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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

1 

 

  
 
   

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 
теми: 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ, КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
 

   20 - 25 април 2018 
 
СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

Новини за членове на БДФ ........................................................................................... 3 

Благотворителен поход срещу рака на гърдата в Асеновград .................................. 3 

Д-р Врабевски: България и Македония ще честват заедно Деня на храбростта ...... 4 

Благотворителен концерт в подкрепа на борбата с рак на гърдата ......................... 5 

Б Работилница за здравословно хранене организират в 1-во СУ .............................. 5 

„Усещане за град" - нов проект на Българския фонд за жените ............................... 6 

Европейският парламент прие създаването на финансов инструмент в подкрепа 
на организациите на гражданското общество ............................................................ 7 

Общи новини ................................................................................................................. 8 

Ученици от ПГ "Константин Фотинов" подават ръка на 6-месечната Мартина ........ 8 

3.5 тона стара хартия събраха деца от 11 училища ................................................... 8 

Доброволци изиграха благотворителна постановка в Джебел ................................. 9 

Младежи събраха 840 килограма пластмасови капачки ........................................... 9 

"Отворено общество" напуска Унгария ....................................................................... 9 

Мариета Райкова: ФЛД ще финансира лечението на Лори ..................................... 10 

Завършват екоинициативите “Бъди активен – дари живот” ................................... 11 

Изготвя се техническата спецификация за обществените поръчки за 
медицинските изделия за ЦФЛД................................................................................ 11 

Семейството с изгорялата къща в Елисейна получи дарения ................................. 12 

Ученик Петокласници с благотворителен базар в помощ на ученичкаВ 
благородното начинание на учениците от Горна Оряховица се включиха и 
родители ...................................................................................................................... 13 

Футболисти бягат благотворително в "Рън България" в Шабла ............................. 13 

Доброволци продължават разчистването на Ботаническата градина .................... 13 

Български дарителски форум обединява големи благотворителни фондации и социално 
отговорни компании в България, които отделят ресурси за благотворителност и така променят 

средата, в която живеем. 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

2 

 

Врабчебройци, строй се, преброй се на 12 май ........................................................ 14 

Община Мездра достави събраните пакети с дарения на семейството с изгорялата 
къща в Елисейна ......................................................................................................... 15 

Доброволци строят фитнес на открито ..................................................................... 15 

Българин от старо време – проф. Минко Балкански ................................................ 16 

8,2 млн. за базилика от "Америка за България" ....................................................... 17 

Отбелязваме Световния ден на хемофилията с благотворителна инициатива ..... 18 

8-годишната Лори ще бъде спасена, държавата ще финансира леченито й 
(ВИДЕО) ....................................................................................................................... 19 

Дрифтъри организират благотворителна акция за болно дете .............................. 20 

"Червената капчица" - нов прочит на приказката от доброволци .......................... 20 

Колко е важно да има свободно течащи реки .......................................................... 21 

Във Враца откриват благотворителна изложба в помощ на малката Сияна .......... 22 

40 младежи са били настанени в двете наблюдавани жилища в Стара Загора .... 22 

170 кучета са осиновени от столичните общински приюти от началото на 2018 г.
 ..................................................................................................................................... 23 

Доброволци облагородиха парка в пловдивския квартал „Прослав“ ..................... 25 

Библиотеката при НЧ „Надежда 1869” във Велико Търново набира книги за 
обогатяване на фонда си ........................................................................................... 25 

Благотворителна еко-акция в Силистра ................................................................... 25 

Френско семейство с дарение за дома за стари хора "Вьрбовка" ........................... 26 

Да се завърнеш в България с кауза ........................................................................... 26 

Днес бургазлии ще четат в автобусите ..................................................................... 27 

Първият полумаратон на София ще обхване сърцето на София на ... .................... 28 

Библиотеката в Перник отбеляза Световния ден на книгата със специално 
дарение ........................................................................................................................ 29 

Даряват модерна медицинска апаратура за деца на „Пирогов“ .............................. 29 

Библиотеката За четвърта поредна година регионалната биоблиотека Христо 
Ботев“ във Враца ... .................................................................................................... 30 

Стотици се включиха в маратона "Четяща Стара Загора" ....................................... 30 

"Оргахим" инвестира над 13 тона боя за обновяване на обекти ............................. 31 

Започва второто издание на "С предпазен колан на задната седалка" .................. 31 

"Билла" с ръст от 9,2% на оборота у нас .................................................................. 32 

"Магически макарони" за 30 хил. лв. дари плевенският "Лайънс клуб" на детски 
градини в Ловеч .......................................................................................................... 33 

"Център за природни науки беше открит в столичното 51-во училище ................. 33 

Дарение в Клиниката по детска анестезиология и реанимация на "Пирогов" ....... 33 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

3 

 

Еврокомисар: Над 13 милиона сирийци се нуждаят от хуманитарната помощ ...... 33 

Учебни кабинети по природни науки ще се модернизират с 2 млн. лева ............... 34 

Фондация „Владиславово“ се включва в инициативата на сдружение „Аз вярвам и 
помагам“ ...................................................................................................................... 35 

"Хиполенд " дари на "Пирогов " модерна апаратура за лечение на деца............... 35 

Габрово се присъединява към международното събитие Нощ на литературата ... 36 

Германия дарява още един милиард евро за Сирия ................................................ 36 

Стотици в подкрепа на кампанията Доброто продължава ...................................... 36 

Ротари клуб в Свищов дари автомобил на Центъра за лица ... ............................... 37 

От БЧК раздават хранителни пакети за нуждаещите се до 11 май ......................... 37 

SOS Детски селища интегрира Salesforce – НПО също се нуждаят от бизнес 
софтуер ........................................................................................................................ 38 

 
 
 
 

Мониторингът  се изготвя от Агенция MediaZoom по поръчка на БДФ. Материалите в него са 
авторски публикации на съответната медия. Възможно е наличието на правописни, 

стилистични или фактологични грешки в оригинала на източника. БДФ не носи отговорност 
за тях. 

 
 
 
 
 

Новини за членове на БДФ 
 
 
Благотворителен поход срещу рака на гърдата в Асеновград 
 

www.actualno.com | 20.04.2018 | 10:11  

Асеновград се включва в борбата срещу рака на гърдата. За целта в утрешния предиобед 

/21.04.18 г./ ще бъде организиран благотворителен поход до НПК Асенова крепост, съобщи 

кореспондентът на Actualno.com от града. Походът ще стартира от площад „Академик 

Николай Хайтов” точно в 12:00 ч. Междувременно, през целия ден днес /20.04.18 г./, пак в 

центъра на Асеновград ще бъде позиционирана розова шатра.  

Мобилните екипи там ще предоставят информация, относно заболяването, ранната 

диагностика и възможностите за подкрепа на нуждаещите се жени. Кампанията не е с 

търговска цел и нейната единствена идея е да се повиши обществената информираност по 

проблема, обясняват от Община Асеновград.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s17%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18063155%22
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Всеки, който има желание, може да се включи в благотворителния поход, иницииран и 

организиран от „AVON“ - България, в партньорство с Общинската администрация в града. 

Мероприятието е част от Националната кампания срещу рака на гърдата „От любов към 

живота”.  

 

 Д-р Врабевски: България и Македония ще честват заедно Деня на храбростта 
 

www.novini.dir.bg | БГНЕС | 21.04.2018 | 06:35  

За 11 поредна година Фондация „Българска памет“ ще организира честването по случай 6 

май Деня на храбростта в Ново село, Македония. Тази година за пръв път то ще 

бъдепочетено от президентите на двете страни, заяви пред БГНЕС д-р Милен Врабевски, 

учредител и председател на Фондация „Българска памет“. За 11 поредна година Фондация 

„Българска памет“ ще организира честването по случай 6 май Деня на храбростта в Ново 

село, Македония. Тази година за пръв път то ще бъдепочетено от президентите на двете 

страни, заяви пред БГНЕС д-р Милен Врабевски, учредител и председател на Фондация 

„Българска памет“.  

Тя развива активно трансграничното сътрудничество между България и Република 

Македония. Част от инициативите й са свързани с насърчаването на младите хора врегиона, 

общите проекти с ученици – възможността да се събират, да бъдат заедно и да живеят в 

разбирателство.  

Фондация „Българска памет“ отделя голямо внимание на съвместните чествания. 

Мемориалът в Ново село е възстановен изцяло със средства на д-р Врабевски и се намира в 

перфектно състояние. Две седмици преди големия празник подготовката за него вече тече с 

пълна пара.  

„Успях да се видя с гвардейците и да огледаме мястото, където на 6 май ще се състои 

историческата среща на двамата президенти на Република Македония и България Георге 

Иванов и Румен Радев“, заяви известният филантроп.  

„Много съм горд, че за пръв път ще бъда удостоен с честта да сенаправи среща на толкова 

високо равнище. Всяка година тук идват македонски политици и представители на 

македонската църква, а сега нивото се качи – внимание му отделят не само представителите 

на великите сили чрез своите военни аташета, а и двамата държавни глави и техните 

кабинети“, каза д-р Врабевски.  

Заедно с грижата за паметта той финансира щедро редица благотворителни инициативи в 

региона. Последната от тях е свързана с ремонта на отделението порентгенология в 

болницата на град Струмица. „Видях една проблемна зона в отделението по рентгенология в 

местната болница и финансирах неговия ремонт. Той ще завърши във вторник“, сподели д-р 

Врабевски,  

Той продължава да финансира и проекти с училищата в град Струмица. По негова 

инициатива учениците там пишат есе на тема „Моят герой от 11 Македонска дивизия“.  

„Те правят това за втора поредна година. Миналата година писаха какво знаят за нея, а сега 

трябва да изберат любимия си герой, който биха взели за пример. Много рядко се случва 

деца от Македония да пишат по тази тема, но сега имаше ентусиазъм, а и наградният фонд 

много помага в случая“, заяви д-р Врабевски.  

Миналата година наградите са били таблети, които са раздадени лично от струмишкия 

владика Наум. Тази година д-р Врабевски обещава не по-малко интересни призове. Очаква 

се те да бъдат раздадени на 6 май.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s63%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a18077415
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18077415%22
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„Има огромен интерес. 6 май в Ново село се превърна в масов празник с огромно значение за 

региона, а защо не и за нашите две държави. Тези хора, които идват с желание да участват 

активно в започната тук традиция на заедност“, каза известният филантроп.  

Според него нашите два народа трябва да се научат да живеят в мир и любов. „Нашата обща 

история трябва да бъде повод за гордост, а не за насаждане на страхове и омраза. Чрез 

инициативите, които осъществявам тук, чрез личния си пример, отговорност и инвестиции, 

ние от Фондация „Българска памет“ показваме на практика как трябва да се гради 

сътрудничеството между нашите народи“, заяви д-р Врабевски. /БГНЕС. 

 

 Благотворителен концерт в подкрепа на борбата с рак на гърдата 
 

www.plovdiv.topnovini.bg | 21.04.2018 | 08:31  

Благотворителен концерт във Велинград ще подкрепи тазгодишната благотворителна 

кампания Avon срещу рака на гърдата „От любов към живота".  Концертът ще се проведе на 

21 април (събота) от 18:00 часа в ОНЧ Св. Св. Кирил и Методий 1905. В събитието 

безвъзмезно ще вземат участие клуб по спортни танци „Импулс“-Велинград, школа 

саксофони и китара, школа журналисти (ученици от ОУ „Н.Рилски“), театрална школа 

(ученици от ОУ „Н.Рилски“), Никол Коткова – Дювис „Звънче“ с музикални ръководители 

Йорданка и Иван казалиеви, детски ансамбъл „Чепинче“ с ръководители Иван и Аделина 

Пещерски. Всеки, които желае да се наслади на спектакъла и да бъде част от кампанията, 

може да  закупи покана за концерта на стойност 10лв., към която ще получи като подарък 

розов благотворителен продукт. Поканите могат да бъдат заявени на Силвия Маликова на 

телефон 0879365368. 100% от печалбата от розовите благотворителни продукти, Avon и през 

тази година ще дари на своя партньор в България – фондация „Една от 8“. Събраните 

средства отиват в подкрепа на жените, борещи се с рака на гърдата и техните семейства и се 

изразяват в осигуряване на безплатна психологическа, юридическа, информационна и 

практическа помощ. Организатор на концерта във Велинград е Силвия Маликова– Посланик 

на хуманността от Велинград, с подкрепата на Стела Ганчева, Зонален мениджър на 

козметичната компания. Благотворителният концерт ще се проведе в духа на кампанията и 

под надслов „Благодаря от любов към живота“ В сърцето на благотворителна кампания „От 

любов към живота“, която се провежда за 17 поредна година в България и тази година са 

Посланиците на хуманността, избрани сред Представителите на Avon от 20 града в 

България. Тяхната основна задача ще бъде да популяризират кампанията и да 

разпространяват посланията й до колкото се може повече хора. 35-те дами са представители 

на от различни градове на страната и са избрани на база на тяхната мотивираност и 

отдаденост към каузата. В рамките на инициативата предстоят много активности, сред които 

турне „БЛАГОДАРЯ от любов към живота“. То ще премине по Пътя на надеждата през 

основни градове в страната. В определени дати там ще бъде разположен специален щанд, на 

който хората ще имат възможност да научат повече за „От любов към живота“, да поръчат 

своя розов продукт в подкрепа на кампанията и да се забавляват с интерактивните игри и 

занимания. Кампанията ще бъде съпътствана и от локални инициативи в цялата страна, 

които ще бъдат организирани от Посланиците на хуманността и също ще имат за цел да 

съберат средства за каузата.  

 
  

Б Работилница за здравословно хранене организират в 1-во СУ 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3581%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18077934%22
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Отзвук, Смолян | 23.04.2018 | Стр. 4  

В 1-во СУ "Св. св. Кирил и Методий" бе даден старт на обученията в "Работилница за 

здравословно хранене". Инициативата се провежда в рамките на проекта "Затлъстяването 

при децата - бомба със закъснител", който счз реализира от Сдружение "Център за 

устойчиво развитие на планината гр. Смолян" (ЦУРП), благодарение на най-голямата 

социално отговорна инициатива на Лидл България "Ти и Udl за по-добър живот". Проектът е 

реализиран в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и 

Български дарителски форум. 

Възпитаниците на училището взеха участие в работилницата за здравословно хранене. 

Лектор на модула: "Здравословни и нездравословни храни" беше д-р Марияна Василева, 

която привлече интереса на учениците, сами да разберат рисковете и неблагоприятните 

последици от нездравословното хранене. Тя препоръча на децата да обръщат внимание на 

пълноценното хранене, сутрин да се набляга на зърнените закуски, плодове и чай, захарта да 

се замени с мед, най-правилно е да се обядва в стола, супи и готвена храна, вечер да не се 

прекалява с пържени и тестени храни. Според д-р Василева прекалено консумиране на 

нездравословните храни води до големи рискове от затлъстяване и последици за 

здравословното им състояние. Тя препоръча на родителите и семействата на децата да 

контролират количеството захар, което те приемат ежедневно за да няма последици. 

В рамките на този модул се проведе и лекция, чрез интерактивни занимания за превенция и 

хигиена на зъбите на децата, с лектор д-р Бирсен Лазарова. Д-р Лазарова обърна внимание 

на децата, как правилно се мият зъбите, и колко е важно здравословното хранене и 

поддържането на хигиената на устната кухина за здрави зъби. 

Най-активните участници в обучението получиха грамоти и награди. 

