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Новини за членове на БДФ 
 

Ловецът на вода се кланя в черква и джамия 

www.marica.bg | 25.05.2019 | 19:40 
"Аз съм мюсюлманин, но се кланям и в църквата, и в джамията. Той е един Господ, а и всяка молитва 
завършва с Амин! Така ме е учил татко", казва бай Манчо от Смолян. С широко отворени благи очи, 
добродушно, усмихнато лице и вечно въодушевен от нещо, 85-годишният родопчанин Зефир Манчев 
нарежда веруюто си. Старецът редовно преспива и се моли в църква в Смолян, прави същото и в 
джамията. Вярва, че свети Никола е светецът на водата, затова най-много почита него. Бай Манчо цял 
живот издирва извори в региона и се е прочул като ловец на вода. По негови изчисления досега е 
хванал в чешми над 300 извора. И уверява, че те му се присънват. Като дете пасял в района овце и 
слушал от стари хора истории за бликнала вода. "Голям хаир е да сториш така, че където е сухо - да 
пият хора и животни", заявява чудакът. Почита водата, с която е свързал целия си живот, и вярва, че е 
свята, а природата е майка. Казва, че водата е жива, и разбира всичко. Освен с дарбата си да я открива 
и “чува”, родопчанинът от десетилетия помага на хората в региона и по много други начини. Години 
наред дава цялата си пенсия за тръби и разходи по чешмите и продължава да издирва извори. От 
няколко дни бай Манчо е един от героите във фото изложба, която в Смолян събира благотворително 
средства за неговите бъдещи чешми. Изложбата е наречена е "Благотворителността през обектива", а 
историята за бай Манчо е озаглавена „Вода за хаир“ и е дело на фотографа Добрин Кашавелов. 
"Познавам бай Манчо отдавна, трябва да популяризираме неговото дело, защото смятам, че има 
нужда в България да се говори повече за такива хора. С бай Манчо започнахме да снимаме 
документален филм заедно с Владимир Мачоков. Ходихме до Израел и ловецът на вода е хаджия 
вече, видя и река Йордан там", казва фотографът. "Смолян няма да закъса за вода. Само иска работа, 
пари и откриване. Мен ме е надарил Господ по тази линия. Като разтворя багета, се въртя до 200 метра 
наоколо. Най-големият извор е силата на водата и аз вървя по него. Отивам, откривам го, меря му 
дълбочината колко ще копам надолу. Водата излиза повече от ниското. А мен ме дърпа самата вода. 
Дотук много води съм хванал, обаче силите взеха да намаляват. Годините викат "Спирай", обаче ние 
още ще се мъчим. Вчера съм работил пак - първата копка правих за вода на "Св. Георги". Аз докато 
съм жив, с води ще се занимавам. И в Гърция, и в Израел, на Божи гроб ме заведе водата, чак до река 
Йордан. Доволен съм много. Има много добри хора, затова няма стане война. Не бойте се! Господ е с 
нас! Има още добри хора в България, но надделяват лошите", заявява бай Манчо. Казва, че много вода 
се е загубила в планината заради залесяването с борове, докато букът е дървото, което държи и пази 
водата. Старецът е харчил цяла пенсия и за мост в Смолян, който поддържа от 30 години. И заявява, 
че не иска пари за себе си, а за водата. Да я улови в чешми и да имат хората и животните да пият. 
Извор, хванат от скала, смята за най-чистата и свята вода, тъй като никога не е била ползвана и 
замърсявана. Едни го приемат за луд, много други обаче му вярват и помагат с пари и машини да 
прокарва живителната течност към поредната си чешма. Когато беше на 80 години, той сам прокара 
6.3 км водопровод през баирите, за да направи чешма над смолянския квартал Райково. Старецът 
взима едва 200 лева пенсия. Казва, че е здрав и не се оплаква от нищо. "Цял живот единствено са ме 
крепили работата и водата. Ако легнеш да мързелуваш, и вече си болен. Никога не съм гледал какво 
ще ям, първо ми е било да си свърша работата и тогава да хапна каквото има. Повече суха храна ям - 
сирене, маслини, хляб", споделя родопчанинът. Той се родил в село Кокорово до Смолян. На 7 години 
щял да умре, бил тежко болен, ала баща му го завел на теке (молитвен дом) на най-високия връх в 
Родопите - Перелик. Поверието било, че който преспи там в определен ден през годината, оздравява. 
И аз оздравях и оттогава болест не съм хванал, заявява бай Манчо. Признава обаче, че и много ядове 
не е имал в живота. Оженил се за "вносна" жена. Съпругата му била гъркиня, от ксантийското село 
Исьорен. Бай Манчо работил само две години към ВиК, в ТКЗС-то, после станал кантонер. Над 20 
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години бил шофьор, зареждал с хляб магазините в Смолян. Вдовец е от близо 30 години, има три 
момичета и две момчета, внуци и правнучета. Откакто е вдовец, живее сам във вила на 3 километра 
над Смолян и слиза пеша до града всеки ден. 

Мисис България Яна Средкова стана кръстница на първото бебе заченато по програмата 
„Искам бебе“ 

Добри дела 
www.bnews.bg | BNews.bg | 27.05.2019 | 14:15 
Носителката на титлата „Мисис България Свят 2018“ Яна Средкова стана кръстница на първото бебе 
заченато по програмата „Искам бебе“. Малкият Калоян бе кръстен от Яна и нейния съпруг, а 
щастливите родители написаха в социалните мрежи: „Имаме си християнче! Благодарим ви, че 
станахте духовно семейство и водачи на най- скъпото ни, нашия Калоян“. От години Яна Средкова се 
е посветила на каузата да помага на семейства с репродуктивни проблеми. Зад гърба си тя има 
множество благотворителни кампании за набиране на средства, за да сбъдне най-съкровената мечта 
за всяко семейство - да има собствена рожба. Именно Калоян е първото бебе заченато с помощта на 
Яна и Фондация „Искам бебе“.  Яна е омъжена, има три деца – едно момиче и две момчета. Тя развива 
успешен бизнес със  здравословни храни, безглутеново и клетъчно хранене. Собственик е на 
ресторант Green Bsket и на модна линия със същия бранд. 

