и вода в производствените си 
процеси и вече адресираме с повишено внимание темата за редуцирането на употребата на 
пластмаса в производството. Както сами виждате, социалните инициативи на "Нестле България" 
имат сериозна и дълга биография. Заедно с целите, които всяка година добавяме на глобално и 
национално ниво като ангажименти към природата и обществото, ние работим упорито и 
дългосрочно да повишим качеството на живот и да допринесем за по-здравословно бъдеще. А това 
е основна наша корпоративна цел. 
- Как активните политики в тази област влияят върху процесите на трансформация, какъв нов свят 
гради и завещава на обществата "Нестле" - в глобален и национален мащаб? 
- Както повечето неща в живота, така и ние в "Нестле" вярваме, че промяната започва от нас самите 
като хора и служители. Затова силно насърчаваме практиките, в които служителите стават посланици 
на ценностите на компанията. Това не са задължителни практики, това са практики, които 
позволяват на един служител да се припознава в някоя или повече социални теми. Типичен пример 
са нашите доброволчески инициативи. Впечатляващо беше колко много наши служители, техните 
семейства и приятели се включиха например в почистването на плажове във Варна и Бургас по повод 
Световния ден на океаните тази година на 8 юни. Само за няколко часа събрахме над тон отпадъци, 
чието място определено не е на плажа. 
* Национално представително проучване, изготвяно от GfK, оценяващо корпоративната репутация и 
нейните компоненти в предефинирани сектори и играчи. 
*** 
НЕЛИ АНГЕЛОВА завършва Техническия университет в София и се присъединява към семейството на 
"Нестле" преди 27 години. Трупа опит на различни ръководни позиции в кулинарния бизнес и 
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маркетинга на компанията, включително и извън България. Понастоящем ръководи целия екип 
"Бранд комуникации и корпоративни връзки" за югоизточния пазар на Nestle. 

Фокусирани сме върху повишаване на качеството на живот на хората 

сп. Мениджър | Яворка ПЕТРОВА | 25.07.2019 | 00:01 
В корпоративната социална отговорност инвестираме в проекти, които са устойчиви, дългосрочни и 
ефективни, разказва Лора Ивчева, управляващ директор за България на френската 
биофармацевтична компания Sanofi и мениджър търговски операции за региона на Централна и 
Югоизточна Европа кои области е насочена социалната корпоративна отговорност на Sanofi? 
- Нашето разбиране е, че трябва да инвестираме в проекти, които са устойчиви, дългосрочни и 
ефективни. Корпоративната социална отговорност е в ДНК-то на Sanofi. Всички наши усилия са 
фокусирани върху повишаване на качеството на живот на хората. От една страна, като 
фармацевтична компания, която разработва иновативни терапии за лечение, и от друга - 
отговорността ни към обществото да го образоваме как да се грижи по-добре за здравето си. Затова 
ежегодно организираме информационни кампании за редица заболявания. Едновременно с това 
инвестираме в развитието на българските лекари, защото те са в основата на по-качествения живот 
на обществото. 
- Как помагате за развитието на лекарите? 
- България има много качествени специалисти, като за тяхното задържане и развитие роля има не 
само държавата, но и бизнесът. Затова подкрепяме финансово инициативите на Българския 
лекарски съюз за развитието на младите лекари в страната. За миналата година ние сме най-
големият дарител по тази програма от всички фармацевтични компании у нас. С подкрепата и на 
другите спонсори 45 студенти по медицина ще получат едногодишна стипендия. Едновременно с 
това през цялата година БЛС с наша помощ ще финансира участия в национални и международни 
научни форуми на специализанти, докторанти и млади лекари до 35 години. 
Подкрепихме и Международния конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари, 
организиран от Асоциацията на студентите медици в България. Събитието посрещна 630 млади 
лекари от над 70 държави, както и много международни светила в областта на неврологията, 
чернодробните трансплантации, раковите заболявания и диабета. 
- Какви са информационните кампании към пациентите и как ги избирате? 
- Най-дългогодишната ни кампания е "Открито за диабета", която организираме седем поредни 
години. Диабетът е новата световна пандемия, която има изключително силно влияние върху 
здравните системи по света. 
По данни на Международната диабетна федерация броят на хората с диабет у нас на възраст между 
20 и 79 години е над 450 хиляди. Но още по-страшното е, че половината от тях дори не знаят, че са 
болни. Затова всяка година инициативата има различен фокус, но и една обща цел -превенция, 
ранна диагностика и правилно лечение на заболяването. Последните четири години наш посланик е 
Ивет Лалова и благодарение на съвместните ни активности посланията ни достигнаха до над 80% от 
българското население през 2018 г. Организирахме и безплатни тестове на кръвна захар и гликиран 
хемоглобин в 12 града в страната, които показаха, че половината от диагностицираните пациенти не 
поддържат добри нива на кръвна захар, т.е. нуждаят се от по-добър контрол на заболяването. 
През последните две години реализираме мащабната информационна кампания "Открито за 
ваксините", с която акцентираме на сериозните здравни последствия от грипа и ефективната 
превенция чрез ваксинация. 
В началото на 2019 г. стартирахме и кампания за навременното откриване на заболяванията на 
черния дроб. Това е органът, който не боли и не дава навременни сигнали при нередности. Ето защо 
и висок дял от населението попада в рискова група по отношение на късното диагностициране на 
заболявания на черния дроб. 
■ 
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Sanofi е глобална биофармацевтична компания със 100 000 служители в 100 държави. Нашата цел е 
да помогнем на хората да живеят живота си в пълния му потенциал. Едновременно сме до тези, 
които страдат от редки заболявания, както и до милионите пациенти с дългогодишни хронични 
заболявания. 