 

 

„Усещане за град" - нов проект на Българския фонд за жените 

www.alfarss.net | 23.04.2018 | 11:50  

Новия проект на Българския фонд за жените „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и 

устойчив Пловдив“, цели градът да стане сигурно място, в което всички хора, особено 

жените, децата и уязвимите групи да се чувстват удобно, свободно и сигурно. Проектът е 

част от програмата "Пловдив - Европейска столица на културата 2019". „Ние целим да 

показваме, че реално във всички сфери жените са под някаква форма дискриминирани или 

пък техните нужди не са взети предвид. Същото е и в урбанизма, и в създаването на 

градове“, каза в „Преди всички“ Гергана Куцева от Българския фонд за жените. Проектът 

предлага модел за устойчиво развитие чрез подход отдолу нагоре, в който гражданите – 

жени и мъже от всички социални прослойки, възраст и етнос, са овластени да 

идентифицират проблеми и предлагат решения за подобряване на градското пространство, а 

български и международни творци ще демонстрират иновативни и ефективни намеси в 

градската среда. Проектът е мултижанров и предлага уникален подход за преосмисляне и 

трансформиране на града, който може да бъде репликиран в национален и международен 

контекст. Според Куцева традиционното схващане в почти всички култури е, че частната 

сфера е сферата за изява на жените, а публичната сфера е запазена за изява на мъжете. С 

векове градското планиране е осъществявано от мъже и за мъже, дори днес градовете са 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2222%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18093893%22
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http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18096880%22
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управлявани предимно от мъже. Те са строени от тях често без да се вземат предвид нуждите 

и гласът на жените. Публичното пространство трябва да бъде свободно, всички хора да имат 

правото да се чувстват безопасно и комфортно и да могат да го притежават, използват и 

формират спрямо своите собствени нужди и разбиране.  Нужен социално сензитивен подход 

към градското планиране, основан на т. нар. gender mainstreaming, което да гарантира високо 

качество на живот в градовете в бъдеще. Чрез метода „Изследователски разходки“, 

следвайки прецизен изследователски протокол, се събират групи от доброволци – жени, 

които са с различен социален, образователен статус, които трябва да представят своите 

усещания. След събирането на впечатленията на групите ще бъде направен анализ. На база 

на това ще бъдат предлагани решения за подобряване на пространството, каза Куцева. В 

звуковия файл можете да чуете интервю на Веселина Миланова с Гергана Куцева.  

 

 

Европейският парламент прие създаването на финансов инструмент в подкрепа на 
организациите на гражданското общество 

www.ngobg.info | 23.04.2018 | 14:13  

На 19 април 2018 г. в Брюксел Европейският парламент (ЕП) гласува и прие резолюция, с 

която се създава специален финансов инструмент, който предоставя целенасочена 

финансова подкрепа за неправителствени организации, активни на местно и национално 

ниво, съобщава Български дарителски форум (БДФ). Това е решаваща инициатива във 

време, когато новите и стари държави-членки на ЕС се сблъскват с инвазията на 

нарастващите националистически и популистки настроения и имат все по-оскъден достъп до 

нужните за тяхната дейност ресурси. Поради това е още по-силна нуждата от насърчаване и 

опазване на общи и утвърдени европейски ценности като демокрацията, върховенството на 

закона и спазване на основните човешки права. В този смисъл създаването и гласуването на 

Инструмента е ясен и положителен сигнал, че институции на ЕС са решени да подкрепят 

организации и инициативи, които споделят и утвърждават основните общи европейски 

ценности. Дни преди гласуването на проекторезолюцията в Брюксел, БДФ изпрати 

индивидуални писма до български евродепутати от Европарламента с настояване при 

предстоящото гласуване на проекта, предложен от Комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи (LIBE), той да бъде подкрепен. Аргументирани искания за 

подкрепа бяха изпратени и към останалите евродепутати от името на различните дарителски 

асоциации – членове на DAFNE – Мрежата на европейските дарители и фондации и EFC – 

Европейския център на фондациите. В качеството си на общност на дарителските 

организации в страната ни, неразделна част от обществения сектор, Форумът подкрепя 

инициативата ЕС да се ангажира с конкретни действия, насочени както към популяризиране 

на ценностите, изграждащи гражданското общество, така и към създаване на по-гъвкави 

финансови механизми, които да допринесат за неговото развитие на местно и национално 

равнище. Това е и в съответствие с резолюцията на Европейския парламент относно 

следващата Многогодишна финансова рамка (MFF) след 2020 година, която препоръчва 

„създаването на вътрешен Европейски фонд за демокрация за засилена подкрепа на 

гражданското общество и неправителствените организации, които работят в областта на 

демокрацията и правата на човека“. БДФ изказва специални благодарности на българските 

евродепутати, подкрепили документа при гласуването: Неджми Али, ДПС; Филиз 

Ююсменова, ДПС; Илхан Кючюк, ДПС; Искра Михайлова, ДПС; Асим Адемов, ГЕРБ; 

Андрей ковачев, ГЕРБ; Светослав Малинов, ДСБ; Андрей НОваков, ГЕРБ; Владимир 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1858%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18098290%22
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Уручев; Момчил Неков, БСП; Георги Пирински, БСП. Експерти от различни европейски 

страни препоръчват Инструментът за европейските ценности да бъде управляван от 

независими от отделните правителства НПО, а бенефициентите да бъдат основно работещи 

граждански организации в различните страни.  

 

 

 

Общи новини 
 
 Ученици от ПГ "Константин Фотинов" подават ръка на 6-месечната Мартина 
 

в. Самоков 365 | Анелия БАЛАБАНОВА | 20.04.2018 | Стр. 1  

Петима младежи от 10 в клас на ПГ "Константин Фотинов" - Радостин Костов, Радостин 

Ангелов, Енцо Атанасов, Ивана Божичкова и Михаела Чукачева с подкрепата на техните 

съученици и преподаватели - Мария Коеджикова и Даниела Ковачка обединяват усилията си 

в подкрепата на 6- месечното бебе Мартина. Малкото ангелче е болно от левкимия и в 

момента се лекува в Турция. Близо 100 хиляди евро ще струва лечението и призивът е към 

всички хора с добри сърца да бъдат съпричастни. Младите хора, прегърнали каузата дават 

нагледен пример как може да се случи това. "Съвсем случайно във фейсбук видяхме бебето 

от Разлог и историята му ни трогна истински. Решихме, с каквото можем да допринесем за 

спасяването на един човешки живот" - разказаха гимназистите. 

Първата стъпка от благородната им постъпка са кутии за дарения, разположени на различни 

места в центъра на града - магазин "Мания", няколко заведения за бързо хранене, касите на 

изипей при Младежкия дом и автогарата, "Дефектит бар" в мола, Хъб-а и Гимназията. 

"Всеки, който съчувства на бебето би оставил някакви пари" - категорични са 

десетокласниците. На 4-ти май от 11 часа те организират благотворителен концерт от в 

читалището. В него ще се включат ученици от Гимназията с музикални и танцови 

изпълнения, както и някои от школите в града - "Кати дене", балет "Фраппе". 

 

 
 
3.5 тона стара хартия събраха деца от 11 училища 
 
 

в. Утро, Русе | 20.04.2018 | Стр. 3  

3.5 тона стара хартия събраха учениците от 11 русенски училища, които тази година се 

включиха в акцията на сдруженията "Дунавско сияние" и "Учителска подкрепа" по повод 

Деня на земята 22 април. Днес в двора на Дойче шуле ще бъде поставена финалната точка на 

поредицата доброволчески екоинициативи "Бъди активен - дари живот". В продължение на 

месец ученици от различни училища слушаха лекции за нуждата да запазим земята чиста и 

събираха хартия. Количеството, което децата събраха сега, е над два пъти повече от 

миналата година - през 2017-а момичетата и момчетата предадоха 1 тон и 600 кг. Най-много 

хартия отчетоха учениците от СУПНЕ "Фридрих Шилер" -550 кг, само с 50 кг по-малко 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2984%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=a18060655
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18060655%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s467%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18060514%22
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второто място зае СУ "Йордан Йовков". В челната тройка се нареди и частното училище 

"Леонардо да Винчи" с 400 кг. 

С парите от предадената хартия бяха купени дръвчета и храсти, който ще бъдат засадени до 

21 април в дворовете на училищата, предали вторични суровини. В Дойче шуле това ще се 

случи днес по обед.  

Ч Черно море Тича дарява приходите от мача с Левски Лукойл ерно море Тича дарява прих Ч 
Доброволци изиграха благотворителна постановка в Джебел 
 
 

в. Арда, Кърджали | 20.04.2018 | Стр. 4  

Доброволци на БМЧК от клуб "Да имаш голямо сърце не тежи w към ПГ "Руска Пеева" в 

Джебел представиха своята театрална постановка "Приключения в гората" пред малчуганите 

на ДГ "Изгрев". В рамките на благотворителната инициатива младите червенокръстци 

събраха срества в размер на 375,00 лева. По решение на членовете на клуба средствата ще 

бъдат използвани за подпомагане на деца и млади хора в неравностойно положение. 

Доброволците благодарят на всички родители закупили билети за постановката, на щедрата 

дарителка Петя Моллова и на директорката на детската градина за добрата организация.  

 
Младежи събраха 840 килограма пластмасови капачки 
 

в. Арда, Кърджали | 20.04.2018 | Стр. 8  

840 кг. събрани пластмасови капачки предадоха младежите от Детски и младежки парламент 

към ОДК гр. Кърджали с ръководител Нели Карабашева за благотворителната кампания 

"Капачки за усмивки" на козметичните брандове dm България и Gamier България. 

В тази благородна кауза се включиха много училища и фирми от гр. Кърджали и областта 

СУ "П.Р. Славейков", СУ "Отец Паисий", СУ "Й. Йовков", ЕГ "ХР. Ботев", офис на НАП 

Кърджали, клонове на БГ Пощи, област Кърджали - ОПС Момчилград, ОПС Чорбаджийско, 

ОПС Кърджали, тел.: 112, както и много индивидуални дарители, една от които е 9 

годишната Букет Мустафа от с. Груево, събрала 26 туби с капачки. 

Кампанията "Капачки за усмивки" дарява всички средства набрани от рециклирането на 

капачки на "Специализирана болница за активно лечение по детски болести - проф. д-р Иван 

Митев" ЕАД гр.София. Парите ще бъдат използвани за закупуване на специализирана 

медицинска апаратура, съобразно нуждите на лечебното заведение. 

Кампанията за подпомагане на детската болница ще продължи една година и всеки може да 

се включи като вместо да изхвърля пластмасовите капачки, може да ги събира в специално 

обозначени за тази цел кутии в магазин dm или да ги предаде в ОДК. Детски и младежки 

парламент благодари на всички, които помагат за реализирането на кампанията "Капачки за 

усмивки".  

  

 
  "Отворено общество" напуска Унгария 
 

www.mediapool.bg | 20.04.2018 | 08:18  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2909%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18060620%22
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Фондация "Отворено общество" закрива офиса си в унгарската столица Будапеща и 

премества централата на операциите си за Източна Европа в Берлин, съобщи австрийският 

в."Ди Пресе", цитиран от "Дневник". Изданието се позовава на президента на фондацията 

Патрик Гаспард. Новинарският сайт 444.hu твърди, че офисът в Будапеща на основаната от 

Джордж Сорос фондация, затваря врати до 31 август и временно се мести във Виена преди 

прехвърлянето в Берлин. За "Отворено общество" в будапещенския офис работят около 100 

души и 60% от тях са унгарци. От Централноевропейския университет, на който Сорос е 

основен спонсор, също са заявявали, че скоро ще отворят свой кампус в австрийската 

столица, но държат да се запази дейността на висшето училище в Будапеща. "Отворено 

общество" действа в Унгария от 1984 г. и до днес около 2100 унгарци са учили с нейни 

стипендии само в Централноевропейския университет. Фондацията предлагаше във 

времената на преход от комунизъм към демократично общество възможности на много 

унгарци да пътуват и учат в чужбина. Сред тях бе и премиерът Виктор Орбан (на снимката), 

който поведе яростна битка срещу Сорос. През януари партията на Орбан - "Фидес", внесе 

проект за закони под името "Стоп Сорос!", които рязко да затруднят дейността на 

неправителствения сектор. Сега депутатите на Орбан нямат проблем да одобрят промените, 

с които се налага 25% данък върху чуждестранните дарения на организации, които са 

нападани от премиера, че защитавали идването на имигранти в Европа. Дейността им трябва 

да бъде одобрена от вътрешния министър, който може да им откаже разрешение, ако 

прецени, че е застрашена националната сигурност. Преценката ще се основава на проверка, 

възложена на спецслужбите, дали откриват в тези организации "рискови фактори", което 

означава, че дейността им ще зависи от тези служби. Който продължи дейност без подобно 

разрешение, ще изгуби данъчната си регистрация, а това практически блокира работата на 

всяка неправителствена организация. След изборите Антал Роган, началник на кабинета на 

Орбан, заяви, че проектът от януари трябва да бъде разширен като обхват. Продължават и 

атаките срещу Централноевропейския университет, като седмичник, близък до 

управляващите, публикува неотдавна списък с 200 имена на "наемниците на Сорос", сред 

които са и почти всички преподаватели в университета, включително чужденци. Опасявайки 

се за безопасността им, управата на университета скри подробностите за служителите си от 

официалния си сайт.  

  

  

 
 Мариета Райкова: ФЛД ще финансира лечението на Лори 
 

www.btvnovinite.bg | 20.04.2018 | 08:10  

Фондът за лечение на деца ще финансира лечението на 8-годишната Лори, за която ви 

разказахме в bTV Новините. Това обяви директорът на фонда Мариета Райкова в студиото 

на „Тази сутрин”. Детето страда от тежко гръбначно изкривяване и може да бъде спасено с 

операция. Надеждата на семейството е интервенцията да бъде направена бързо, за да не се 

влоши състоянието на детето. Според Райкова ако всичко върви по план операцията на Лори 

може да бъде направена до няколко седмици. За случая с 16-годишния Йосиф, който също 

сме ви разказвали в bTV Новините, Райкова коментира, че и за него вече е осигурен 

медикамент. Според публикации в социалните мрежи обаче до момчето все още не е 

достигнало животоспасяващото лекарство. Директорът на фонда уточни, че институцията 

няма как да следи дали болниците и лечебните заведения спазват сроковете за доставяне на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s4363%22
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лекарствата, след като ФЛД е превел парите. „Ние имаме задача, когато някое дете се 

нуждае от финансиране, да отпуснем тези пари. Ние не осигуряваме медикамента, не го 

определяме, не го доставяме”, подчерта Райкова. „Фондът финансово подпомага децата. Ако 

фондът беше забавил разглеждането на заявлението на детето, ако фондът не беше отпуснал 

средствата, тогава да носим някаква отговорност. Ние не можем да организираме тази част”, 

коментира още тя. По повод събирането на пари за болни деца с дарения, Райкова каза, че в 

такива ситуации Фондът дофинансира сумата. „И понеже има различни слухове по 

отношение на дарителските сметки искам да кажа, че когато има дарителски средства, с 

които родителите участват, те превеждат средствата на лечебното заведние, а не на Фонда”, 

категорична е Райкова.  

 

 
 
  Завършват екоинициативите “Бъди активен – дари живот” 
 

www.dariknews.bg | 20.04.2018 | 07:55  

Поредицата от доброволчески екоинициативи “Бъди активен – дари живот”, посветени на 

Международния Ден на Земята – 22 април ще завърши в петък, в двора на СУПНЕ “Фридрих 

Шилер”. Акциите са организирани от СНЦ „Дунавско сияние“, с председател Емил Георгиев 

и СНЦ „Учителска подкрепа“ с председател Галя Шопова и са под егидата на най-голямата в 

България доброволческа платформа “Герои на времето” /TimeHeroes/. Партньори са 

Регионалното Управление на Образованието –Русе и РИОСВ – Русе. Екоинициативите се 

проведоха в три основни направления: Провеждане на Еколектории В продължение на месец 

ученици от 10 русенски училища се запознаха със смисъла на честването на Деня на Земята, 

както и с темата на световната кампания за 2018 г. – “Свят без замърсяване с пластмаса”. Те 

получиха основни теоретични познание затова, защо трябва поне един път в живота си да 

посадиш дръвче. Проведените лектории се организираха, съвместно с Информационния 

център на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите - Русе /РИОСВ/. 

Събиране на вторични суровини /хартия/ В акцията се включиха 11 училища, като общото 

количество събрана хартия възлиза на 3 тона и 500 кг. За сравнение през 2017 г се събра 1 

тон и 600 кг.Най-много хартия събраха учениците от СУПНЕ “Фридрих Шилер” – 550 кг, а 

само с 50 кг по-малко второ място зае СУ “Йордан Йовков”. В челната тройка се нареди и 

ПЧСОУ “Леонардо Да Винчи” – 400 кг. 3. Засаждане на дървета на подходящо място в 

училищния двор Със събраните средства от продажбата на събраната хартия се закупиха 

дръвчета и храсти, който ще бъдат засадени от 19 до 21 април в дворовете на училищата, 

предали вторични суровини.  