Компанията Кока-Кола е спестила 29 млн. литра вода 

www.trud.bg | 28.05.2019 | 17:03 
Компанията Кока-Кола е спестила 29 млн. литра вода в производствените центрове в Костинброд и 
Банкя през 2018 г. Кока-Кола се стреми да намалява използваното количество вода във всеки етап от 
производството на продуктите, както и да я употребява повторно, става ясно от представения днес 
Доклад за устойчиво развитие за 2018 г. Компанията е успяла да постигне рекордно понижение, 
достигайки до само 1,76 литра вода, необходими за производството на един литър напитка. 
Отчетените резултати представляват понижение с 5% на потреблението на вода, което се равнява на 
повече от 29 млн. литра спестена вода за цялата година или средното годишно потребление на 
питейна вода на 800 българи. Само за 2018 г. компанията успява да използва повторно и близо 40 млн. 
литра от ресурса, съобщиха от компанията. „Като водеща компания на българския пазар, вярваме че 
наша роля е да бъдем отговорни към околната среда, за да я запазим за бъдещите поколения“, 
сподели Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани в 
България. Кока-Кола е първата компания в страната, която е въвела рециклиране и на мокрите етикети 
от напитките в стъклени бутилки, като през 2018 г. компанията е успяла да рециклира 95% от 
генерираните отпадъци в производството, отбелязвайки ръст от над 24% от 2010 г. насам. Oт доклада 
стана ясно и, че през 2018 г. компаниите в системата на Кока-Кола са генерирали над 524 млн. лева 
приходи в страната. Плащанията към доставчици са 251 млн. лева, от които 59% са към български 
доставчици и остават в страната. 543 са били новите работни места в компанията, като общо за всички 
служители са изплатени около 102 млн. лв. за заплати. През 2018 г. Системата на Кока-Кола в България 
е инвестирала и над 360 хил. лева в инициативи в подкрепа на обществото. 1139 служители на 
компаниите са се включили в обществено значими проекти и са били доброволци по каузи общо 4450 
часа, а това се равнява на общо 556 работни дни, допълниха представители на компанията. 30 нови 
продукта е пуснала компанията през 2018 г., като продължават стратегията си за намаляване на 
калориите в тях. 

Доброволци обновиха Общинския пазар в Павликени 

www.trud.bg | 30.05.2019 | 16:36 
Доброволческа акция за подобряване на градската среда се проведе в Павликени. Жители на града, 
сред които и служители на Общинска администрация, помогнаха за боядисването на стоте търговски 
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маси на Общинския пазар, както и за поставянето на осем нови метални кошчета за отпадъци. 
Доброволческата инициатива продължи през целия ден и допринесе за освежаването на любимия за 
жителите на град Павликени общински пазар. Инициативата беше подпомогната от международната 
организация Habitat for Humanity в рамките на най-голямата глобална кампания за достъп до жилище 
и жилищни права – Build Solid Ground. Кампанията започна със серия срещи в български общини, 
посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията. В сградата на община 
Павликени се проведе информационна работна среща, в която се включиха 20 участника, 
представители на общинската администрация. Събитието откри заместик-кметът инж. Анастасия 
Вачева. По време на работната среща се разгледаха възможностите за обновяване на бедните 
квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови 
санитарни условия. В момента, един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно 
застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до 
електричество, вода и канализация, стана ясно по време на срещата. Тема на дискусията бе и нуждата 
от подобряване на правата върху земята. В световен план, 75% от хората в света нямат подходяща 
документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен страх от изселване, 
нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for 
Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване, хората живеят без страх 
от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще. Чрез проведеното 
мероприятие в Павликени, „Хабитат България“ цели да покаже, че пътят към устойчивите градове и 
достойния живот за всеки минава не само през държавни и общински политики, но и през личната ни 
отговорност и действията ни като граждани и съседи. В рамките на тригодишната си кампания, 
„Хабитат България“ ще посети общини в цялата страна. Планираните за 2019 г. общини са: Симитли, 
Павликени, Горна Оряховица, Лясковец, Лом, Ботевград, Правец, Стара Загора, Троян, Самоков и 
Септември. През 2018 г. в кампанията участваха Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, 
Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе и София, като в информационните дни се включиха близо 1000 
участници и доброволци.  

Ако вярваш, че един човек може да промени света... 