Наследниците на арх. Ерослав Станков: "Гети" бъркат, Бузлуджа е комунистически символ! 

Американската фондация дарява $185 000 за план за консервация на монумента 
в. 168 часа | Иван БУТОВСКИ | 25.07.2019 | 03:01 
Истински скандал у нас предизвика решението на фондацията "Гети" да подпомогне паметника на 
Бузлуджа със 185 000 долара. Причината е, че от благотворителната организация явно не са 
получили изчерпателна информация за спорното значение на монумента в българската история. 
Вярно е, че в наши дни рушащият се символ предизвиква интереса на много чужденци, но той си 
остава емблема на БКП. На всичкото отгоре навремето е строен с пари, събрани насила от целия 
български народ. 
В същото време от "Гети" описват паметника така: "Изглеждащ на вид като бетонно НЛО, кацнало на 
прохода Шипка в Балкана, вдъхновеният от брутализма монумент на Бузлуджа е построен за 90-
годишнината от основаването на Българската социалистическа партия. Той е бил един от най-
популярните исторически обекти в България до затварянето си в края на комунистическата власт." 
Така според дарителите с техните пари трябва да бъде изготвен план за консервацията на 
монумента. 
У нас тези евфемизми обаче предизвикаха вълна от гняв, която заля и социалните мрежи. 
"Държава без музей за жертвите на тоталитарните режими... да възстановява паметници на режима. 
Не стига ли къща музеи за диктатора и музеи на социалистическото изкуство? Срам", написа в 
профила си по този повод например известният католически духовник отец Паоло Кортези от 
Белене. 
Но освен споровете и разделението в обществото, които предизвиква заради негативните спомени 
от тоталитарното минало, в края на миналата година около рушащия се паметник избухна и друг 
скандал, за който първи написа "168 часа". Оказа се, че наследниците на арх. Ерослав Станков 
твърдят че не Георги Стоилов, а техният роднина е истинският автор на проекта за грандиозния 
партиен символ. 
"Непростимо е една уважаваща се и с международно име фондация, да се заема да възстановява 
един символ на тоталитарен строй, напоен с много кръв? - възмущава се скулпторът Константин 
Ачков, който е племенник на ощетения архитект. - Освен че такова подпомагане от американска 
страна е грандиозна подигравка с една от най-пострадалите от комунистическия режим страни, то е 
и подмяна на истинското авторство на този монумент с народно навание "летяща чиния". Самата 
форма на тази сграда заедно със характерния фундамент от извити бетонови пластини, на които 
стъпва е краден каламбур между една ортодоксална църква във САЩ на арх. Франк Лойд Райт и 
поредица от проекти с такава форма на моя чичо арх. Ерослав Станков. Ако първият е световно 
известен, то вторият, който е и мой роднина, остана световно неизвестен именно заради "авторът" 
на Бузлуджа, арх. Стоилов." 
Преди време арх. Георги Стоилов отрече пред "168 часа", че идеята за екстравагантния паметник не 
е негова и каза, че изобщо не са се познавали с арх. Станков. 
Но според роднините на арх. Станков, който е създател и на сградата на Държавния цирк в центъра 
на София, истината е съвсем друга. 
"Бе прогонен от България от същия човек и бе изтрит до такава степен от българските архиви, че се 
стигна до ситуацията БНТ да излъчи едночасов филм за изгорелия цирк в центъра на София и за 
абсолютно идентичната такава сграда в Скопие и да не спомене нито дума че са на арх. Ерослав 
Станков! обяснява Ачков. - Никой архитект в България не знае, че са негови и залата в Слънчев бряг 
за "Златният Орфей" или подземният паркинг и колонадата на ЦУМ. Но така е "проектирал" арх. 
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Стоилов по това време неведнъж! Стоилов тогава е с шефски позиции и одобрява всичко което 
трябва да се строи в София. Моят чичо показва макет и скици на сграда с формата на летяща чиния, 
която е трябвало да бъде авангардно кафе при Орлов мост. По-късно на Стоилов ще му се наложи да 
преработи първоначалната си идея за пилон със звезда, издигащ се от някакъв пръстен, и да направи 
сграда на Бузлуджа. Тогава като "творческо вдъхновение" му идва отново проектът на моя чичо за 
сграда с форма на летяща чиния, която той по това време многократно представя в различни 
конфигурации да бъде одобрена. Така се ражда въпросният монумент на Бузлуджа! В една тотална 
кражба на интелектуален труд от страна на един необразован млад партизанин, който като обучен 
апаратчик знае как да краде и мачка човешки съдби!" 
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