  

  

 
 
  Изготвя се техническата спецификация за обществените поръчки за медицинските изделия за ЦФЛД 
 

www.zdrave.net | 20.04.2018 | 11:20  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s898%22
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Предстои да бъде окончателно изготвена техническата спецификация за обществените 

поръчки за медицинските изделия във Фонда за лечение на деца (ЦФЛД), каза пред bTV 

директорът на Фонда д-р Мариета Райкова. Тя подчерта, че процесът е бавен, защото 

спецификацията се изготвя от националните консултанти, а рисковете са големи. 

„Медицинските изделия са хиляди. Опасенията са, че дори обществената поръчка да 

стартира, не е ясно кога ще бъде финализирана. В същото време има опасност при проведена 

обществена поръчка за едно изделие при лечението на едно дете, да се появи необходимост 

за друго“, каза д-р Райкова. Тя коментира и принципът, по който Фонда процедира, когато 

има дарителски кампании за лечението на деца. „Има случаи, когато родителите стартират 

дарителска кампания преди да са кандидатствали във Фонда за лечение на деца. Има случаи, 

в които лекарите преценяват за дадено дете, че то може да бъде лекувано в България. Тогава 

родителите решават, че желаят, независимо от тяхното становище, да се лекуват в чужбина и 

отварят дарителска сметка. Тези кампании касаят Фонда дотолкова, доколкото при 

наличието на дарителска сметка, ако средствата не достигат, а детето е одобрено за лечение 

в чужбина, Фонда трябва да доплати сумата. Когато има дарителски средства, те се 

превеждат на лечебното заведение, а не на Фонда. Т.е. ние не оперираме с тези пари“, 

подчерта д-р Райкова.  

 

 
Семейството с изгорялата къща в Елисейна получи дарения 
 

www.dariknews.bg | 20.04.2018 | 11:21  

Росица и Тихомир от с.Елисейна, които  в резултат на пожар на Цветница останаха без 

дом,  получиха пакетите със събрани дарения. Със съдействието на Община Мездра бяха 

доставени пет пакета с дрехи, обувки и завивики за майката и абитуриента. Даренията са 

изпратени от различни краища на България -София, Нова Загора, Силистра и Асеновград. От 

няколко дни Росица и Тихомир живеят в скромна къща в Елисейна,въпреки че все още не са 

събрани необходимите 4 000 лв. за закупуването й от Таня Стоянова. Момичето познава 

семейството от години и им предостави ключове от дома преди да е изповядана сделката за 

покупко-продажба, за да не се налага майката и сина всеки ден да се молят на съседи да 

нощуват в тях. Към момента по сметката на Община Мездра с титуляр Росица Стоянова са 

събрани 3 422. 67  лв. За да придобият новия дом, са необходими  още 577.33 лв. и 

заплащане на задължителните такси по прехвърлянето. Желаещите да дарят финансови 

средства на семейството от село Елисейна, чиято къща изгоря на Цветница, могат да го 

направят по сметката на Община Мездра, банка „ДСК“-клон Мездра. IBAN: 

BG95STSA93008425414500 BIC STSABGSF Код за вид плащане- 445100 Необходимо е в 

основанието за плащане да бъде оказано, че е дарение за Росица Борисова Стоянова. Други 

видове дарения се приемат в Общинския център за социални услуги и дейности /ул. "Ив. 

Вазов" № 2/ от социалния работник Кънчо Даниелов Цаков. Телефон за контакт с г-н Цаков- 

0883 323 683. 

Росица и Тихомир изказват благодарност към всички добри хора, отделили от личните си 

средства, за да им помогнат. Майката и бъдещият абитуриент уверяват дарителите, че 

всички финансови постъпления ще бъдат вложени единствено и само в покупко-продажбата 

на къщата.  
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Ученик Петокласници с благотворителен базар в помощ на ученичкаВ благородното начинание на 
учениците от Горна Оряховица се включиха и родители 

www.trud.bg | 20.04.2018 | 11:20  

Учениците от 5 “а“ клас от СУ „Георги Измирлиев“ в Горна Оряховица организираха 

благотворителен базар на домашни сладки, изработени от тях и техните родители в помощ 

на ученичка в тежко семейно положение. „Идеята възникна спонтанно, търсейки изява за 

нещо добро и креативно, нещо, което ще обедини класа да работи в името на една 

благородна кауза. Оказа се, че родителите бяха увлечени в това приключение. С прекрасните 

стари рецепти с дъх на канела, с новаторското мислене и обличане в чужди форми, с фешън 

инкрустации и много въображение в опаковането на продуктите, деца и родители сътвориха 

багри и вкусове, които възкресиха спомени от доброто старо време и създадоха усещането за 

полъха на новото”, разказа класният ръководител на петокласниците Кремена Петърчева. 

Еуфорията на представянето и продаването на сладките превзеха всички деца, учители и 

служители от училището. Резултатът е събрана сума в размер на 128.50лв. „Създадената 

атмосфера по подготовката предизвика и креативността и таланта на Лъчезар и майка му в 

изработването на поздравителни картички, които ще бъдат използвани за други училищни 

прояви”, допълни Кремена Петърчева.  

  

  

 
 
Футболисти бягат благотворително в "Рън България" в Шабла 

www.sportal.bg | 20.04.2018 | 16:30  

Шосейният пробег в Шабла от веригата “Рън България“ и турнирът “Коста Василев“ на 21 

април (събота) събират над 200 участника от цялата страна. Организаторите са предвидили 

награден фонд над 1200 лв за турнира, в който ще има стартове във всички възрастови 

групи, а първите трима мъже и жени в Шабла Рън на 13.8 км ще получат по ваучери на 

стойност 50 лв от генералния партньор на веригата Sport Depot. Футболният отбор Нефтяник 

2010 ще се включи с благотворителна кауза в шосейното бягане. 12 членове на най-младия 

футболен отбор (средна възраст под 20 години) в България, който играе в А окръжна група 

Добрич-Изток, ще бягат на дългата дистанция 13.8 км, за да подкрепят съотборника си 

Павел Йорданов. Левият бек на отбора се контузи тежко на 15 април – счупен крак и се 

възстановява в болницата в Добрич. Йорданов също е имал желания да бяга в Шабла преди 

тежката контузия. Организаторите са предвидили и дистанция от 2.7 км, която е в центъра на 

Шабла, а дългата дистанция води до най-източната точка на България – фарът на нас Шабла 

в Черно море. На снимката: Треньорът на футболния тим Владимир Овчаров и отговорникът 

за спорта в община Шабла Живко Янев показват официалната фланелка за старта утре.  

 

 
  
 Доброволци продължават разчистването на Ботаническата градина 
 

www.potv.eu | Източник: ПОТВ | 20.04.2018 | 16:30  
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Доброволци продължават с почистването и социализирането на Ботаническата градина. В 

акцията миналата неделя са се включили и шестокласници от СУ "Симон Боливар", с чиято 

помощ са направени нови 20 къщички за птици.  --- На 22 април, когато се отбелязва 

Международния ден на Земята, в Ботаническата градина ще се проведе ежегодната 

инициатива "Мисли Зелено". Градината е избрана след допитване до пловдивчани. 

Почистването се организира от Българската асоциация на студентите по дентална медицина 

(БАСДМ) с подкрепата на Сдружение Аз обичам Пловдив и PlovdivTown – град Пловдив. 

Всяка година ентусиасти и природолюбители се събират, за да почистят някое място в 

Пловдив и да го превърнат в по-чисто, по-зелено и приветливо за жителите на града и 

неговите гости. През 2018-а акцията ще се проведе в Ботаническата градина. Скоро се очаква 

да започне изграждане на ограда на този забележителен природен парк.  

 

 
   Врабчебройци, строй се, преброй се на 12 май 
 

www.ngobg.info | 20.04.2018 | 16:43  

Българското дружество за защита на птиците стартира второто издание на кампанията „Ние 

броим врабчетата“. Преброяването ще се извърши изцяло от доброволци, регистрирани на 

сайта vrabcheta.bg. Регистрацията е много лесна, а участието е подходящо за всички 

възрасти.   Преброяването ще е на 12 май (събота) между 9 и 12 часа. Всеки врабчеброец 

трябва отдели само 10 минути в този времеви интервал.   За да може да се сравнят и 

анализират данните от преброяването, е много важно от миналогодишните локации отново 

да бъдат подадени точни данни от преброителите, дори да са нулеви. В този смисъл, 

призоваваме „ветераните“, които участваха миналата година, да повторят локацията 

си.   Тази година във фокуса на кампанията „Ние броим врабчетата“ са „врабчетата“ от 

училище – най-малките ученици, от 1 до 4 клас. Учители от редица училища в страната 

подготвят „час по врабчета“, благодарение на който децата ще научат за малките си пернати 

съграждани и ще се включат в преброяването им.   Приканваме всички малки ученици, 

учители и родители – и разбира се, всички останали желаещи, да се включат заедно с нас в 

броенето.   Специално за учителите на vrabcheta.bg има създадена секция, от която може да 

използват свободно ресурсите, подготвени за тях и да проведат кратък час по врабчета със 

своите ученици. Така заедно ще се забавляват и ще учат за най-обичаните птици в страната 

ни.   На сайта vrabcheta.bg има много информация за трите вида врабчета, срещащи се в 

нашата страна: домашното, полското и испанското. От сайта всеки желаещ да се включи в 

кампанията може да научи отличителните белези на всеки от „братовчедите“, както и много 

любопитни факти за тях.   Резултатите от преброяването на врабчетата ще бъдат обявени на 

14 май. Ще има и награда! Всеки ученик, регистриран на сайта vrabcheta.bg и участвал в 

броенето, има шанс да спечели екскурзия за целия си клас до природозащитния център 

„Пода“ край Бургас. Колкото повече ученици от класа участват в броенето на врабчетата, 

толкова по-голям е шансът класът да спечели голямата награда на кампанията. Тегленето ще 

се проведе на живо на фейсбук страницата на БДЗП на 16 май.   Тази година искаме да 

научим повече за врабчовите семейства и затова ще броим с месец по-късно. През май 

врабците вече са по гнездата си, за да се грижат за своите малки. Така броенето ще ни 

помогне да научим, кои са предпочитаните от тях места за отглеждане на врабчета, защото 

предполагаме че те са силно изменени в сравнение с преди. Причините за това се крият в 

непрекъснатото променяща се основно градска среда, която променя и поведението на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1858%22
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птиците, които я обитават.   В първото издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ 

научихме, че тези дребни симпатяги, подобно на нас – хората, избягват шумните и мръсни 

места в градовете и селата. Врабчетата предпочитат да живеят на зелени места с много 

храсти и дървета, където е по-чисто и спокойно. Това означава, че ако средата е добра за 

врабчетата, то тя е добра и за нас, хората.   Кампанията „Ние броим врабчетата 2“ – Час по 

врабчета се осъществява благодарение на много доброволци и приятели на БДЗП, които се 

включват в инициативата и я подкрепят с труда си. Наши партньори са рекламна агенция 

DNA, Заедно в час и Музейко. Медийни партньори са Дневник, Първите седем и Радио 

Family.  

 
 
  Община Мездра достави събраните пакети с дарения на семейството с изгорялата къща в Елисейна 
 

www.konkurent.bg | 20.04.2018 | 17:35  

Росица и Тихомир от с.Елисейна, които  в резултат на пожар на Цветница останаха без 

дом,  получиха пакетите със събрани дарения. Със съдействието на Община Мездра днес 

бяха доставени 5 пакета с дрехи, обувки и завивики за майката и абитуриента. Даренията са 

изпратени от различни краища на България-София, Нова Загора, Силистра и Асеновград.  

От няколко дни Росица и Тихомир живеят в скромна къща в Елисейна,въпреки че все още не 

са събрани необходимите 4 000 лв. за закупуването й от Таня Стоянова. Момичето познава 

семейството от години и им предостави ключове от дома преди да е изповядана сделката за 

покупко-продажба, за да не се налага майката и сина всеки ден да се молят на съседи да 

нощуват в тях.  

Към момента по сметката на Община Мездра с титуляр Росица Стоянова са събрани 3 422. 

67  лв. За да придобият новия дом, са необходими  още 577.33 лв. и заплащане на 

задължителните такси по прехвърлянето.  

Желаещите да дарят финансови средства на семейството от село Елисейна, чиято къща 

изгоря на Цветница, могат да го направят по  

сметката на Община Мездра,  

банка „ДСК“-клон Мездра.  

IBAN: BG95STSA93008425414500  

BIC STSABGSF  

Код за вид плащане- 445100  

Необходимо е в основанието за плащане да бъде оказано, че е дарение за Росица Борисова 

Стоянова.  

Други видове дарения се приемат в Общинския център за социални услуги и дейности /ул. 

"Ив. Вазов" № 2/ от социалния работник Кънчо Даниелов Цаков. Телефон за контакт с г-н 

Цаков- 0883 323 683.  

Росица и Тихомир изказват благодарност към всички добри хора, отделили от личните си 

средства, за да им помогнат. Майката и бъдещият абитуриент уверяват дарителите, че 

всички финансови постъпления ще бъдат вложени единствено и само в покупко-продажбата 

на къщата.  

   

 
  
Доброволци строят фитнес на открито 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2137%22
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www.marica.bg | 20.04.2018 | 18:30  

Фитнес на открито, цветна градина с пейки и осветление ще изградят доброволци в 

Каравелово. Мястото ще бъде оформено като екокът, той ще  е предназначен както за деца и 

младежи, така и за техните родители.  За неговото построяване са осигурени 10 хил. лева по 

проект на кметството в Каравелово. Този проект участва в конкурс в рамките на 

Националната кампания „Чиста околна среда“. В него бяха допуснати  907 проекта от цялата 

страна, от които 232 са одобрени за финансиране. Общо 75 597 700 лв. са отпуснатите пари 

от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 

политики в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда, 

припомни кметът на Каравелово Славка Червенкова.   Радостно е, че сред одобрените 

проекти е и този на кметство Каравелово. Той е на стойност 10 хил. лв., трудът за 

изграждане на екомястото ще бъде безвъзмезден, от доброволци от селото. Членовете на 

Сдружение „Любен Каравелов“, членовете на пенсионерския клуб и младежите са готови да 

се включат веднага, когато бъде даден старт на проекта, заяви Славка Червенкова. Още един 

проект на стойност 5000 лева ще бъде реализиран в Каравелово. Неговото работно заглавие е 

„Красота, създадена от детските ръце и душа”.  Той се финансира от „Виваком - Регионален 

грант”. С него ще бъде уредено занаятчийско  ателие, в което местни занаятчии ще обучават 

подрастващите. Шестима майстори вече са готови да посрещнат първите желаещи. 

Тъкачката Ренета Стоянова,  дърворезбарите Димитър Паунов и Пенчо Божков,  шивачките 

на народни носии Людмила Керемдчиева и Ганка Ангелова ще обучават бъдещите 

занаятчии.  

 

 
   
 Българин от старо време – проф. Минко Балкански 
 

www.bnt.bg | 20.04.2018 | 22:36  

Защото всъщност е един млад човек, който никога не се е отказвал да промени света. Проф. 

Минко Балкански: „Не ми стига времето за работа. Да, наистина. Знаете ли, възстанових 

един училищен театър в Нова Загора и там сложихме един голям златен надпис: “Животът е 

труд!“ На 17 напуска рисковано комунистическа България. На 28 вече е професор в 

Сорбоната в Париж. Режимът убива неговия брат, родителите му живеят страдалчески. Той 

не се завръща 50 години. Когато за първи път идва в родното си село Оряховица, 

Новозагорско, вече е сред най-известните български физици в света. Забогатял, но никога не 

забравил трудолюбивите си родители. Посвещава всичко на тяхната памет. Проф. Минко 

Балкански: „Трудът беше техният живот, тяхното желание. А сега хората казват: “Ах, 

отивам на работа... Как тъй? Отивам да си върша работата е съвсем различно“. - Но изглежда 

днешният свят иска повече да прави пари, а не да прави нещо, което да е полза за другите? 