www.vesti.bg | 31.05.2019 | 06:30 
"Ако виждаш в света несправедливост, която не може да понесеш. Ако се разплакваш за чуждите деца. 
Ако вярваш, че един човек може да промени света. Ако си готов да се откажеш от комфорта си, за да 
помагаш на другите. Ако мислиш извън рамките. Ако търсиш решения, които лекуват не симптомите, 
а същинската болест. Ако вече си разбрал, че само с дарения и грантове няма да успееш, но трябва да 
намериш устойчив финансов модел, за да продължиш да правиш добро. То ти вече си социален 
предприемач. Ела при нас и стани част от общността на ПРОМЯНАТА, за да вървиш по пътя си заедно 
със съмишленици и приятели!". С тези думи Юрий Вълковски, изпълнителен директор на фондация 
Reach for Change България, насърчава бъдещите социални предприемачи. За шеста поред година 
Reach for Change България организира конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА. В периода 
до 18 юли ще се приемат кандидатурите на социални предприемачи, които имат работеща идея, с 
която да подобрят живота на децата на България. Информация за кандидатстването на адрес: 
nova.bg/promyanata. Какво е ПРОМЯНАТА, как се развива, какви проекти е подкрепила досега и как 
успява да стигне до 100 000 деца в над 250 населени места в България - вижте в интервюто на Евгения 
Друмева с Юрий Вълковски: - На 1 юни започва шестото издание на ПРОМЯНАТА. Как се разви 
инициативата през тези пет години? - ПРОМЯНАТА започна в началото на 2014 г. с благотворителен 
сезон на шоуто „Стани богат“ по Нова телевизия. През май 2014 обявихме първия конкурс и получихме 
над 200 проекта от цялата страна. От тях през октомври 2014 г. избрахме само 5 финалисти. 
Изключително съм горд, че четири от тези пет проекта са безспорни лидери и пионери в сферата на 
социалното предприемачество в България. Пет години по-късно Loveguide.bg, Социалната чайна във 
Варна, Враца софтуер общество и Сдружение „Конна терапия“ помагат на десетки хиляди деца и 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.vesti.bg/bulgaria/ako-viarvash-che-edin-chovek-mozhe-da-promeni-sveta-6095928
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младежи в цяла България. Удивително е как проекти, които започнаха от една идея и много 
ентусиазъм, в момента са давани за пример и то не само в България. Но най-ценни за нас винаги са 
стотиците истории за променени детски съдби, благодарение на проектите на ПРОМЯНАТА. И това са 
само проектите от първата година, а през следващите години през ПРОМЯНАТА преминаха още 
десетки изключителни проекти, които получиха подкрепа, за да се разраснат, да станат по-стабилни и 
да променят живота на децата на България. Заедно с проектите се разви и самата инициатива. За 5 
години ПРОМЯНАТА получи 14 престижни награди, които показват че и бизнесът, и институциите, и 
неправителственият сектор разпознаха тази инициатива като смислена и успешна. Но може би най-
ценното развитие е, че около ПРОМЯНАТА се разви активна, силна и влиятелна общност от социални 
иноватори, които споделят идеи и успешни практики, работят заедно и си помагат, заедно мислят как 
да бъдем най-ефективни, за да може всяко дете в България да достигне пълния си потенциал. - Колко 
проекта са реализирани до тук с помощта на ПРОМЯНАТА и можете ли да обобщите върху решаването 
на какви проблеми на децата и младежите са фокусирани? - През годините ПРОМЯНАТА подкрепи с 
финансиране, медийно отразяване, обучения и менторство общо 22 проекта в нашия Инкубатор и 70 
проекта в Акселератора на ПРОМЯНАТА. Общо те са достигнали до близо 100 000 деца в над 250 
населени места в България. Темите на проектите на ПРОМЯНАТА са много разнообразни. Първите 
години получавахме повече проекти, насочени към тежки социални проблеми, като живота на децата 
с увреждания и интеграцията на деца, лишени от родителска грижа. През последните години виждаме 
все повече проекти, насочени към проблемите на образованието, но също така и към нов тип 
предизвикателства – здравословното хранене и хранителните разстройства, функционалната 
неграмотност и т.н. Участниците в ПРОМЯНАТА Източник: ПРОМЯНАТА Много е интересно, че имаме 
както дигитални проекти, които работят с многохилядна аудитория като например „Живот със 
Синдром на Даун“, които успешно променят обществените нагласи към хората с тази диагноза. Също 
така и проекти, които се фокусират над ограничен брой деца и контакта на живо, като също постигат 
важна промяна на индивидуално ниво. Всъщност, най-често двата типа дейности се съчетават – не 
случайно освен видеата на „Живот със Синдром на Даун“, те осигуряват и безплатни уроци по плуване, 
летни лагери и други инициативи за деца от цялата страна. Не на последно място, ПРОМЯНАТА се 
доказа като инициатива, която открива качествени проекти, които адресират важни проблеми дори 
когато те все още са невидими за обществото и за институциите. Миналата година, например, 
получихме два силни проекта за превенция на употребата на наркотици сред учениците – тема, за 
която не сЕ говори много, но се очертава като силно проблемна. - Има ли кауза или проблем, който 
остава непокрит от проектите досега, а бихте искал да видите качествен проект? - ПРОМЯНАТА е 
инициатива, която е отворена за всякакви предложения. Всеки човек или организация, които имат 
работеща идея как да подобрят живота на децата в България са добре дошли при нас. Една от силните 
ни страни е, че никога не сме задавали тясно определени теми, защото искаме да видим кои са темите 
и проблемите, които хората в цялата страна виждат като най-важни. Но – и това е много важно – 
очакваме да дойдете при нас не просто с анализ на социален проблем, но и с готово решение, както 
и с информация какво вече сте направили по въпроса. Тоест, ако трябва да отговоря директно на 
въпроса ви – всяка кауза е подходяща за ПРОМЯНАТА стига да има силата да подобри живота на 
значима част от децата на България. На лично ниво, аз самия напоследък се вълнувам много от темата 
за детската бедност и социално изключване. - Можете ли да отличите един или няколко проекта по 
своята иновативност? - Всички проекти на ПРОМЯНАТА предлагат нестандартни и понякога 
неочаквани решения на важни социални проблеми. Всъщност, наличието на иновативно решение е 
един от основните ни критерии за избор. Но за да бъда конкретен: Книговище, например, създават 
онлайн платформа, която не просто стимулира децата да четат, но и ги кара да осмислят прочетеното 
и всичко това се случва по игрови начин, които увлича и неусетно развива функционалната им 
грамотност. Технократи току що организираха първото в България състезание на мини-модели на 
водородни автомобили сглобени и управлявани от ученически отбори от цялата страна. Carrot 
създават уникални образователни материали за най-малките и имат потенциал да направят 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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революция в подкрепата за ранно детско развитие. Single Step са иновативни в изграждането на 
междусекторни партньорства и в предоставянето на конкретни услуги и подкрепа за младежите от 
ЛГБТИ общността, които често са изолирани и подложени на тормоз. Маргаритка създадоха първите 
качествени образователни видеа за най-малките и първата българска песничка за цифрите. Rockschool 
развиват първата в България цялостна програма за музикално образование на незрящи младежи. 
Parakids са една от първите организации, които направиха ските достъпни за деца с тежки двигателни 
увреждания, но също така осигуряват плуване за незрящи деца и деца от аутистичния сектор. 
Иновацията може да бъда в подхода, в избрания бизнес модел за устойчивост на организация, в 
начина на достигане до децата и младежите или дори в каналите за комуникация. Крайният резултат, 
обаче, трябва да бъде осезаема и измерима промяна за възможно най-голям брой деца и младежи. - 
Има ли разлика между социалното предприемачество в България днес и преди 5 години? - През 2014 
г все още трябваше да обясняваме какво е социално предприемачество и социални иновации. 
Липсваха достатъчно успешни и вдъхновяващи български примери. Днес вече имаме тези примери – 
включително благодарение на ПРОМЯНАТА, която подкрепи десетки успешни инициативи. През 2019 
г. предизвикателствата са различни – как да минем на следващото ниво, как да мислим не само за 
грантове за социални предприемачи, но и за инвестиционни фондове за социални предприемачи. Все 
по-важна става темата за измерването на социалния ефект, защото все още много малко организации 
могат систематично да го проследят, анализират и докажат. Това е една от приоритетните теми за 
Reach for Change България. - Ще има ли нещо ново, различно при шестото издание? - Новото е, че сме 
отворени към проекти, които адресират проблеми не само на децата, но и на младежите (до 24 
години). Всичко друго остава същото – много лесен процес на кандидатстване, който не изисква 
никакви документи, а само иновативна идея и доказано решение; ясни критерии и прозрачен процес 
на избор; възможност за доразвиване на проекта в Акселератора на ПРОМЯНАТА; цялостна подкрепа 
за финалистите в продължение на минимум една година. - Ако трябва да насърчиш някого да стане 
социален предприемач, какво би му казал? - Ако виждаш в света несправедливост, която не може да 
понесеш. Ако се разплакваш за чуждите деца. Ако вярваш, че един човек може да промени света. Ако 
си готов да се откажеш от комфорта си, за да помагаш на другите. Ако мислиш извън рамките. Ако 
търсиш решения, които лекуват не симптомите, а същинската болест. Ако вече си разбрал, че само с 
дарения и грантове няма да успееш, но трябва да намериш устойчив финансов модел, за да 
продължиш да правиш добро. То ти вече си социален предприемач. Ела при нас и стани част от 
общността на ПРОМЯНАТА, за да вървиш по пътя си заедно със съмишленици и приятели!  
 