Проф. Минко Балкански: „Това е голяма глупост, защото парите не са една мярка. Какво 

могат да измерят парите? Нищо! Един човек се мери с това, което може, какво е направил, 

какво ще направи, какви са неговите проекти, къде отива. Парите нямат никакво значение. 

Ами те могат да се изпарят утре, може да изчезнат. Но това, което сложиш в главата си, това, 

което дадеш на другите, това остава. Това е истинската стойност“. Затова професор 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1846%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18071967%22
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Балкански започнал да се връща в България. Създал фондация на името на своя баща. 

Години наред подпомага талантливи българи. Не парадира с парите си. Знае как да ги цени и 

за какво са му нужни. Проф. Минко Балкански: „Аз го правя, защото срещам хора, които го 

приемат. Срещам хора, които го желаят това да стане и да работим заедно. Това е моят 

принцип на взаимодействие. Ние нищо не даваме, нищо не подаряваме. Искаме да работим, 

за да създадем едно поколение, което да желае да работи, което да има жизненост и интерес 

към нещо. Аз срещам едно поколение, което е чудесно! От 25 години имаме един конкурс по 

математика и физика. Всяка година взимаме 4 или 6 деца. Ние не даваме медали, не даваме 

грамоти, ние казваме: Искаш ли да учиш? Ела! Ти си на наша издръжка до докторската 

работа, нямаш никакви материални грижи“. Професор Минко Балкански казва, че не идва да 

оправя нещата в България, а само да подаде ръка на талантливите. Струва му се, че точно те 

винаги са сами. Все не може да разбере парадокса да се вайкаме, че напускат талантливите, 

когато на първите места винаги се изкачват натегачите и връзкарите. Проф. Минко 

Балкански: „Те ще се върнат, всички желаят да се върнат, ако имат условия, ако имат един 

чудесен екип по математика, където да сътрудничат, където да творят. Те са тук, те са на 

разположение, но всякога, когато сме се опитвали един от младите да дойде, няма място за 

него в България!“ - Какво е за вас успехът - защото успехът може би е да имаш смислен 

живот там, където се намираш - т.е. да правиш това, което умееш. „Успехът... Всяко дете 

трябва да си намери пътя и да прави това, което иска. Дори родителите му да пречат, той 

трябва да преодолее това! Аз давам тоя пример: ако искаш да станеш танцьор в операта – 

отивай, танцувай! Ако баща ти иска да бъдеш зъболекар, ти ще му кажеш: Не татко, аз не 

мога да гледам в мръсните усти на хората и да им човъркам зъбите цял живот, когато това 

ще ми е отвратително. Аз искам да танцувам! Трябва да се даде възможност на всяко дете да 

си намери пътя. Това е целта на нашите летни училища. Да им покажем пътища. И да си 

изберат... Да ги вдъхновим в нещо, да възбудим интереса им. Тогава ще станат големи хора!" 

От 70 години професор Балкански живее в Париж. Синовете му са хора с големи 

постижения. Единият е във висшия пилотаж на компютърния бизнес в САЩ. Другият има 

ръководен пост в института „Паскал“ в Париж. И двамата помагат на баща си в 

благотворителните дела, свързани с България. Професорът обаче се тревожи за света. За 

това, че животът в старата Европа бавно и опасно се променя. Че все по-често говорим за 

война. Проф. Минко Балкански: „Ние реално сме във война. Ние сме в реална война. Защото 

има хора, на които нашият начин на живот не им харесва. Ние танцуваме, ние пеем, ние се 

целуваме, ние се обичаме. Те не искат това, те искат да ни убият. А ние трябва да се 

съпротивим. Как ще го направим? Като бъдем даровити, вдъхновени и като знаем, че 

животът е ценен. Животът е да бъдеш полезен да другите. Животът е най-ценното нещо. 

Когато е благороден, когато даваш, когато даряваш".  

Българин от старо време – проф. Минко Балкански "Панорама с Бойко Василев" | "Политика 

на тъмно и светло" - 20.04.2018.   

 
 
 8,2 млн. за базилика от "Америка за България" 
 

в. Стандарт | 21.04.2018 | Стр. 4  

Председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов се срещна с 

председателя на Борда на директорите на фондация "Америка за България" Лин Дафт, 

членовете на борда Крие Матлън и Антъни Мано, както и с Нанси Шилер, която е президент 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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и главен изпълнителен директор на фондацията в България. По време на срещата беше 

обсъден широкият спектър от дейности и проекти на организацията в сферата на 

образованието и културата. Цветанов поздрави членовете на борда за проекта на фондацията 

в Пловдив, където "Америка за България" инвестира 8,2 милиона лв. за реставрация на 

Епископската базилика. Тя трябва да отвори врати през 2019 г. като централна 

забележителност и културно пространство по време на мандата на града като европейска 

столица на културата. 

"Сътрудничеството и партньорството на фондацията с местните власти и редица партньори 

от неправителствения сектор е ключово за популяризирането и запазването на културното 

наследство на страната, но също така и за изграждане на устойчиво и силно гражданско 

общество", добави Цветанов. 

   

 
   
Отбелязваме Световния ден на хемофилията с благотворителна инициатива 
 

www.inews.bg | 21.04.2018 | 00:48  

Българската асоциация по хемофилия отбеляза Световния ден на хемофилията (17 април) с 

кръгла маса на тема "Ортопедични увреждания и лечение на пациентите с хемофилия в 

България". А утре, 21 април, Асоциацията за 3-та поредна година кани всички да се включат 

във Велопоход "Заедно" в подкрепа на хората с хемофилия. Социално-спортното събитие 

стартира точно в 11:00 ч. едновременно в 4-те най-големи града у нас – София, Пловдив, 

Варна и Бургас и ще премине под патронажа на Датското посолство в София и 

Министерство на здравеопазването.  

Вижте как посланикът на Дания у нас се включи в социалната кампания "Споделянето е 

сила!" ТУК. Н. Пр. Сьорен Якобсен е официален патрон на тазгодишната кампания и ще се 

присъедини към Велопоход "Заедно" в град София!  

По случай световния ден на хемофилията – 17 април, Българска асоциация по хемофилия 

призова всички да включат червена светлина във вечерта на 17-ти в знак на съпричастност 

към хората с вродени нарушения в кръвосъсирването. А в събота, 21 април, кани всички да 

се включат в социално-спортното събитие, което в град София тръгва в 11:00 от Пилоните на 

НДК с маршрут: от НДК по бул. "Витоша" до пешеходната зона, през пешеходната зона до 

Съдебната палата, по бул. "Витоша", пред хотел Балкан, Бул. Дондуков надясно до 

паметника Левски (прави се кратка почивка). След това по бул. "Васил Левски", наляво по 

бул. "Цар Освободител" до Орлов мост, надясно по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до 

НДК. След това по бул. "Пенчо Славейков" наляво по бул. "Витоша" до входа на Южния 

парк.  

За финала на велопоход "Заедно" в град София ще се включат сборна формация от браз 

музиканти, които ще поздравят всички финалисти, подкрепили каузата! Част от 

музикантите, които ще ни подкрепят са: Иван Йорданов (саксофон), Виктор Викторов 

(ударни), Божидар Василев (тромбон), Владислав Мичев (тромбон), Момчил Косев 

(тромбон) и Мартин Бодуров (тромпет).  

За трета поредна година Асоциацията организира Велопоход "Заедно" в подкрепа на хората, 

страдащи от това сериозно социално значимо заболяване. Тази година кампанията ще 

премине под надслов "Споделянето е сила", с което се призовава публичният сектор и 

здравните институции да станат по-колаборативни с неправителствените организации, които 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1403%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18075758%22
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работят в посока подобряване на условията на живот на деца, младежите и възрастните в 

този специфичен случай - пациентите с хемофилия. Всички хора, организации и институции 

са поканени да се обединят в името на една благородна кауза.  

Велопоход "Заедно" стартира на 21 април точно в 11:00 часа едновременно в 4-те града - 

София, Пловдив, Варна и Бургас. Маршрутите и в 4-те града са леки и по-скоро символични, 

съобразено с децата и болните, които ще се включат.  

Велопоход "Заедно" София  

Велопоход "Заедно" Пловдив  

Велопоход "Заедно" Варна  

Велопоход "Заедно" Бургас  

За хемофилията:  

Хемофилията е най-често срещаното наследствено нарушение на кръвосъсирването. То е 

рядко заболяване и е генетично обусловено, съпътстващо целия живот на пациента и 

оказващо огромно влияние върху физическото, емоционалното и социалното благополучие.  

Кръвта на засегнатите от него не се съсирва или се съсирва много бавно, тъй като 

организмът на засегнатия не изработва някоя от съставките на кръвта, отговорни за нейното 

съсирване. Това са специфични протеини (наречени фактори на кръвосъсирването), които 

участват в сложните процеси на спиране на кръвотечението при външно или вътрешно 

нараняване. Липсата им е свързана с дефект в половата Х-хромозомата, поради което жените 

са нейни носителки, а мъжете активно боледуващи. Това е така, защото жените имат две Х-

хромозоми и дори едната да е дефектна, другата определя нормално кръвосъсирване, докато 

при мъжете има комбинация от Х и Y хромозома и когато Х-хромозомата е увредена, това се 

отразява директно на здравето. В 30 % от случаите се среща и ненаследствена хемофилия, 

при която причината е увреждане на съответния ген по време на вътреутробното развитие.  

При хемофилията съществуват два типа - тип А (дефицит фактор VIII) и хемофилия тип Б 

(дефицит фактор IX). Болестта е рецесивна и именно заради това засяга предимно момчета - 

предава се от майка на син (жените са преносители на заболяването, докато при мъжете се 

проявяват симптомите).  

Лечението се състои във вливане на липсващия фактор на кръвосъсирване. Това може да се 

прави периодично в режим на профилактика или при нужда по време на кръвоизлив, в 

домашни условия или в болнично заведение. Лекарствата, съдържащи липсващите фактори 

на кръвосъсирване се произвеждат на базата на човешка кръвна плазма или чрез 

рекомбинантни методи. Около 20% от хората развиват антитела към съсирващите фактори, 

което прави лечението по-трудно.  

Хемофилията е едно от групата заболявания, с най голям брой пациенти, с наследственото 

нарушение на кръвосъсирването. Другите заболявания в тази група са свързани с дефект в не 

полови хромозоми и затова от тях страдат не само мъже, но и жени. Тези заболявания са 

болест на Von Willebrand, която не само в България, но и целия свят, е много слабо 

диагностицирана. Статистиката сочи, че в световен мащаб около 24% от хората болни от 

Von Willebrand са диагностицирани. Другите заболявания от тази група се определят като 

редки форми на тази група заболявания на наследствено нарушение в кръвосъсирването и са 

свързани с недостиг на фактор на кръвосъсирване I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI и XIII.  

  

 
 
 8-годишната Лори ще бъде спасена, държавата ще финансира леченито й (ВИДЕО) 
 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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www.flagman.bg | 21.04.2018 | 00:46  

Операцията й може да бъде направена до няколко седмици, каза шефът на Фонда за лечение 

на деца Фондът за лечение на деца ще финансира лечението на 8-годишната Лори, която е 

тежко гръбначно изкривяване и се нуждае от операция. Това каза в „Тази сутрин“ по бТВ 

директорът на фонда Мариета Райкова. Надеждата на семейството е интервенцията да бъде 

направена бързо, за да не се влоши състоянието на детето. Според Райкова ако всичко върви 

по план операцията на Лори може да бъде направена до няколко седмици. За случая с 16-

годишния Йосиф пък, Райкова каза, че и за него вече е осигурен медикамент. Според 

публикации в социалните мрежи обаче до момчето все още не е достигнало 

животоспасяващото лекарство. Директорът на фонда уточни, че институцията няма как да 

следи дали болниците и лечебните заведения спазват сроковете за доставяне на лекарствата, 

след като ФЛД е превел парите. „Ние имаме задача, когато някое дете се нуждае от 

финансиране, да отпуснем тези пари. Не осигуряваме медикамента, не го определяме, не го 

доставяме”, подчерта Райкова. „Фондът финансово подпомага децата. Ако фондът беше 

забавил разглеждането на заявлението на детето, ако фондът не беше отпуснал средствата, 

тогава да носим някаква отговорност. Ние не можем да организираме тази част”, коментира 

още тя. По повод събирането на пари за болни деца с дарения, Райкова каза, че в такива 

ситуации Фондът дофинансира сумата. „И понеже има различни слухове по отношение на 

дарителските сметки искам да кажа, че когато има дарителски средства, с които родителите 

участват, те превеждат средствата на лечебното заведение, а не на Фонда”, категорична е 

Райкова.  

   

 

 
  
 Дрифтъри организират благотворителна акция за болно дете 
 

www.dariknews.bg | 21.04.2018 | 06:48  

Любители на силните преживявания от групата на "Колите в Смолян" организира Авто 

сбирка с благотворителна цел. Идеята е да се помогне на малко дете, което страда от рядко 

заболяване. Благотворителна кауза е за Димитър Ганев от Пазарджик, който е едно от трите 

деца в цялата страна родени със Синдрома на Аперт, известен още като Болестта на 

счупените кукли (генетично заболяване със типични малформации на черепа, лицето и 

крайниците).  

Събитието ще е от 13:00 часа на полигона в смолянското село Полковник Серафимово. В 

него могат да вземат участие всички любители на високите скорости, без значение от 

марката кола, която карат . Всеки, който иска да помогне на малкия Митко може да го 

направи на мястото, където ще има поставена кутия за дарения. Организаторите - Диан 

Кинанев, Любо Гайдаров и Симона Георгиева, приканват всички да споделят съботния ден 

на високи обороти в подкрепа на малкия Митко. Дарения могат да се правят и по дарителска 

сметка: Банка ДСК ЕАД ; IBAN BG81STSA93000023542472 ; BIC STSABGSF  

  

  
    
 "Червената капчица" - нов прочит на приказката от доброволци 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s3251%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18075680%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s898%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18077446%22
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www.dariknews.bg | 21.04.2018 | 08:16  

Доброволци на Българския младежки Червен кръст гостуваха в детска градина "Златна 

рибка" с приказката „Червената капчица“. Тя е разработена за малчугани от БЧК-Бургас 

така, че да помогне за популяризирането на кръводаряването и да създаде положително 

отношение към доброволното кръводаряване сред децата и техните възпитатели и родители. 

Функциите на кръвните клетки и техните основни задачи са представени на децата под 

формата на игра, а разказвачите на приказката въвличат малчуганите като главни герои в 

действието. Езикът е лесен и съобразен с възрастта на хлапетата. На финала на приказката 

всяко от тях получи писмо до своите родители с покана, ако имат желание да станат 

доброволни кръводарители.  

  

  

 

 
  Колко е важно да има свободно течащи реки 
 

www.dnevnik.bg | 21.04.2018 | 08:13  

Днес е Световен ден на мигриращите риби (World Fish Migration Day) и повод за напомняне 

колко жизнено важно е да има здрави, свободно течащи реки. За това напомнят от 

природозащитната организация WWF, както и организации на рибарите като сдружение 

"Балканка". Експертите напомнят, че рибите трябва да мигрират, за да се възпроизвеждат, да 

се хранят и да завършат жизнения си цикъл. Мигриращите риби имат важна роля в 

хранителната верига и са индикатор за здравето на речните системи. Наличието на бариера в 

реката може в много кратък срок да унищожи популацията на тези видове. Затова много 

видове мигриращи риби са застрашени, а с тях и прехраната на милиони хора. Основните 

причини са прегради по реките като ВЕЦ-ове, язовири и шлюзове, които нарушават 

естествения поток на реките и възпрепятстват миграцията на рибите, напомнят от WWF, 

организацията от години води кампания за "освобождаване на реките".  