 
 
 
 
Общи новини 
 

SOHO, Animal Rescue Sofia и Ador Barador се обединяват отново в кампанията “SoDOGGY: 
шалче за чувалче” 

www.mypr.bg | 23.05.2019 | 16:51 
Следобедът на 9 юни SOHO, Animal Rescue Sofia и Ador Barador отново се обединяват в кампанията 
„SoDOGGY: шалче за чувалче vol. 2“, след като с първото издание успяха да осигурят прехраната на 300 
кучета и котки в приют „Фермата“ в продължение на повече от месец. Сред уюта на зелената къща на 
SOHO всеки ще може да избере от десетки различни цветни и класически десена кучешки и човешки 
шалчета и аксесоари на Ador Barador на цена от 34 лв. или точно за колкото Animal Rescue Sofia имат 
договорка за закупуване на чувалче с храна от 17 кг. Желаещите да подкрепят каузата не е необходимо 
да носят храна за четирикраките ни приятели или пък да даряват точно тази сума – на място ще бъде 
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разположена касичка, като срещу всяко направено дарение ще бъде получен сертификат от ARS и 
безалкохолна напитка от домакините от SOHO. Всички събрани средства след събитието ще бъдат 
използвани за нуждите на спасените животни в приют „Фермата“. Междувременно негови 
представители ще разказват за дейността си сред непринудената обстановка на градината и двукраки 
и четирикраки гости. 

Кампания "От мама за мама" помага отново на семейства в неравностойно положение 

www.poligraff.net | 23.05.2019 | 16:51 
И тази година благотворителната инициатива “От мама за мама” ще позволи на бургазлии и гостите 
на града да подадат ръка на семейства в неравностойно положение. Кампанията отново ще бъде част 
от изложението “Бебе зона”, което ще се състои на 22 и 23 юни в Експоцентър “Флора”. Миналата 
година кампанията помогна на 30 семейства в затруднение, а в нея взеха участие майки от цялата 
страна. Условия за дарените стоки са следните: * Да са подходящи за деца от 0 до 3 годинки. * Да са с 
ненарушена цялост на опаковките и в срок на годност, ако се отнася за козметика или храни. * Да са 
чисти и запазени и без видими дефекти, ако се отнася за дрехи и обувки. * Да са здрави и годни за 
използване, ако се отнася за електроуреди или колички, кошари, играчки и др. ”Бебе зона” е 
специализирано търговско изложение за бременни жени и семейства с малки деца. Целта му е да 
предостави достъп на родителите до най-утвърдените производители и вносители на детски стоки и 
услуги, както и до най-добрите здравни специалисти на територията на Бургаска област.  Част от 
изложението „Бебе Зона“ ще бъде и училище за бременни и родители „Мама знае най-добре“. Много 
игри с награди очакват посетителите. Ваучери за покупка на стойност 400 и 500 лв. осигурени от местна 
и национална търговски вериги за детски стоки и услуги. Единственото условие за участие в големите 
томболи, е да попълните формуляр на място и да присъствате по време на тегленето. Организаторите 
са помислили и за най-малките си посетители, които ще изненадат с двудневен маратон от забавления 
под формата на детски работилници и забавни образователни игри. 