Освен върху водните обитатели, преградите по реките имат негативен ефект върху местните 

жители. С построяването на бараж се спира преноса на наноси надолу по течението на 

реката, което води до вдълбаване на речното корито и засилване на процесите на ерозия и 

всички останали негативни последици от това. Преградите възпрепятстват и хората, чиито 

прехрана и хобита са свързани с реката – рибари, каякари, рафтинг любители. Акции в 

помощ на реките От сдружение "Балканка" ще се включат в кампанията за трета поред 

година, като този път ще "отпразнуват" като почистят от битови отпадъци река Ботуня при 

град Вършец (сборният пункт е град Вършец, при моста зад ресторант Митницата, като за 

доброволците е обявен час 9:30 ч.). Акцията ще включва почистване с доброволците и 

поставяне на информационни табели за специалния режим на риболов по река Ботуня и 

табели с призив да се пази чистота. Община Вършец ще ни съдейства с извозването на 

боклука. През миналата година с помощта на всички доброволци са събрани над 500 чувала 

боклук от реките Ерма, Бяла, Чая и Бели Вит, отчитат се от сдружението. Те ще продължат и 

с последователната си политика да насочат вниманието към реките със специален режим на 

риболов в България, а именно реки, в които е забранено задържането на екземпляри от 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s898%22
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http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s38%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18077762%22
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местната балканска пъстърва. Целта е да се заостри вниманието върху два основни проблема 

- незаконния риболов и замърсяването с битови отпадъци на речните корита. Желанието им 

е в акциите да бъдат въвличани и повече местни жители, защото основната отговорност за 

опазването на една река е тяхна. Глобално опазване на есетрите Тази година WWF и 

Световното дружество за опазване на есетрите (WSCS) отбелязват събитието с Виенската 

декларация за глобално опазване на есетрите. Документът е резултат от консултации на 

Дружеството с природозащитници и учени, специалисти по есетровите риби затова какво е 

необходимо, за да се осигури оцеляването на най-застрашените риби в света. Есетрите 

живеят само в северното полукълбо и в продължение на десетилетия са били подложени на 

прекомерен риболов и други видове натиск от човешката дейност, които са ги довели до 

ръба на изчезването. Виенската декларация призовава властимащите да предприемат 

незабавни действия за ограничаване на заплахите за есетровите популации и за подпомагане 

на тяхното естествено възпроизвеждане.  

 
 
  Във Враца откриват благотворителна изложба в помощ на малката Сияна 
 

www.bnr.bg | 21.04.2018 | 12:06  

Днес от 15 часа в Регионалния исторически музей във Враца ще бъде открита 

благотворителната изложба "Търсената Америка" в помощ на малката Сияна, която страда 

от детска церебрална парализа и се нуждае от средства за лечение. Снимките от изложбата 

са направени на студентска бригада в САЩ и представят едни от най-интересните и красиви 

места в Ню Йорк, Бар Харбър, Лас Вегас, Лос Анжелес и Маями.  

 
 
  40 младежи са били настанени в двете наблюдавани жилища в Стара Загора 
 

www.stz7.com | 21.04.2018 | 11:50  

Сподели  

14 момичета и 26 момчета, на възраст от 18 до 30 г., са били настанени за различен период 

от време в едно от двете наблюдавани жилища в Стара Загора- в кв. “Зора” и кв. “Железник”, 

където са получили необходимата им подкрепа и са стартирали успешно своя нов 

самостоятелен живот. По време на своя престой една част от младите хора са завършили 

определена степен от своето образование, други са започнали да следват в университет, а 

някои са се установили трайно на работа. На някои от тях е оказана подкрепа за преминаване 

на шофьорски курс, получаване на общинско жилище, намиране на подходяща 

индивидуална алтернатива за самостоятелност или съответно насочване към друга социална 

услуга.  

Днес над 75% от младежите, ползвали услугата, работят и се издържат сами.  

Екипът на “Наблюдавано жилище” се състои от ръководител дейности и ресурси, старши 

социален работник – координатор НЖ и ЗК, психолог, консултант по управление и методика 

на услугата, супервайзър, юрисконсулт, координатор за работа с доброволци и целеви 

аудитории, главен счетоводител и касиер-счетоводител. Персоналът е обучен и високо 

квалифициран в предоставянето на социални услуги на уязвими клиенти. Неговата работа е 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1376%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18080035%22
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http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18079890%22
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организирана съобразно методиката на услугата.  

Екипът е позициониран в сградата на Централното управление на Сдружение “Самаряни”, 

където се намират Приемната на услугата НЖ и Звеното за консултиране, формирано към 

нея.  

Наблюдавано жилище е социална услуга, която предоставя комплексна подкрепа на младите 

хора за водене на самостоятелен начин на живот, включваща: настаняване, изготвяне оценка 

на потребностите и индивидуален план, информиране и насочване към различни услуги и 

институции в общността, социално-психологическо и професионално консултиране, както и 

друга подкрепа, според индивидуалните потребности на младите хора. Организират се 

обучения и тренинги за придобиване на нови знания и умения, както и за развиване на 

наличните личностни ресурси на настанените в услугата. По преценка на екипа, при 

необходимост се осъществява и придружаване. За да бъде структурирана и адекватна 

подкрепата, която се оказва на младите хора, от екипа на услугата е разработена специална 

програма за осъществяване на услуги с настаняване в НЖ за млади хора от общността.  

От април 2016 година към услугата “Наблюдавано жилище” функционира и “Звено за 

консултиране”, което предоставя възможност за подпомагане на лица, без да е необходимо 

настаняване. Това могат да бъдат младежи и девойки на възраст от 18 до 30 г., вече ползвали 

социалната услуга НЖ или такива от общността, които се намират в рискова житейска 

ситуация, при която не е наложителен прием в услугата и настаняване, но съществува нужда 

от индивидуална психо-социална подкрепа. Услугите, които те получават напълно 

безвъзмездно, са следните: социално-психологическо и професионално консултиране по 

предварително разработена програма или по индивидуална заявка; юридическо 

консултиране по преценка на специалиста, в случай, че е заявена проблематика от 

юридическата сфера; обучителни тренинги (включени към програмата), които всеки млад 

човек може да избере, да даде съответна заявка за тях или да му бъдат предложени различни 

отделни модули; придружаване при необходимост до различни институции, където да се 

окаже съответната нужна подкрепа; насочване към различни служби и други услуги в 

общността.  

Социално консултиране в Звеното се осъществява от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 

17:00 ч., а психологическо – по предварително определен график или по индивидуална 

заявка.  

Звеното е ситуирано в обособено за целта помещение (стая № 102) в Централното 

управление на Сдружение „Самаряни“, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „П. Евтимий“ № 57. 

Екипът може да осъществява мобилна работа и организирани дейности извън него, за да 

може младите хора да получават адекватна информация и подкрепа, от които те се нуждаят.  

“Наблюдавано жилище” – Стара Загора, работи в партньорство с Община Стара Загора, и 

разчита на подкрепата на Международен младежки център, Сдружение „Свят без граници“, 

ДСП, ОЗД, кметствата на територията на общ. Стара Загора, доброволци, дарители и цялата 

старозагорската общественост.  

През месец април се отбелязват осем години от създаването на “Наблюдавано жилище” – 

Стара Загора.  

 
 
  170 кучета са осиновени от столичните общински приюти от началото на 2018 г. 
 

www.bgnes.com | 21.04.2018 | 14:15  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s109%22
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От началото на годината от приютите, за които отговаря Столична община, са осиновени 

малко над 170 кучета. Това заяви директорът на общинското предприятие „Екоравновесие“ 

към Столична община Веселин Асенов, предаде репортер на БГНЕС.  

В съботния ден на Женския пазар в столицата се провежда информационна кампания за 

осиновяване на кучета от приютите. „Днешната инициатива е част от кампанията „Подари 

си приятел”, на която искаме да представим на гражданите четири осиновени кучета от 

общинските приюти на „Екоравновесие” и да поговорим малко с гражданите относно 

отговорността да имаш домашен любимец и да се грижиш за него. Основният проблем, за да 

има безстопанствени кучета, е именно безотговорното отношение на собствениците на 

домашни любимци-това, че те не ги кастрират, не ги обезпаразитяват и при едно нежелано 

поколение ги изхвърлят на улицата”, смята директорът на „Екоравновесие”.  

Той се надява, че до края на годината борят на осиновените кучета ще достигне повече от 

600. В момента във всички приюти на „Екоравновесие“ има около 1600 кучета. „Заради това 

днес провеждаме тази информационна кампания, за да говорим с хората и да обясним, че ако 

продължава това безотговорно отношение към домашните любимци, нашите приюти ще 

бъдат винаги пълни”, подчерта Веселин Асенов.  

Според него отношението на хората към осиновяване на кученца от приют се променя към 

положително. „Все повече хора посещават събитията ни. Дори в неделя, когато са 

организираните разходки в нашите приюти, все повече хора посещават приюта, като 

последната неделя бяха над сто души, които да разходят куче, да се запознаят с бездомно 

животно и евентуално да си осиновят”, каза директорът на общинското предприятие.  

„Екоравновесие“ стопанисва три приюта и една общинска клиника, а от началото на април 

стартира кампания за безплатна кастрация на дворни и домашни кучета. „Започнахме от 

крайните квартали и продължаваме цяла година във всички квартали на София. Кастрацията 

важи за всички домашни любимци. Всеки може да заповяда при нас, да кастрираме, 

обезпаразитим, идентифицираме, и да му го върнем с паспорт. Той ще бъде освободен и от 

годишен данък куче, който е 24 лв.”, поясни Асенов. Това може да стане на място в 

„Екоравновесие” или, ако някой желае-да подаде заявка по телефона или електронната ни 

поща и екип на предприятието да вземе кучето, да го закара в клиниката и след като бъдат 

извършени всички манипулации, да му бъде върнато отново на адреса.  

„Пазари Възраждане“ за втора поредна година става съорганизатор с „Екоравновесие“ в тази 

инициатива, като миналата година е било осиновено едно кученце. „Не е толкова важен 

точният брой на осиновените кучета, колкото информираността на хората и обръщането на 

внимание на този проблем и възможността да предприемат действия след като осмислят 

всичко, което са разбрали по време на тази кампания”, заяви Драгомир Димитров, 

изпълнителен директор на „Пазари Възраждане“.  

„Искаме да покажем на хората, че това е проблем, който съществува и той не е само наш или 

само на някого, а на цялото общество, и всички трябва да имаме информиран и цивилизован 

избор, когато се отнасяме към него”, допълни той.  

Апелът ми към хората е, да си осиновят куче, тъй като така правят огромно добро за 

животно, което няма дом, любов или още по-лошо, ако е изоставено от бившите си стопани. 

Няма смисъл да се подкрепя един бизнес с кучета, който цели единствено печалба, 

коментира пред БГНЕС и Розалин, която доброволец в общинския приют в Горни Богров от 

година и половина. Първите две кучета, които е имала, са осиновени от общинския приют в 

Сеславци, където също е била доброволец.  

„Исках да имам куче и за мен единствената опция беше да си осиновя куче, което няма дом. 

Едното куче се казва Роза. Тя беше блъсната от кола и намерена от екипите на 

„Екоравновесие“, оставена в приюта. Като я взех тя почти се беше възстановила, 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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доизлекувах я и от тогава е при мен и се превърна в един прекрасен домашен любимец, 

нищо, че е огромна и е бивше улично куче”, обясни Розалин.  

Тя все още не може да си обясни как може да оставиш животинката си на улицата. „Ако 

взимаш куче в един момент трябва да си наясно, че това е решение за цял живот, а не докато 

не порасне или не ви омръзне. Ако хората не са готови по-добре да не си взимат куче 

изобщо”, категорична е Розалин. 

  
 Доброволци облагородиха парка в пловдивския квартал „Прослав“ 
 

www.focus-radio.net | 21.04.2018 | 14:15  

Пловдив. Доброволци предприеха мащабна акция по облагородяването на парка в центъра 

на пловдивския квартал „Прослав“. Това каза за Радио „Фокус“ – Пловдив кметът на район 

„Западен“ Димитър Колев. По думите му, в акцията са се включили стотина доброволци. 

„Всички пейки в парка бяха пребоядисани, а счупените дъски бяха подменени с нови. Освен 

това, беше пребоядисана оградата на детската площадка в парка“, каза Колев. Той призова 

всички да бъдат внимателни и да пазят създаденото в парка на кв. „Прослав“.  

Тони МИХАЙЛОВ  

 

 
 Библиотеката при НЧ „Надежда 1869” във Велико Търново набира книги за обогатяване на фонда си 
 

www.focus-radio.net | 22.04.2018 | 15:16  

Велико Търново. Библиотеката при НЧ „Надежда 1869” във Велико Търново набира книги за 

обогатяване на фонда си. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново библиотекарят 

при читалището Бисера Дживодерова. Тя прикани гражданите да подарят на най-старото 

читалище в града своя книга. „Ако сте закупили някоя книга през последните 15 години, 

прочели сте я и няма да я прочетете втори път, можете да я дарите на нашата библиотека. 

Така и други хора ще могат да й се порадват. Ако имате книги за деца, макар и по-стари, 

също приемаме, защото детските книги са вечни. Нищо, че са от 70-те или 80-те години, те 

вършат чудесна работа“, допълни Бисера Дживодерова. Тя припомни, че от 2009 година 

насам, за празника на Велико Търново  – 22 март, библиотеката при най-старото читалище в 

града, обявява кампания „Подари  книга на библиотеката“. Изпращат се писма да 

издателствата и се приканват граждани да подарят книга. „Получаваме много дарения и сме 

много благодарни за това. През цялата година се радваме на дарения“, допълни още 

библиотекарят. Тя припомни, че над 300 читатели ползват услугите на читалищната 

библиотека. Фондът и наброява 46 хиляди тома литература.  

 
Благотворителна еко-акция в Силистра 
 

www.kvorum-silistra.info | 22.04.2018 | 16:20  

Благотворителна еко-акция ще се проведе днес в Силистра по повод Деня на Земята - 22 

април. От 11 часа срещу входа на Дунавския парк ще бъде поставена метална сфера, 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s707%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18081328%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s707%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18089370%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2182%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18090012%22
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изобразяваща планетата Земя. Това ще бъде пункт за събиране на пластмасови капачки, 

обясни за Радио Шумен Пепа Русева от инициативния комитет. Прастмасовите капачки ще 

бъдат предадени за рециклиране, а със събратите средства ще се закупи апаратура за 

Неонатологочното отделение на Силистренската болница. Акцията се реализира със 

съдействието на Община Силистра, а сферата е дарение от местна фирма, допълни Пепа 

Русева. Мястото ще бъде като пункт, където могат да се оставят пластмасови капачки и 

занапред. Мотото на тазгодишната световна кампания по повод Деня на Земята е "Свят без 

замърсяване от пластмаси".  

  

 
 Френско семейство с дарение за дома за стари хора "Вьрбовка" 
 

в. Ловеч Прес | 23.04.2018 | Стр. 1  

Ново дарение получи домът за стари хора "Вьрбовка" край Ловеч, съобщават от пресцентъра 

на общината. То е от френското семейство Мишел и Клодин Го, което не за пръв път 

подпомага възрастните там. Сега дарението е от готварска печка, препарати за миене и 

комплект занимателни игри. 

Мишел Го е дългогодишен и активен член на Асоциация "Доверие България". През миналата 

година в Деня на Ловеч той бе удостоен с почетен медал от общината. 

Домът за стари хора "Вьрбовка" има капацитет 30 души и е предназначен за хора в 

пенсионна възраст, незапубили възможността си да се придвижват самостоятелно, както и да 

се самообслужват. 

 
 Да се завърнеш в България с кауза 
 

www.bnt.bg | 23.04.2018 | 06:46  

Добротата и желанието да бъдеш полезен в родната си страна. С тези цели Габриела Пермол 

напуска европейското училище в Страсбург и се завръща в България. Габриела Пермол: 

Майка ми е българка и исках поне за малко да видя родното си място и да знам откъде са 

корените ми. Преди две години започнах да доброволствам в сдружение "Дете и 

пространство". Исках по някакъв начин или да помагам на хората, или да се обучавам и 

затова намерихме с майка ми това сдружение, което и да ми помогне да разбирам хората, 

защото искам да стана психолог. Галина Йотова, управител на ЦНС за деца с увреждания- 

сдружение "Дете и пространство": Имаме необходимост от повече хора да работят с тези 

деца, защото те имат нужда от подкрепа навсякъде и във всичко. Доброволците правят 

много за нас.Сдружение "Дете и пространство" стартира дейността си през 2006 г. Оттогава 

насам развива центрове в различни области на страната, които да подкрепят деца, чиито 

семейства нямат средства, за да ги отглеждат в подходящи условия. А това което очаква 

Габриела всеки път, когато се насочи към децата са протегните ръце и сърца, жадни за обич. 