„Ариана“ продължава изграждането на „зеления филтър“ на София 

www.manager.bg | 23.05.2019 | 16:51 
За трета поредна година „Ариана” поставя фокус на социалната си ангажираност в своите зелени и 
устойчиви политики, които целят подпомагане опазването на околната среда и облагородяването на 
градския пейзаж.  За целта компанията нанесе финалния щрих в пролетния сезон в „Новата гора на 
София“ като засади общо 6286 дървета. „Новата гора на София" е мащабна залесителна кампания, 
част от инициативата на Столична община "Мисли чисто" и има за цел да бъде отгледан естествен 
„зелен филтър“ в столицата.  „Опазване на природата на България е част от ДНК-то на марката 
„Ариана“. Ние твърдо вярваме, че трябва да предприемаме активни действия в тази посока. „Ариана“, 
като отговорен корпоративен гражданин, прави именно това със своите инициативи. 
Първият  залесителен сезон на дръвчета в „Новата гора на София” приключи, като резултатите са 
повече от впечатляващи. Най-ценното за нас е, че сме активни и увличаме с нашите действия 
клиентите ни и партньорите, които ни подкрепят в тази мисия. Защото вярваме, че личната 
ангажираност и усилия за критично важни за опазването на околната среда. Ние наистина работим 
усилено, за да „Създаваме по-добър свят“ и не случайно сме избрани от консуматорите за най-зелена 
компания в сектора“, сподели Елица Иванова, маркетинг мениджър в „ЗАГОРКА“ АД. През 2017 г., 
„Ариана” направи първата решителна стъпка от платформата си „Зеленодействие“, като премахна 
горния хартиен етикет от своите РЕТ бутилки, за да има повече дървета. Това доведе до намаляване 
на използваната хартия за етикети с 45 000 кг на годишна база. През първата година на инициативата 
бяха засадени 2230 дръвчета. През 2018 г., „Ариана“, заедно със служителите на компанията, 
партньори и доброволци продължи да засажда дръвчета в „Новата гора на София“, като допринесе за 
засаждането на 20% от дръвчетата.  За да надгради и увеличи положителното въздействие и 
съвместни усилия, инициативата „Зеленодействие - Глътка въздух за нашия град“ се организира и в 
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партньорство с ЕКОПАК България. Това е поредната съвместна активация между „Ариана“ и 
организацията за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в която те обединяват сили за опазване 
на природата. 

„Оргахим“ дарява над 3000 литра боя за детски заведения в Русе 

www.citybuild.bg | 23.05.2019 | 16:55 
Ден преди 24 май в Детска ясла № 8 бяха доставени 620 литра екстериорна и интериорна боя и 
съпътстващи продукти, с които сградата ще бъде освежена. „Радваме се да посрещнем отново боите 
на „Оргахим" при нас. Цветовете внасят красота и жизненост за децата в интериора около тях", каза 
директорът на детското заведение Аглая Серафимова. Преди 5 години помещенията в яслата също са 
били декорирани с боя, дарена от „Оргахим". Над 3 000 литра боя за освежителни ремонти тази 
година ще получат Детската млечна кухня и всички детски ясли на територията на Русе. Със 
съдействието на общината компанията вече е предоставила близо 4000 литра боя, както и мебели и 
техника за над 10 000 лв. на Дома за стари хора „Възраждане", Дома за пълнолетни лица с деменция 
„Приста" и Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие".   „Ние вярваме, че 
българският народ трябва да върви възроден от началото до края на живота си и помагаме, макар и 
малко, с това, с което можем", каза маркетинг мениджърът Емил Кунчев. 

Над 2000 големи сърца превърнаха Run2Gether в страхотен и незабравим празник 

www.sportal.bg | 23.05.2019 | 19:21 
Благотворителният маратон Run2Gether се проведе в България за втора поредна година. След 
успешния старт през 2018-а, събитието беляза огромен прогрес през 2019-а, като този път се включиха 
много повече участници. В слънчевата неделна сутрин на 19 май над 2000 добри сърца застанаха на 
старта на пистата на Националния стадион "Васил Левски". По 5-километровото трасе в Борисовата 
градина рамо до рамо бягаха (и си помагаха) хора с различни възможности, включително хора на 
колички и незрящи. Направиха го заедно към една обща цел - да надскочат себе си и да пресекат 
заедно финалната линия - отново в Националния стадион. Събитието, което беше перфектно 
организирано от "JAMBA" начело с всеотдайните Йоана Колева и Ива Цолова, се превърна в 
незабравим празник за хората с различни възможности, а и за всички, които се включиха, подкрепяйки 
каузата. Част от благотворителния маратон бяха редица именити спортисти и звезди - Михаела 
Маевска, Биляна Йотовска, Mануела Малеева, aктьорът Ивайло Захариев, певицата Прея, Лазар 
Радков и др. Посланици на Run2Gether България 2019 бяха още Мария Гроздева, Краси Георгиев, 
Стела Енева, Антоан Божилов, Влади Гюров, Зоя Чавдарова, Надя Младенова, Луиза Григорова, Мария 
Илиева и др. Чрез такса за участие бяха набирани средства, с които да бъде подпомогнато създаването 
на Адаптиран младежки кариерен център за хора с различни възможности, който да ги подготвя за 
нуждите на пазара на труда. "Страшно благодарни сме на всички прекрасни хора, които се включиха 
в Run2Gether България 2019. Получи се страхотен празник. Всички от "JAMBA" сме много щастливи от 
факта, че зарадвахме толкова много хора", коментира пред БЛИЦ СПОРТ Йоана Колева - един от 
главните организаторите на благотворителния маратон. "Благодаря на нашите партньори и 
посланици, както и на прекрасния ни екип, без тях нямаше да се справим. Даниел Дуков - организация 
на трасето, Виктория Ангелова - водещ, Даниел Колев - фотограф, Стаси Костова - графичен дизайн, 
Константин Андонов - видео, Мануела Драмалиева - грим", добави Йоана Колева. "За втора поредна 
година 19-ти май се превърна в символ на равенството, радостта, щастието, единството, силата на 
волята и мотивацията, на вярата и приятелството. Run2Gether България 2019 наистина е най-якото и 
смислено спортно събитие с кауза и цялото това вълшебство се случи благодарение на хората, стоящи 
на тази снимка. Огромно браво, JAMBA екип!", доволна е и колежката й Ива Цолова.  "Страхотна 
положителна енергия и супер якото събитие Run2Gether България 2019! Всеки помагаше на другия и 
се радвам, че състезателния елемент като цяло беше изместен в полза на помощта към всички, които 
имаха нужда! Повече такива събития ни трябват, за да можем да се научим да даваме повече 
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отколкото да взимаме! Благодаря на всички машинки от adidas Runners Sofia, които дариха своята 
неделя сутрин за тази инициатива!", написа във "Фейсбук" капитанът на adidas Runners Sofia Надя 
Младенова, която беше един от посланиците на благотворителния маратон. Световната шампионка 
по карате шотокан, която е и кондиционен треньор, "събуди" участниците в благотворителния 
маратон чрез загрявка, провеждайки я заедно с Биляна Йотовска. Стартът беше даден по любопитен 
начин - чрез видеопослание на Краси Георгиев от електронното табло на Националния стадион. 
Ултрамаратонецът не присъства на "Васил Левски" вчера, тъй като продължава 1200-километровото 
си историческо бягане от Черно до Адриатическо море. Тази вечер (20 май) неуморният Георгиев 
акостира в Охрид. След старта колоната от повече от 2000 участници няколко минути се изнизваше от 
Националния стадион преди да поеме по алеите из Борисовата градина. Настроението беше 
приповдигнато и всички финишираха с широки усмивки. А след 5-километровата дистанция 
заслужено бяха възнаградени с медал за спомен.  

Читалище в Смолян раздава книги на минувачи 

НЧ "Балкански просветител 1871" подарява 752 тома по случай 24 май 
в. Марица, Пловдив | Петя ГАЙДАРОВА | 24.05.2019 | 00:01 
Читалище в Смолян извади на улицата книги, за да ги подарява на всеки желаещ по случай 24 май. 
НЧ "Балкански просветител 1871" в кв. "Горно Райково" раздава творби от български автори и автори 
от цял свят. 
"Книгите са от фонда на читалищната библиотека и са предназначени за всички, които обичат да четат. 
Те са дарение от приятели на читалището и граждани на Смолянска област. Имаме 752 повтарящи се 
заглавия и точно тях подаряваме днес и утре по случай големия български празник", казват 
инициаторите. 
Акцията започна вчера пред сградата на читалището в центъра на квартала и веднага се намериха 
желаещи да получат подарък. "Книгата не е изгубила своето място в духовния свят на смолянчани. 
Много хора получиха своите любими произведения на литературата", казаха от читалището. 
Подаряването на книгите ще продължи и днес от 10 до 15 часа. 
23.05.2019 

Десетокласници ремонтират школата на Тео 

в. Телеграф | Ива ДИМИТРОВА | 24.05.2019 | 00:01 
Ученици от частната гимназия "Райко Цончев" в Добрич се срещнаха с учителя по физика Теодосий 
Теодосиев-Тео и го изненадаха с предложението си да помогнат с доброволен труд за почистването 
на терена около школата му над село Бъзовец, която той ремонтира. 
Това съобщи директорът на учебното заведение д-р Маргарита Христова. Идеята им се родила в 
часовете по иновативния предмет "Ние и светът", когато гледали и коментирали двете части на 
документалния филм "Последната крепост", главен герой в който е учителят на златните световни 
физици. Десетокласници предложили да отидат на собствени разноски до Казанлък и с безкористен 
труд да подкрепят каузата за превръщането на изоставеното селско училище в школа за подготовка 
на физици. Теодосий Теодосиев е приел с радост предложението и предстои в близките седмици 
пътуването да бъде планувано, а по-късно и реализирано. 
Тео бе в Добрич по случай Деня на българската просвета и произнесе приветственото слово на 
общоградското тържество "О, будители народни". 

SANОFI ПОДКРЕПЯ РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ 

в. Телеграф | 24.05.2019 | 00:01 
Фармацевтичната компания Sanofi подкрепи две инициативи за развитието на младите лекари у нас. 
Компанията е най-големият дарител за тази година в едноименната програма на Българския лекарски 
съюз (БЛС). С подкрепата и на други спонсори, 45 студенти по медицина ще получат едногодишна 
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стипендия в размер на 100 лв. Едновременно с това, през цялата година БЛС ще приема документи за 
финансиране на участия в национални и международни научни форуми на специализанти, докторанти 
и млади лекари до 35 години. 
"Освен разработването на нови терапии и лекарства, наш дълг е образоването на пациентите и 
подкрепата за развитието на лекарите в България. Ние вярваме, че у нас има много качествени 
специалисти, като за тяхното развитие и мотивация да останат да се реализират тук, има отговорност 
не само държавата, но и бизнесът. За нас инвестицията в бъдещите лекари е инвестиция в богатството 
на държавата ни.", каза д-р Светла Михалевска, медицински директор на Sanofi България при 
официалното обявяване на стипендиантите. 
Компанията стана и партньор на Международния конгрес по медицински науки за студенти и млади 
лекари, организиран от Асоциацията на студентите-медици в България в София. Събитието посрещна 
630 млади лекари от над 70 държави. 
Sanofi ежегодно организира информационни кампании към пациентите и лекарите за превенция, 
ранна диагностика и правилно лечение на редица заболявания. 
От 2012 г. до сега организира инициативата "Открито за диабета", като последните четири години 
нейно лице е Ивет Лалова. През 2017 г. година започна и мащабната информационна кампания 
"Открито за ваксините", която акцентира на сериозните здравни последствия от грипа и ефективната 
превенция чрез ваксинация. Наскоро стартира и информационна кампания за навременното 
откриване на заболяванията на черния дроб. 