Габриела Пермол: Най-вече си играя с тях, понякога четем, те много обичат и да рисуват. Те 

са много усмихнати, макар че са преживели доста трудности и тепърва ще преживяват. 

Виждат смисъла в живота, макар че са малки, но вътре в себе си го намират и това ме 

мотивира."След всяка следваща среща с децата Габриела е уверена, че имаме нужда да се 

радваме на малките неща, чисто по детски, колкото и да е труден животът ни. Габриела 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s838%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18093878%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s899%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18094183%22
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Пермол: Важно е да се развием като нация, като хора, да помагаме и да правим нещо за 

другите. Трябва да действаш, ако нещо не ти харесва, не трябва само да се оплакваш. 

Смятам, че трябва да има повече хора, които да доброволстват, всички казваме, че искаме да 

си помагаме, а когато наистина имаме възможност да помагаме, си намираме причини, че 

сме заети.Галина Йотова: Тя е изключителен човек, и се надявам да има повече такива хора 

като нея, защото тя е толкова млада, но вече знае какво иска.От спокойния дух в Страсбург 

към оживеното настроение в София. Този културен шок преживява Габриела, когато 

пристига в родната си България. Но свиква с динамичния начин на живот в столицата и 

бързо навлиза в новата учебна система. Габриела Пермол: Във Франция учениците слушат 

учителите, има добър контакт, но тук предметите се учат на по-високо ниво, това е добре за 

мен, но и ми е малко трудно, иначе тук дисциплината е малко по-зле. Ако можеше да се 

срещнат дисциплината във Франция и обучението в България, щеше да бъде 

идеално.Габриела успява да пренесе доброволческия дух на Франция към България и в 

своето училище - Първа английска гимназия. Като обединява своите връстници около 

каузата, да върнат усмивката на едно дете в неравностойно положение. Габриела Пермол: 

Благотворителни дейности, с които искаме да съберем пари за определена кауза и 

създадохме идеята да организираме благотворителен концерт.Галина Йотова: Връщайки се 

обратно в България, тя се сеща за нас и реши да направи нещо по-голямо за събиране на 

средства за инвалидна количка.Габриела ще пренесе добрината си и към Великобритания. За 

да завърши образованието си и да се впусне в ново предизвикателство. Габриела Пермол: 

Искам да отида в университет във Великобритания, където със сигурност ще уча 

"Психология" и там ще търся да доброволствам и да помагам на хората. Ако човек много 

иска нещо, ще успее.Габриела ще полети към мечтите си извън България, но смята да се 

завръща към родината и обещава, че винаги ще следва Платоновите думи: "бъди добър с 

хората, защото всеки, когото срещаш, води тежка битка".  

Да се завърнеш в България с кауза "Денят започва" | "Разлики в заплатите на българи и 

европейци" - 23.04.2018  

 
 Днес бургазлии ще четат в автобусите 
 

www.zonaburgas.bg | 23.04.2018 | 11:53  

На 23 април отбелязваме Световния ден на книгата и авторското право. По този повод 

Читалище „Изгрев 1909“ ще представи романа „Аз още броя дните“, победител в конкурса 

„Ръкописът“ на  БНТ 1, в рамките на шестото издание на инициативата „Четем заедно една 

книга“. Над 2000 граждани и гости на морския град,  пътуващи на тази дата в автобусите по 

линии  Б1, Б2, 11 и 12, ще получат от доброволци брошура с текстове от романа на Георги 

Бърдаров. Отбелязването ще завърши в зала „Георги Баев“ на КЦ „Морско казино“, където 

от 18.30 часа авторът ще бъде представен от своя колега Радко Пенев.  

Идеята в един ден един град да чете една книга датира от 1998 година. За първи път тя се 

реализира в Сиатъл, САЩ. Моделът „One city, one Book“ е познат още в Германия, Англия и 

Ирландия.  

През 2013 година народно читалище „Изгрев 1909“ – Бургас за първи път приложи тази 

добра практика и представи младия писател Явор Веселинов, последван от носителката на 

престижни български награди за литература Керана Ангелова, Радослав Гизгинджиев с 

трилогията РАЙ, бургаския фантаст Янчо Чолаков и автора на „Ритуалът“ Радко Пенев.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2387%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18096999%22


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

28 

 

Събитието се реализира с подкрепата на Община Бургас, „Бургасбус“ ЕООД  и книжарница 

„Ciela Books“.  

 
 Първият полумаратон на София ще обхване сърцето на София на ... 
 

www.novini247.com | 23.04.2018 | 11:50  

Храм-паметник “Св. Ал. Невски е старт и финал на полумаратона на София. Първият 

полумаратон на София ще обхване сърцето на София на 13 май (неделя). "Kaufland София 

Полумаратон" се очертава да се превърне в едно от най-масовите и атрактивни състезания по 

шосейно бягане в столицата, предлагайки старт и финал на площад "Св. Александър 

Невски", трасе с една обиколка, преминаваща край редица забележителности, през 

централни части на града и паркове. Освен всичко останало, събитието включва богата 

програма на площада, експо зона с щандове на изложители, игри и атлетически 

предизвикателства за деца, награди и др. Предвидена е и благотворителна инициатива, чрез 

която ще бъде оказано съдействие за три каузи на фондации в страната. Като част от 

полумаратона ще се проведе и първото издание на "RUN4EU" – безплатно щафетно бягане 

за ученици и училищни отбори, организирано от Спортен клуб „Бегач“ в партньорство с 

Представителството на Европейската комисия и Бюрото на Европейския парламент в 

България. "Имаме състезание, което започва и финишира от символа на София - храм-

паметник "Св. Александър Невски". Символ, защото е на повечето картички и Уикипедия 

страницата на София. Това прави града ни разпознаваем като спортна столица, въпреки че 

сме последни в ЕС по спортна активност. Направили сме състезание, което е безплатно за 

деца и дистанции, които започват от 600 метра до 21 км. Надяваме се бягането като най-

достъпен спорт да стигне до повече хора и това състезание да бъде включено в пролетния 

календар, ако не на всеки, то на повечето граждани на София или защо не на Европа." – 

допълва за събитията на 13 май Еленко Еленков, Председател на клуб "Бегач". 

Състезанието  включва няколко различни дисциплини, подходящи както за опитни бегачи, 

така и за абсолютно начинаещи – класически полумаратон (21,1 км) и бягания на 10 и 5 км. 

За всички участници на 21,1 км е предвидена по една от специалните брандирани тениски за 

бягане, както и допълнителни награди. Като част от полумаратона и в рамките на 

честванията за Деня на Европа, на 13 май ще се проведе и специалното състезание за 

ученици - "RUN4EU". То е с безплатна регистрация за ученици и училищни отбори и с 

възможност за избор между различни дисциплини: 4х5 км училищна отборна щафета, бягане 

на 600 метра, на 5 км, на 10 км, както и предизвикателен полумаратон (21,1 км). Всеки 

участник в “RUN4EU”, независимо от избраната дистанция, ще получи тениска за бягане с 

логото на събитието. Освен възможността да предизвикат себе си в това да бъдат по-бързи 

или да изминат по-голяма дистанция, участниците в "Kaufland София Полумаратон" имат 

възможност да бъдат полезни и за останалите, давайки пример и оказвайки съдействие на 

онези, които имат нужда от помощ. При попълване на регистрационната си форма, всеки 

участник може да избере кауза, която желае да подкрепи. Организациите, между които може 

да се направи избор, са Фондация „Воден път” (подкрепа за деца със специални нужди чрез 

кинезитерапия, водна рехабилитация и модифицирано плуване), Фондация “Сийдър” 

(подкрепа за център от семеен тип в гр. Казанлък, в който живеят деца с тежки увреждания, 

лишени от родителска грижа) и Фондация "Очи на четири лапи" (отглеждане и обучение на 

бъдещи служебни кучета за хора с увреждания). 15% от таксата за всяка регистрация ще 

бъдат дарени на една от трите фондации. Изборът на кауза може да бъде направен от всеки 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6745%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18096875%22
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участник в събитието при онлайн регистрация.   Регистрацията за двете събития, която 

включва и възможността за избор на кауза, продължава на уебсайта 

https://sofiahalfmarathon.com/. За "Kaufland София Полумаратон" таксите до края на месец 

април са промоционални – 9 лв. за 5 км, 39 лв. за 10 км и 49 лв. за полумаратон. За всички 

ученици, участващи в "RUN4EU", както и за хората над 60-годишна възраст, участието е 

безплатно и се изисква единствено регистрация на уебсайта.  

Източник: gong.bg  

 
 Библиотеката в Перник отбеляза Световния ден на книгата със специално дарение 
 

www.mirogled.com | 23.04.2018 | 14:15  

Регионална библиотека „Светослав Минков" в Перник отбелязва Световния ден на книгата и 

авторското право със специално дарение от издателство „МаК" и Фондация „Глобални 

библиотеки- България" днес. Денят се празнуван за първи път през 1995г. и е част от 

календара на ЮНЕСКО.Целта на Международния ден на книгата и авторското право  е да 

насърчи четенето на книги и книгоиздаването. С тържествено му обявяване  за 

Международен ден на книгата, ЮНЕСКО се стреми да насърчава четенето, издателската 

дейност и защитата на интелектуалната собственост чрез спазването на авторското право. 

Датата 23 април  не е избрана случайно. На този ден са родени Морис Дрюон, Владимир 

Набоков, Мануел Валехо и много други. Тази година за Световна столица на 

книгата  ЮНЕСКО е определил Атина, а 2019г. ще бъде арабският град Шарджа. Градът е 

считан за културна столица на Обединените арабски емирства. По този повод РБ „Светослав 

Минков" гр. Перник получи специално дарение от Издателство „МаК" и фондация 

„Глобални библиотеки-България"  от подбрани публицистични заглавия. Списъкът  включва 

Вацлав Клаус, Джон Хамилтън, Витолд  Гадомски, Джейми Глазов, Ана Мария Тури и др.  

  
Даряват модерна медицинска апаратура за деца на „Пирогов“ 
 

www.zdrave.net | 23.04.2018 | 13:58  

Мултипараметричен монитор за неинвазивно изследване на параметри Radical 7 даряват на 

Клиниката по детска анестезиология и реанимация на УМБАЛСМ „Пирогов“ БЧК и 

Националната верига хипермаркети за детски и бебешки стоки „Хиполенд“, съобщиха от 

лечебното заведение. Медицинската апаратура е на стойност 22 888лв. Тя ще послужи за 

изключително прецизно, непрекъснато и в същото време безболезнено и щадящо малките 

пациенти проследяване на изключително важните в реанимационния процес показатели за 

нивата на хемоглобина, на пулса и сатурацията. Най-важното е, че всичко това се случва 

неинвазивно чрез поставяне на сензор на ръчичката или крачето. Уникалният апарат е от 

най-ново поколение и е толкова широкообхватен, че може да подава параметри по време на 

операция или транспортиране както на новородени, така и на възрастни пациенти. 

Благодарение на различни светлинни, цветови и звкукови индикатори той сигнализира на 

анестезиолога или реаниматора на момента, че има промяна в показанията на пациента. В 

следоперативния период на реанимационни грижи кръвоизливите са една от основните 

причини за високата смъртност сред пациентите, преживели операция и тежка травма. Ето 

защо проследяването на нивата на хемоглобина  е от животоспасяващо значение за болните 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s2162%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18098337%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1285%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18097877%22
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в критично състояние.  Мултипараметричният монитор, който следи в реално време 

кръвните показатели,  дава възможност на лекарите непрекъснато да следят състоянието на 

пациентите и да вземат бързи и адекватни животоспасяващи решения. Radical7 

мултипараметричният монитор е точно такъв модерен медициски апарат, най-ново 

поколение пулсови СО-Оксиметри, произведен в САЩ според най-високите медицински 

стандарти. УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ е едва втората българска болница, която вече 

разполага с този много необходим медицински уред, който подпомага работата на спешните 

медици и спестява, особено на най-малките пациенти, травмата и страха от болезнената 

процедура на многократно вземане на кръв в критичния следоперативен реанимационен 

период на лечението.  Освен медицинската апаратура, „Хиполенд“ ще дари и играчки за 

залите за почивка и игра на малките пациенти на болницата.   Дарението ще бъде връчено на 

изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ проф. д-р Асен Балтов и на 

началника на отделението по детска реанимация д-р Христо Пседерски.  

  
Библиотеката За четвърта поредна година регионалната биоблиотека Христо Ботев“ във Враца ... 
 

www.novini247.com | 23.04.2018 | 14:51  

Библиотека Христо Ботев във Враца се включва в световната нощ на книгата. За четвърта 

поредна година регионалната биоблиотека „Христо Ботев“ във Враца организира в днешния 

Международен ден на книгата инициативата „Нощ в библиотеката“. Директорът на 

библиотеката Силвия Врачовска обясни: „Днес е Световен ден на книгата и авторското 

право и за четвърта поредна година Регионална библиотека ще проведе едно от любимите 

събития на читателите, приятелите й – Нощ в библиотеката. Днес работното време на 

библиотеката няма да свърши в 18 часа. от 18 до 22 часа в залите на библиотеката може да 

размените книга, да участвате в забавни игри с интересни награди, среща с автор и много 

настроение. Официалното откриване ще направим със спектакъла на театрална група 

„Темп“, които ще представят шекспирови сонети. Веднага след него всички гости ще могат 

да се включат в играта „Познай книгата от филма“. За целта подготвихме откъси от най-

нашумелите продукции, които са по художествени произведения. Постарали сме да 

затрудним дори и най-големите познавачи. След като открием всички загадки, най-малките 

ни приятели ще се впуснат в играта „Приказкословица“. В детския отдел ще има 

кръстословица, която трябва да бъде попълнена с имената на най-популярните приказни 

герои. Жокерите им ще бъдат давани от нашите доброволци, които ще четат откъси от 

книгите, а след това приказните герои продължават с редене на пъзели. Най-голямата 

изненада  е гостуването на Радослав Гизгинджиев. Новият му роман „Повече от любов“ се 

появи на 14 февруари, а вече присъства в класацията за най-четени книги за месец март на 

Регионална библиотека“. Подробности за „Нощ в библиотеката“ чуйте в звуковия файл.   

Източник: bnr.bg  
Стотици се включиха в маратона "Четяща Стара Загора" 
 

www.bta.bg | 23.04.2018 | 15:06  

Начало / Българска община 

BOBSTH 14:30:01 23-04-2018 RM1428BO.026 Стара Загора - маратон Стотици се включиха в 

маратона "Четяща Стара Загора" Стара Загора, 23 април /Румяна Лечева, БТА/ Любители на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6745%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18100250%22
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хубавата книга - деца, ученици, студенти и възрастни, се включиха в маратона "Четяща 

Стара Загора", който се провежда днес в Града на липите, съобщават от пресцентъра на 

общината. Участието в Маратона е нерегламентирано и доброволно. Четат се текстове от 

любими произведения, от произведения на даден автор или по избрана тема. В четенията с 

деца и ученици се включват поети, писатели, журналисти и библиотекари, актьори и 

общественици, детски клуб "Приятели на книгата" и Център за работа с доброволци при 

библиотека "Родина", представители на общинската и областната администрация. В рамките 

на маратона днес бе отбелязан Международният ден на книгата. Началото бе дадено рано 

сутринта в книжарница "Приятели". Там се събраха представители на Община Стара Загора, 

Библиотека "Родина", Регионална библиотека "Захарий Княжески", Университетска 

библиотека, детски градини, училища, както и ученици доброволци от ППМГ "Гео Милев" и 

СУ "Иван Вазов". До 16:00 часа в Парк "Пети октомври" ще продължи хепънингът на 

книгата и четенето с участието на детски градини, училища, творци и граждани. От 17:30 

часа в Регионален исторически музей започва литературна вечер с писателя, поета и 

композитора Владо Любенов и романа му "Адвокатът на лудите". Авторски рецитал "Поезия 

с китара". От 19:30 часа в Къщата на Архитекта ще се състои Национална премиера на 

сборника "Гласовете на българския диаболизъм" и среща с екипа му. /РУМ/  

 
"Оргахим" инвестира над 13 тона боя за обновяване на обекти 
 

Строителство Имоти | 24.04.2018 | Стр. 9  

Няма как да се справяш добре, ако не правиш добро! Това важи и в живота, и в бизнеса и 

обобщава философията на "Оргахим". За по-малко от година компанията дарява 13 867 кг 

бои на стойност близо 23 550 лева. Това количество е достатъчно да се боядиса почти 4 пъти 

застроената площ на сградата на Софийския университет "Св. Климент Охридски". 

Обновени са социални центрове и сдружения, фондации и спортни клубове, училища и 

детски градини. Нов облик получават и болница, куклен театър, обществени сгради, както и 

избрани от потребителите пространства от градската среда. 

 
Започва второто издание на "С предпазен колан на задната седалка" 
 

в. Народно дело, Варна | 24.04.2018 | Стр. 17  

След изключителния успех на кампанията през изминалата учебна година, когато бяха 

обхванати деца от първи до четвърти клас от над 50 училища във Варна и региона, на 

17.04.2018 г. беше даден стартът на второто издание на инициативата за безопасност на 

децата в автомобилите. Тази година тя се провежда под егидата на Президента на Р 

България. След Варна област Шумен беше втората, която я поде. В София имаше пилотни 

обучения в първите класове на две училища. 

Организаторите във Варна имат отново силната подкрепа на Областна управа, Община 

Варна, Регионално управление на образованието - Варна, БЧК и много други институции и 

фирми от Варна и региона. 

Инициативата има две основни цели. Първата е образователна. Целта е да бъдат обхванати 

близо 3600 деца от първи клас в над 50 училища във Варна, Девня, Провадия, Белослав и 

Суворово. Те ще бъдат обучени за "инспектори по коланите" и ще внимават всички пътници 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s913%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18106252%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s332%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18097413%22
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в колата да са с правилно поставени колани. От средата на април до края на май 2017 г. над 

100 доброволци от "Солвей Соди" и партньори ще влизат в класовете, като чрез 

интерактивна презентация ще обясняват колко е важно децата да пътуват на задната седалка 

в автомобила, да са на повдигаща седалка или столче и да поставят правилно предпазния 

колан. 

Втората цел е да се привлече вниманието на децата и най-вече на родителите, както и на 

цялото общество към този сериозен проблем - липса на изградени навици за поставяне на 

колан при пътуването на задна та седалка на автомобила. По този повод бе създадена и 

Facebook група https://www.facebook.com/groups/ 

SeatBeltsVarna/?. Нов елемент в тазгодишната кампания е организирането на пилотни срещи 

с родители в три варненски училища. 

Г-н Номикос, изпълнителен директор на "Солвей Соди": "Наблюденията ми са, че децата 

масово не поставят колан на задната се далка, което застрашава безопасността им при 

пътуване с автомобил. Това е свързано със слабата информираност на родителите за 

сериозните рискове, на които децата се излагат. Повечето пътници на предната седалка на 

колите са ньори около тази кауза е изключително положителен факт. Това също означава, че 

всички сме загрижени." 

Според официалната статистика за 2017 година България е с най-висок брой загинали при 

пътни произшествия спрямо другите европейски страни. 

Над 1100 деца на възраст между 6 и 17 години са били сериозно наранени, 36 от тях са 

загинали. Голяма част от пострадалите са останали с трайни увреждания за цял живот. 

Много от загиналите са били без колан. 

с предпазни колани, което е много положително, докато тези отзад, с изключение на най-

малките деца, обикновено не поставят колани. Нека заедно да се оп -итаме да запазим 

живота и здравето на децата - те са нашето бъдеще. И един детски живот да бъде спасен, 

усилията ни няма да са отишли напразно. Благодаря на всички доброволци и партньори, 

както и на колегите от "Солвей Соди", които направиха реализирането на тази инициатива 

възможно. 

 
"Билла" с ръст от 9,2% на оборота у нас 
 

в. 24 часа | 24.04.2018 | Стр. 10  

9,2% ръст на брутния оборот отбеляза "Билла" в България за 2017-а спрямо 2016 г. 

Приходите от продажби на стоки възлизат на над 854 млн. лв. Компанията отчита и над 1,3 

млн. клиентски посещения на седмица. 

През миналата година са отворени и 8 нови магазина, 3 от тях в големи търговски центрове в 

София. От началото на 2018 г. са открити и още 2 

- във Варна и в столичен мол. Така обектите на "Билла" в страната са нараснали до 120 в 27 

града. Това прави веригата лидер по брой магазини в България и първенец по отношение на 

супермаркетите в столичните молове. 

"Билла" е един от най-големите работодатели у нас с повече от 4500 служители в 37 града. 

Всеки един нов обект открива 40-50 работни места. 

Приоритет на веригата са и значими социални каузи. През 2018 г. продължава националната 

кампания "Ние обичаме България", осигуряваща финансова помощ за значими паметници на 

културата. Тази година инициативата ще подпомогне Панорама "Плевенска епопея 1877 г." с 

благотворителен концерт на 22 май в "Арена Армеец". 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s9%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18108868%22
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"Магически макарони" за 30 хил. лв. дари плевенският "Лайънс клуб" на детски градини в Ловеч 
 

www.dariknews.bg | 24.04.2018 | 09:11  

Дарение на стойност 30 хил. лв. получиха детските градини в община Ловеч от „Лайънс 

Клуб“ в Плевен, съобщават от пресцентъра на кметската администрация. То включва 

комплекти за игра и моделиране Magic Nuudles (магически макарони), комплекти моливи и 

3D книжки. Дарението бе прието от кмета на Ловеч Корнелия Маринова, заместника й 

Венцислав Христов и директорите на детските заведения. Дарителите Владимир Гатев 

и  Ивайло Стоянов разказаха как децата могат да се забавляват с тези „магически макарони“. 

Те са изработени от царевично брашно, различни цветове, могат да се моделират като 

пластилин, да се лепят по картинки и да се правят пространствени фигури. Безопасни са при 

поглъщане, защото са от брашно, като (нарочно) не са вкусни. Дарението е достатъчно за 

забавленията на около 1100 деца от първа до четвърта група. То е осигурено с лични 

средства на два клуба – плевенския и „Лайънс клуб Кепитъл“ - София.  

 
"Център за природни науки беше открит в столичното 51-во училище 
 

www.news.bnt.bg | 24.04.2018 | 14:21  

Целта на инвестицията е да се засили интереса на учениците към природните и 

математическите науки, тъй като през последните години много малко млади хора се 

насочват към тях. В новия център учениците ще могат да правят опити, ще работят по групи 

в екип, ще имат по две учебни дъски, ще се използват и дигитални методи на преподаване. 

Кабинетите са оборудвани и с микроскопи и реактиви. Центърът е на стойност 400 000 лева 

като парите са от Фондация "Америка за България", от дарения на родители и от бюджета на 

училището. На откриването днес присъстваха просветният министър Красимир Вълчев и 

кметът на София Йорданка Фандъкова, а от 16.00 часа предстои откриването на подобен 

център в столичното 18-о училище.Така общо тези центрове за природни науки в столицата 

ще станат шест.  

 
Дарение в Клиниката по детска анестезиология и реанимация на "Пирогов" 
 

www.news.bnt.bg | 24.04.2018 | 14:21  

Измерването се прави със сензор на ръката или крака на детето. Апаратът е от най-ново 

поколение и може да се използва и по време на операция или транспортиране на 

новородени. С него се спестяват и излишни кръвопреливания, тъй като постоянно се следи 

нивото на кръвта. Дарението е на голяма верига хипермаркети за детски стоки съвместно с 

Българския червен кръст. Стойността му е близо 23 000 лева.  

 
Еврокомисар: Над 13 милиона сирийци се нуждаят от хуманитарната помощ 
 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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www.24chasa.bg | 24.04.2018 | 14:45  

Над 13 милиона сирийци се нуждаят от хуманитарната помощ на международната общност. 

Това заяви днес еврокомисарят за хуманитарната помощ и справянето с кризи Христос 

Стилианидис, цитиран от ТАСС. В изявление пред втората конференция на международните 

дарители за Сирия в Брюксел той обяви, че хуманитарната ситуация в Сирия се влошава. 

"Над 13 милиона души, от които 6 милиона деца, се нуждаят от хуманитарна помощ". Той 

добави, че други два милиона сирийци живеят на места, до които е невъзможно да бъде 

доставена такава помощ, предаде БТА. Предишната дарителска конференция за Сирия се 

състоя през април 2017 г. На нея бяха събрани шест милиарда долара, припомни ТАСС. За 

възстановяването на Сирия от разрушенията ще бъдат необходими най-малко 200-300 

милиарда долара, обяви днес в Женева представителят в Сирия на Световната организация 

по прехраната Джейкъб Кърн. Той припомни, че освен жилищните и производствените 

сгради трябва да бъда възстановени електропроводите, пътна и друга инфраструктура. 

"Всеки който има съвест, ще помогне на сирийците", каза Кърн и отбеляза, че много страни, 

които са негативно настроени към режима на Башар ал Асад, не желаят да направят това, 

предаде ТАСС.  

 

 
Учебни кабинети по природни науки ще се модернизират с 2 млн. лева 
 

www.bulfax.com | 24.04.2018 | 15:53  

За модернизация на кабинети по природни науки в училищата през тази година са 

предвидени 2 млн. лева от бюджета. Това каза министърът на образованието и науката 

Красимир Вълчев. Според него това е начин за подобряване на обучението по тези 

предмети. Сн. Столична община Вълчев присъства на отриването на център по природни 

науки "Еврика" в 51-о училище "Елисавета Багряна" в София. Той обаче не е направен 

основно с привлечени средства - 200 000 лева от Фондация "Америка за България" и 100 000 

лева от дарения на родители и приятели на училището. Използвани са и 100 000 лева от 

бюджета на училището. Работата по създаването на центъра продължила 2 години. Сега той 

включва високотехнологични кабинети по химия, биология, физика, математика и 

география, както и лаборатории към тях. Те са оборудвани със смарт екрани, модулни 

чинове, а в лабораториите има ново поколение микроскопи и апаратура. Сн. Столична 

община В тези кабинети учениците могат да ползват таблети, компютри и телефоните си 

като част от учебния процес. Дъските в тях са две, за да може уроците да се водят от 

различни места. Обучението става по модела на обърнатата класна стая - децата сами 

обобщават обобщават информацията по съответния предмет, работейки на групи, обясни 

директорът на училището Асен Александров. Центърът по природни науки ще се ползва от 

учениците в гимназиалните класове, но и от децата от трети и четвърти клас. Със средствата 

от училищното настоятелство са изцяло обновени трите фоайета пред кабинетите и са 

превърнати в импровизирани кътчета за отдих на учениците. Сн. Столична община Те са със 

специални акустични тавани. Книгите за библиотеките там също са дарени от родители и 

приятели. Досега шест столични училища поучиха възможност да модернизират кабинети, 

участвайки и със собствено финансиране в проекта, а вече към тях се добавят и 51-о и 18-о 

училище, каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която също присъства на откриването.  
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Фондация „Владиславово“ се включва в инициативата на сдружение „Аз вярвам и помагам“ 
 

www.dnesplus.bg | 24.04.2018 | 15:18  

Ползвателите на социални услуги от Център за социална рехабилитация и интеграция на 

деца в неравностойно положение и Ресурсен център за хора в неравностойно положение 

събираха активно пластмасови капачки, за да се включат в тази инициатива в помощ на 

недоносени бебета. Над 34 тона (34 000 килограма) пластмасови капачки успя да събере до 

края на 2017 година кампанията „Аз вярвам и помагам”, която стартира преди малко повече 

от две години във Варна. Над 450 000 души са участвали в събирането на капачките – детски 

градини, училища, държавни учреждения, фирми и стотици домакинства. С рециклирането 

на огромното количество пластмаса хиляди варненци дадоха своя принос за добрата кауза – 

закупуването на важна медицинска апаратура за отделенията по неонатология в 

Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. Д-р Д. 

Стаматов – Варна и в Многопрофилната болница за активно лечение „Света Анна-Варна“. 

Обединени от доброто децата от ЦСРИ, както и техните родители се чувстват още по-

мотивирани и споделиха, че ще продължават да участват в подобни инициативи. Всеки, 

който иска да дари капачки, може да види по какъв начин се прави това на страницата във 

facebook „Аз вярвам и помагам“./fvladislavovo.org Днес+  

 

 
"Хиполенд " дари на "Пирогов " модерна апаратура за лечение на деца 
 

в. 24 часа | 25.04.2018 | Стр. 5  

"Хиполенд" дари на Клиниката по детска анестезиология и реанимация в УМ-БАЛСМ 

"Н.И.Пирогов" мултипараметричен монитор за неинвазивно изследване на параметри 

Radical 7, произведен от американската фирма Masimo Corporation. 

Медицинската апаратура е на стойност 22 888 лева. Тя ще послужи за много прецизно, 

непрекъснато и безболезнено проследяване на изключително важните в реанимационния 

процес показатели за нивата на хемоглобина, на пулса и сатурацията. Всичко това се случва 

неинвазивно - чрез поставяне на сензор на ръчичката или крачето. Уникалният апарат е от 

най-ново поколение и е толкова широкообхватен, че може да подава параметри по време на 

операция или транспортиране както на новородени,така и на възрастни пациенти. Със 

светлинни, цветови и звукови индикатори той сигнализира на анестезиолога или на 

реаниматора, че има промяна в показанията на пациента. 

Освен медицинската апаратура "Хиполенд" дари и играчки за залите за почивка и игра на 

малките пациенти. 

Дарението беше връчено на изпълнителния директор на "Пирогов" проф. д-р Асен Балтов, 

на началника на Клиниката за интензивно лечение на деца доц. д-р Румяна Андонова и на 

началника на отделението по детска реанимация д-р Христо Пседерски от Мариан Колев, 

изпълнителен директор на "Хиполенд" АД, и от Христо Григоров, председател на БЧК. В 

знак на благодарност за дългогодишната благотворителна дейност на компанията, която 

ръководи, Мариан Колев получи почетния знак за заслуги на "Пирогов" и почетна грамота 

от БЧК. 

"Пирогов" е втората българска болница, която благодарение на "Хиполенд" вече разполага с 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s903%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18117936%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s9%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18124111%22
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този много необходим медицински уред за спешните медици. 

Дарението за детската реанимация на "Пирогов" е четвъртото дарение на модерна 

медицинска апаратура, което "Хиполенд"прави на водещи детски болници и отделения. 

 
Габрово се присъединява към международното събитие Нощ на литературата 
 

www.dariknews.bg | 25.04.2018 | 08:33  

За седми път България ще се включи в международното събитие Нощ на литературата. На 9 

май от 18 до 22 часа европейска преводна литература ще се чете в дванадесет български 

града – Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Перник, Пловдив, 

Русе, София, Стара Загора и Шумен. В Габрово Нощ на литературата е част от Календара на 

културните събития на общината за 2018 г. В Габрово бе открита Национална седмица на 

четенето Нощ на литературата е международно събитие, което цели да популяризира 

съвременни европейски автори. Във всеки от участващите градове се организират интересни 

за четене места, където в ролята на четци влизат популярни личности – актьори, радио- и 

телевизионни водещи, музиканти, популярни личности и други. Маратон на четенето Тази 

година зад инициативата в  Габрово застават Център за работа с доброволци към Община 

Габрово и доброволците на РБ „Априлов-Палаузов“. Две читателски гнезда се „свиват“ на 

ул. „Радецка“ и до паметника на Ран Босилек на 9 май, точно в 18.00 часа.  

 

 
Германия дарява още един милиард евро за Сирия 
 

www.fakti.bg | 25.04.2018 | 10:58  

Германия обеща да отпусне още 1 милиард евро за нуждаещите се в Сирия и за бежанците 

от разкъсваната от конфликт държава в съседните страни, предаде DPA.  

Германският външен министър Хайко Маас обеща тази помощ при пристигането си на 

дарителската конференция за Сирия и по-широкия регион, организирана вчера в Брюксел от 

ООН и ЕС.  

Външното министерство в Берлин обяви, че допълнителни 300 милиона евро могат да бъдат 

добавени към тази сума през втората половина на годината, след като германското 

правителство финализира следващия си бюджет през лятото.  

Германия вече е отпуснала 4.5 милиарда евро като помощ за Сирия от 2012 г.  