Благотворителен театър с авторски-песни вдигна училище 

в. Знаме, Пазарджик | Тодор ИВАНОВ | 24.05.2019 | 00:01 
ПЕЩЕРА. Училище се носи на крилете на ентусиазма, ученици стават актьори, а учители - певци и 
китаристи. Благотворителният спектакъл е причината за приповдигнатата атмосфера в СУ "Св. Климент 
Охридски". Той е по идея на ученици, а учители им съдействат с авторски песни и сценарий. 
Музикалният театър наистина е въодушевил цялото училище, а актьорите са амбицирани да покажат 
историята си час по-скоро. Тя е за двама влюбени и е трагична. 
Дали обаче любовта умира? Заглавието на постановката донякъде дава отговор на този въпрос - 
"Песен за безсмъртната любов". 
Музиката е на учителя Михаил Паев, а сценарият - на колежката му Нели Славова. Учителката Михаела 
Ринкова пък пее, но тя не е само преподавател по музика, а и певица. 
"Написах пет композиции с фолклорни мотиви, освен цялостната музика за спектакъла, казва Михаил 
Паев. Всъщност Мария Джуркова финансира записите в най-доброто студио в София за играта 
"Възрожденско приключение" - тя ми поръча 14 мелодии и аз ги записах. Сега пет от тях са вече песни 
и ще бъдат включени в спектакъла. (Бел. ред. Писали сме за Мария Джуркова, която организира 
благотворителната игра "Възрожденско приключение" - в нея се представят видни пещерци, а 
лайковете и споделянията във Фейсбук се осребряват от фирма за ин витро процедури за семейства.) 
Децата са решили да играят благотворително на Ученически съвет, а колежката беше написала 
сценарий. Като чу мелодиите обаче, хвърли сценария и написа друг. Сега фабулата се върти около 
песните, изпълнени на класическа китара. Децата играят вдъхновено и са взели присърце ролите си. 
Имаме и разказвач. Либретото е затрогващо, но няма да издаваме какво става, за да бъде интересно", 
пояснява учителят. Директорката Павлинка 
Начкова и заместникът й Иван Филчев с а дали картбланш на трупата и им съдействат с всичко 
необходимо. 
Днес, когато имаме криле да литнем нависоко и далеко, като че ли все по-често се вглеждаме назад 
и търсим своя корен. Онази здрава основа, на която да стъпим и се почувстваме силни и щастливи, да 
се почувстваме българи. А каква по-добра основа от българския фолклор. Затова ви представяме една 
легенда за безсмъртната любов на двама млади, които нито хората, нито времето, нито смъртта могли 
да разделят. Любовта им и до днес се скита из планинските хребети и стръмни усои безплътна, но 
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жива кат о песен та. Отворете сърцата и душите си и почувствайте корените си. И бъдещето, което без 
корен не ще може докрай да разтвори криле", призовават от училищната трупа. 
Премиерата на спектакъла е в читалище "Развитие" на 31 май, а отсега е ясно, че всичките 250 места 
ще бъдат запълнени. 
24.05.2019 г. 

Канадска борба в помощ на Детската клиника в Пловдив 

www.trafficnews.bg | 24.05.2019 | 09:43 
Благотворителен турнир по канадска борба се състоя на стадиона на село Катуница. Целта беше да се 
съберат средства за подпомагане старта на строежа на нова сграда за Детска клиника при УМБАЛ 
„Св.Георги“. Събитието се проведе с подкрепата на кандидата за член на Европейския парламент 
Тодор Стоилов. На срещата присъстваха над 150 души. Официални гости бяха Теодора Халачева и 
Манол Генов – народни представители от БСП за България, Атанас Атанасов – зам.-председател на МО 
на БСП, Атанас Петков – зам.-председател на ОблС на БСП – гр. Пловдив, Цветелина Петкова – 
кандидат за евродепутат от БСП за България, Иван Петков – общиснки съветник от БСП в Плодвив и 
кметът на Катуница. Иициативата се осъществи със съдействието на Атанас Телчаров – председател 
на Общински съвет-Садово, който влезе и в ролята на водещ на събитието. Събраната сума от 
събитието е 1600 лева, като 1000 лева бяха дарени от председателя на ОблС на БСП - Пловдив – Георги 
Гергов. За доброто настроение на присъстващите се погрижи оркестър „Хебър“. Турнирът по канадска 
борба се осъществи и с подкрепата на Иван Антоненко – Президент на „Сдружение Титан“. Основни 
организатори бяха МО на БСП – Пловдив с координатор д-р Любомир Паунов и МО на ОблС на БСП – 
Пловдив с координатор Атанас Тумбалев. Днес, 24 май, МО на БСП - Пловдив ще организира и 
мащабна акция по случай Денят на българската просвета и култура. На благотворителния турнир по 
канадска борба кандидатът за член на Европейския парламент призова да се гласува с номер 18 в 
интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление! 

Врабчебройците преброиха 3 138 врабчета тази година 

www.poligraff.net | 24.05.2019 | 11:46 
3 138 врабчета преброиха доброволци, живеещи в малки и по-големи населени места в страната, в 
третото издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ на Българско дружество за защита на птиците 
на 18 май. За трета поредна година най-много от регистрираните врабчета са домашни - 79% или общо 
2472 домашни врабчета. Следвани от полското врабче, което тази година е значително по-малко, едва 
18 на сто от всички преброени птици или 566 врабчета, отколкото през предходните две години, когато 
полските врабчета запазват относителния си дял спрямо всички преброени врабчета с близо 30%. При 
третият вид – испанското врабче се забелязва закономерност в числеността му отчитана през този 
период на годината, а именно малко над 3% от регистрираните птици. Това, разбира се, има своето 
обяснение. Испанското врабче е единственият мигриращ вид от врабчетата и се среща в по-малко 
места в страната. С всяка изминала година се увеличава делът на местата за броене, в които не са 
установени врабчета. В 33 на сто от местата, в които е проведено преброяването на 18 май, не са 
установени врабчета. В миналогодишната кампания тези локации са били 21% от общия брой, а 
година по-рано местата без врабчета са били с 5 на сто по-малко. София отново е градът, в който има 
най-висок брой локации без отчетени в тях врабчета - 46% от всички места, в които не са отчетени 
врабчета. През 2018 година такива места са били 40 на сто от всички. На 18 май броене на врабчета е 
извършено в 418 локации, което е с 87 места повече в сравнение с миналата година, но в локациите 
са наблюдавани с 933 врабчета по-малко. Всяка година локациите за броене варират. За пръв път в 
кампанията „Ние броим врабчетата“ броенето е проведено в повече по-малки населени места в 
страната. На този 18 май в София броенето е проведено в 127 места или това са 30% от всички локации. 
От подадената от доброволците информация относно характера на местата, където се броят врабчета, 
прави впечатление, че най-много това са къщи с двор и парк с храсти и дървета, следвани като 
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предпочитани дестинации - тиха улица, междублоково пространство, индустриална зона и на края 
булевард. Интересни локализации, на които се наблюдават врабчета са градски и селски площади и 
природни забележителности в някои краища на страната, като например Стобските пирамиди. Две са 
местата в страната, където са регистрирани най-много врабчета в една точка на броене. Това са 
Любенова махала, където са преброени общо 93 врабчета, от тях 72 домашни и 21 полски и 
пространството пред фонтаните на централен площад във Варна, където са регистрирани 50 домашни 
врабчета. Третото място с най-много преброени врабчета е поляна с храсти, където са видени 41 
домашни врабчета. Резултатите и от тазгодишното преброяване показват, че тези дребни и обичани 
птици, живеещи близо до човека, предпочитат пространства, в които има повече храсти, дървета, тихи 
и спокойни места с преобладаващи къщи с дворове, селски улици и площади. В големите градове 
врабчетата се събират в по-големи ята на места, където има струпване на хора, което гарантира и 
наличието на достатъчно храна. 