 

 
Стотици в подкрепа на кампанията Доброто продължава 
 

www.plovdiv-online.com | 25.04.2018 | 10:50  

На 24. април Гранд хотел PLOVDIV събра стотици деца и родители, учители и служители от 

ДГ „Дъга”, за да бъдат заедно в името на Доброто. Десетки представители на институции от 

целия град бяха заедно с тях, поканени да подкрепят благородната инициатива „Доброто 

продължава”, която е традиционна за детското заведение. Тази година усилията на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s898%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18125891%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1967%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18128189%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s4029%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d18128084%22
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отзивчивите обитатели на детската градина бяха насочени към подпомагане семейството на 

тригодишната Лилия Козарева, която не вижда и е с тежката диагноза „Ретинопатия на 

недоносеното”. В полза на лечението на момиченцето и за да насърчат семейството, че има 

зад гърба си многобройни поддръжници, развълнуваните гости партнираха на малките 

артисти от „Дъга”, които изнесоха незабравим благотворителен концерт. Впечатляващо 

начало на събитието даде Д.Симеонова, директор на детското заведение, която трогна 

присъстващите с вечната истина, че когато човек отвори сърцето си за доброто, озаряват го 

надеждата, обичта, свързаността с другите хора. В продължение на минути бе четен дългият 

списък на добротворците, които с жеста си на подкрепа дават шанс на Лилия. Кметът на 

район „Северен” инж. Ральо Ралев, един от най-щедрите дарители на кампанията заедно с 

цялата кметска администрация, се обърна с дълбоко вълнение към родителите, породили със 

своя благороден жест желание у десетки други институции и лица да помогнат на малката 

Лилия с каквото и както могат. Чудото на тяхното добротворство е най-паметният урок за 

децата на ДГ „Дъга”. Името Лилия, редом с думите добро, надежда, бъдеще, прозвучаха и от 

обръщението на майка й към множеството. Тя с трепет благодари на всички за подкрепата, 

която техните щедри сърца даряват на дъщеричката и цялото й семейство. До момента 

кампанията е събрала над 16 000 лв. и ще продължи до края на месец май на IBAN: BG58 

UNCR 7000 1523 1718 87. Свързаността между присъстващите се усети най-силно, когато 

малките възпитаници на градината, водени от сърцатите си учители, показаха какво са 

научили в детската градина, с какво ще посрещнат Лилия наесен, когато тя, живот и здраве, 

стане част от дружното семейство на „Дъга”. Съградено с много обич, Доброто обгърна 

Лилия и семейството й, а надеждата на всички, които допринесоха то да стане реалност, е 

момиченцето да има шанс и лечението му да е успешно.  

 
 Ротари клуб в Свищов дари автомобил на Центъра за лица ... 
 

www.novini247.com | 25.04.2018 | 12:18  

Ротрианци дариха автомобил на социален дом в Свищовско. Ротари клуб в Свищов дари 

автомобил на Центъра за лица с деменция в село Овча могила. По повод на благородното 

дело кметът на крайдунавския град Генчо Генчев връчи свидетелство за дарение на 

председателят на организацията Марияна Илиева. “Членовете на Ротари клуб за пореден път 

доказват своята социална ангажираност и желание да помагат на хората, които имат нужда 

от подкрепа”, заяви Генчев. Автомобилът „Пежо 307“ е избран от директора на дома Данчо 

Кръстев, за да покрие напълно нуждите на повереното му социално заведение и е на 

стойност 4000 лв. На срещата Кръстев сподели, че новата придобивка ще улесни работата на 

Центъра. “Вече безпроблемно ще може да бъдат транспортирани потребителите до лекар 

извън селото и спокойно ще бъдат планирани с персонала доставките на медикаменти и 

всичко необходимо за нормалното функциониране на дома”, изтъкна Данчо Кръстев.  

 
От БЧК раздават хранителни пакети за нуждаещите се до 11 май 
 

www.novjivot.info | 25.04.2018 | 12:16  

Областният съвет на БЧК информира гражданите на Община Кърджали, че срокът за 

получаване на индивидуалните хранителни пакети само във Временен пункт – Кърджали се 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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удължава до 11.05.2018 година.  

Графиците за раздаване в останалите седем пункта на територията на областта се запазват. В 

тях служители и доброволци на БЧК извършват индивидуални консултации, измерват по 

желания кръвното налягане и телесното тегло, като част от съпътстващите хранителната 

програма мерки.  

От БЧК напомнят кои са групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по 

хранителната програма през периода на втори транш /март- май 2018 година/. Това са:  

Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 

2015/2016г.; 

майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до 

навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца 

(ЗСПД) към м. октомври 2016 г.; 

лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по 

чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.; 

лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и 

реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и 

условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към 

м.октомври 2016 г.; 

лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни 

обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното 

индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г. 

Лица с установени 90 %трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни 

добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен 

доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г. 

Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д 

от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.  

 
SOS Детски селища интегрира Salesforce – НПО също се нуждаят от бизнес софтуер 
 

www.cio.bg | 25.04.2018 | 12:16  

Мария Динкова Когато се говори за внедряване на бизнес софтуер често се приема, че 

неговото единствено приложение е в компаниите. Оказва се обаче, че той може да служи 

доста добре и на организациите в нестопанския сектор. Пример за това е българското звено 

на SOS Детски селища, което интегрира платформата Salesforce CRM. Нейното име е сред 

трите най-разпознаваеми марки в света, наравно с УНИЦЕФ и Червения кръст; а продуктът, 

който предлага позволява оказване на помощ на деца и семейства. В България SOS Детски 

селища присъства от 1991 и нейната дейност продължава да се разраства. И ако до момента 

тя се е издържала до голяма степен от средствата, отпуснати от централата във Виена, то от 

1 януари 2020 цялата й дейност ще трябва да се обезпечава само от събраните дарения у нас. 

За да изпълни тази цел, българското подразделение трябва да оптимизира процесите си, да 

автоматизира комуникацията с дарителите и да улесни начините за набиране на средства. 

Именно на тези потребности ще отговори новата CRM система. Просто CRM или нещо 

повече Към момента базата с дарителски данни на SOS Детски селища достига до 60 хил. 

записа, които е почти невъзможно да бъдат обработени на ръка. В същото време диалогът 

особено с постоянните дарители, извършващи месечни вноски, не бива на бъде прекъсван. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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„Много отдавна стана ясно, че това няма как да стане без автоматизация. Това е причината 

да търсим инструменти. През годините сме правили опити с разработки на бази данни за 

управление на този дарителски масив: от фирми, от частни дарители, от еднократни 

дарители, от крупни частни дарители. Ние всеки месец трябва да следим пропуснали ли са 

плащане, каква е причината да са пропуснали плащанията – техническа ли е. Трябва да се 

свържем с тези хора“, разказва Ивайло Гюров, директор „Фондонабиране и комуникации“ в 

SOS Детски Селища България. Досега организацията е изпробвала различни решения, 

включително такива на австрийски разработчици. Предлаганите функционалности обаче не 

са отговаряли изцяло на техните нужди и затова те започват да търсят друга система. Не 

само българското звено се ориентира към Salesforce. Повечето държави в Латинска Америка, 

в Централна и Източна Европа използват точно тази платформа. „Колегите ни в централата 

във Виена започнаха да работят по проект, така че Salesforce да се въведе в целия регион, да 

се подменят CRM платформите, които се използват от различните страни и да се постигне 

унификация, защото това е най-доброто решение“, отбелязва Гюров. Всъщност едно от 

основните предимства на Salesforce е фактът, че тя предоставя възможност на различни 

организации с нестопанска цел да се възползват безвъзмездно от нея. Българското звено на 

SOS Детски селища кандидатства за програмата и след като покрива всички изисквания, е 

одобрено за нейното получаване. Те са освободени от месечни такси, а единствената 

допълнителна инвестиция, която правят е в доразработки, като за процеса по внедряване и 

къстъмизация те се обръщат към Некст Консулт. Работата по проекта започва в началото на 

миналата есен и се очаква той да бъде завършен до края на настоящата година. Програмата 

на Salesforce за организациите от нестопанския сектор, разбира се, има своите особености. 

Само първите 10 потребители могат да използват системата безплатно, а за всеки следващ 

предоставят специални отстъпки от ценовата листа. По отношение на основните продукти на 

Salesforce (Sales Cloud и Service Cloud) НПО имат право на 10 безплатни лиценза, разкрива 

Даниела Йонова, мениджър „Маркетинг и бизнес развитие“ в Некст Консулт. Тя допълва, че 

отделно са налични и специализирани вертикални решения за неправителствените 

организации. Също така много от партньорите на Salesforce, които предлагат различни 

решения, разработени върху платформата, предоставят и отстъпка от тяхната цена за НПО. 

SOS Детски селища към момента използва базовите Sales Cloud функционалности, както и 

такива, които са специфично, създадени за техните нужди. Първи стъпки в новата система 

Проектът се реализира на няколко етапа с цел постигане на по-добри резултати и по-голяма 

гъвкавост. По време на първата фаза е изготвен цялостен анализ на нуждите на 

организацията, както и на текущото състояние на системата. „В рамките на втория етап беше 

направен цялостен реинженеринг на системата по отношение на поддържането на актуална 

база данни от дарители, регистриране на дарения и автоматизираното им асоцииране към 

съответните дарители. В тази фаза беше направена пълна миграция на историческите 

данни“, посочва Йонова. Впоследствие въз основа на тази информация SOS Детски селища с 

помощта на Salesforce ще може да подготвя и анализи – една изключително ценна опция за 

дейността на организацията. Гюров признава, че с толкова голяма база данни като тяхната 

трудно могат да се следят всички дарители. Обикновено се обръща внимание само на 

„актуалните“ и на заден план остават така наречените спящи дарители. „Ние открихме, че 

въвеждайки историческите данни от различните CRM системи, над 1000 човека, които са ни 

активни дарители от години, сме ги загубили. А това са хора, до които можем да стигаме и 

да им кажем „Благодаря Ви“. Това е много важна част от продукта, който ние произвеждаме, 

тя е ключова, да могат да се реактивират хората. Когато си фокусиран единствено върху 

активните, които си събрал само през последните седмици или месеци, с които имат 

директна комуникация, а не водиш диалог с тези хора, губиш огромен ресурс. Анализът, 
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който позволява платформа като Salesforce да се направи на ресурса, с който разполагаме, за 

нас е от ключово значение“, обяснява Гюров. В момента се изпълнява третата фаза на 

проекта, по време на която се планира и осъществява т.нар. Donation Journeys (пътешествие 

на дарителя). Очаква се в края на този етап целият комуникационен процес по дарителския 

цикъл – с изпращане на имейли, предоставяне на информация и обратна връзка – да бъде 

автоматизиран. Според специалистите от Некст Консулт в този етап те се изправят пред 

основното предизвикателство при внедряването на системата – а именно интегрирането й с 

отделните платежни канали. От една страна се налага интеграция на Salesforce осем канала, 

по които организацията получава дарения. Разработките за всеки един от тях се правят 

индивидуално, тъй като те имат различни интерфейси и възможности и рядко може да се 

приложи един и същи подход към отделните доставчици. „Платежните канали, които 

предоставят WEB Services ще бъдат интегрирани посредством тази технология, тъй като тя 

предоставя възможност за синхронизиране на информацията в реално време. За останалите 

платежни канали, които предоставят единствено експорт на данни за даренията, е разработен 

процес за импорт и автоматично асоцииране на даренията“, уточнява Йонова. От друга 

страна обаче трябва да се осъществи интеграция и с новия сайт на SOS Детски селища, 

който функционира от края на миналата година. Това се случва с помощта на услугите WEB 

Services, чрез които регистрацията на един потребител за SOS приятел автоматично се 

асоциира към съществуващ дарител, а ако такъв не бъде намерен, се създава нов. „Това се 

случва в реално време и позволява автоматизирана имейл комуникация към дарителя, както 

и улеснено изготвяне на списъците от адресати за комуникация по традиционна поща или 

телефон“, коментира маркетинг експертът. Усилията си струват Пълното внедряване на 

Salesforce без съмнение изисква време и търпение, но усилията си струват. Очаква се новата 

система да подобри значително клиентското изживяване, а целта на SOS Детски селища е да 

улесни максимално извършването на дарения и да сведе процеса до 2 клика. „Дарителското 

пътешествие ще бъде по-адаптирано и консистентно. Участниците в благотворителните 

кампании ще получават своевременно потвърждение за постъплението, както и регурлярна 

информация за дейността на организацията“, уверяват от Некст Консулт. В най-простия 

случай едно физическо лице може да се регистрира на сайта като SOS приятел, въвеждайки 

изискваните данни и информацията за картата, през която иска да извършва месечни 

дарения. След това системата проверява дали дарителят е наличен в нея и ако го открие, 

автоматично привързва регистрацията към съществуващия запис. Ако дарителят не бъде 

открит автоматично, се създава запис, който служител на SOS Детски селища трябва да 

прегледа ръчно и при необходимост да се свърже лично с дарителя за уточняване на 

необходимите подробности. Непосредствено след успешното преминаване на дарението, 

дарителят получава персонализиран имейл. След това той навлиза в предварително 

дефинираното „Пътешествие на дарителя“. Системата също така ще улесни многократно 

работата на самите служители. Гюров дава пример с процеса на поръчка и продажба на 

коледни картички: „Ние всяка година публикуваме на сайта си каталога с новите коледни 

картички. Доколкото сме могли сме го автоматизирали – потребителят си изтегля каталога, 

праща имейл или се обажда, за да си поръчка картичките. Само че този имейл го получава 

служител в склада, който го дава на свой колега, който проверява дали имаме тази 

наличност. И накрая има трети човек, който трябва да отдели (определения брой картички) 

по тази поръчка. Но целият този процес по заявка, проверка на наличности, плащане и 

отчитане към дарителя може да бъде автоматизиран. Това означава двама души по-малко по 

веригата, които вършат нещо толкова просто като продажба на коледни картички. Да не 

говорим за дарителския цикъл, където управлението на голям ресурс от контакти – изисква 

автоматизация“. Служителите в SOS Детски селища вече се възползват от някои от 
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функциите на Salesforce – като автоматизираното свързване на даренията към 

съществуващите дарители. Досега те е трябвало ръчно да преглеждат абсолютно всички 

постъпили средства. Основната оптимизация на тяхната работа се състои в това, че им се 

налага да обработват единствено даренията, които не могат да бъдат асоциирани 

автоматично. „След приключването на третата фаза на проекта, вече голяма част от имейл 

комуникацията, която към момента се осъществява ръчно, ще бъде автоматизирана. По този 

начин служителите на SOS Детски селища ще могат да фокусират своите дейности в 

комуникацията, която организацията желае да бъде лична – обаждания по телефона, 

персонално надписани писма и картички и пр.”, уточнява Йонова. На последно място, макар 

не и по важност, Salesforce позволява на служителите да разполагат с пълна информация на 

комуникацията с всеки от дарителите на едно място. Какво предстои? На практика Salesforce 

вече е активна, но има функционалности, които все още се доразработват. Какво точно 

предстои е трудно да се каже, тъй като от SOS Детски селища продължават да опознават 

системата и кои нейни опции биха представлява интерес за тях. И въпреки че първоначално 

са искали да приключат проекта само за шест месеца, то впоследствие си оставят отворен 

краен срок. В крайна сметка за тях е по-важно да намерят правилния път, по който най-добре 

да привличат и задържат своите дарители.„В сферата на така наречения неправителствен 

сектор това, което ние правим е много нетипично. По-голямата част от организациите 

работят на проектен принцип. Кандидатстват с него за някакво финансиране със субсидия за 

2 години, работят тези две години, след което измислят друг проект и т.н. Нашият модел от 

70 години е един и същ. Ако можем да участваме в такива инициативи, го правим, но 

гръбнакът на стабилността на организацията е дарителството“, заключва Гюров. „В случая 

със SOS Детски селища залогът е двоен – успехът на организацията означава успех за повече 

деца в нужда“, споделя Йонова. В този смисъл задачата на Некст Консулт се оказва 

изключително отговорна и натоварена с голямо социално значение. И макар работата по 

системата все още да е не приключила, добрите резултати са вече налице.  
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