Велообиколка с благородна цел: Дом за майки и бебета в Габрово се нуждае от ремонт 

www.bgonair.bg | 24.05.2019 | 12:05 
Велообиколка с благородна цел - за събиране на средства за дом за майки и бебета в Габрово. Той 
има нужда от спешен ремонт, за който са необходими поне 15 хил. лева. Инициативата е под надслов 
"Карай колело, подари добро". Тя се ражда заедно с идеята да събере страстта към колоезденето и 
грижата към човешкия живот. Целта е да бъдат събрани средства за ремонт на център "Майка и бебе" 
в Габрово чрез велообиколка на Северна Македония.  Костадин Николов решава да се свърже със SOS 
детски селища, които стопанисват центъра за майки и бебета, останали без подслон. Там те получават 
24-часова грижа от акушерки, социални работници и психолог.  Обиколката на Северна Македония 
започва на 1 юни и ще продължи 2 седмици, през които ще бъдат изминати около 1000 км. А всеки, 
който пожелае, може да се присъедини. Вижте повече в репортажа! Повече за инициативата и 
начините за дарение, можете да откриете на Podaridobro.org.  

Омбудсманът Мая Манолова ще започне кампания срещу ДДС при дарението на книги 

www.focus-news.net | 24.05.2019 | 16:23 
ГалерияСофия. Омбудсманът Мая Манолова ще стартира кампания за премахване на ДДС върху 
дарението на книги. Това обяви тя в Деня на българската просвета и култура и на славянската 
писменост, съобщиха от пресофиса на омбудсмана. „Мисля, че няма по-подходящ ден от днес и в 
навечерието на 1 юни – Деня на детето, да започнем заедно кауза, посветена на книгата – най-силното 
и най-могъщо оръжие срещу пълзящата сянка на бездуховието и несвободата“, написа тя във фейсбук 
профила си. Манолова обяснява, че е била сезирана от български издатели, които, по техните думи, 
„отдавна поставят този важен въпрос, но срещат само тишина. И безразличие“. „Става дума за 
скандалния факт, че всички издатели плащат данък ДДС върху даренията, които правят на българските 
библиотеки – регионални, градски, селски, училищни, читалищни, ведомствени и пр.“, уточнява Мая 
Манолова. Тя допълва, че депозитните екземпляри, които издателите са длъжни да предоставят на 
библиотеките по закон, също се облагат с данък. „Нямам обяснение, защо дарението на книги се 
наказва с данък. Тази несправедливост трябва да бъде коригирана. Сигурна съм, че успеем ли в тази 
кауза, издателите ще предоставят многократно по-големи дарения на библиотеките, училищата, 
читалищата… Успяхме с ДДС-то при дарените храни, сега е време то да падне и за дарението на книги. 
Защото хлябът е важен, но далеч не е всичко“, завършва Мая Манолова. 

Мъж дари над 1000 книги на читалища, библиотеки и затвор 

www.kmeta.bg | 24.05.2019 | 17:28 
Всяка година на 24 май - Деня на българската просвета и славянската писменост, журналистът от 
Кюстендил Иван Сергеев подарява книги от личната си библиотека на читалища, библиотеки, културни 
звена,  училища, дори и на затвора в Бобов дол. Тази година той дарил 62 заглавия на библиотеката 
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към Великотърновския университет, където е завършил българска филология през 1980 г.. Правилото 
е - на колкото години става към датата 24 май, толкова и тома доставя на избрания от него културен 
дом. Досега  Сергеев е подарил над 1 000 тома от личната си библиотека. Предимно от руската класика 
- всички творби на Достоевски, например.  Започнал да купува книги, когато бил в 5-и клас. И не е 
спирал. За него да подариш книга има особен смисъл и ще продължи да го прави. Сергеев е и 
колекционер на картини.  Засега не подарява картини, но един ден и това може да стане.  

Отдел „Закрила на детето” има една цел – всяко дете да живее със своите родители 

www.regnews.net | 25.05.2019 | 16:11 
Основната цел на всяко едно действие, предприемано от Отдел „Закрила на детето”, е децата да 
растат в семейна среда, категорични са служителите в Дирекция „Социално подпомагане” в Горна 
Оряховица. Десет жени работят с проблемните семейства и деца в две общини – Горна Оряховица и 
Лясковец. В момента имат над 150 казуса, които непрекъснато следят - дали ще ескалират към 
насилие или ще се уталожат към търпима среда за детето. Имали са и много повече, тази година като 
че ли е по-спокойна. Но пък тази година имаше екстремални ситуации, като работата с 
афганистанчетата, прибрани в нивите край село Янтра преди няколко седмици. Оказва се, че повечето 
от заловените мигранти са непълнолетни. За професионализма, проявен от горнооряховската служба 
в работата с тези деца, има специално благодарствено писмо от МВР. А самите социални работници 
само се шегуват „Е, нямаме краста, не се бойте”. За съжаление много неща в България се случват или 
не се случват заради натиска на масите, които пък са манипулирани от медиите. Това особено тежко 
се усеща в ситуации с деца и уязвими групи, с които работят социалните служители. Изведнъж в 
последните дни работата на отделите „Закрила на детето” стана много актуална. А всъщност нищо 
ново няма в този труд, по традиции неглижиран от хората. Работата на отдела се подчинява на Закона 
за закрила на детето и Правилника за прилагането му, които са в сила от близо 20 години. Последните 
съществени промени в този Закон са от 2005-2006 г., когато е дефинирана приемната грижа. Основата 
на Закона е, че детето има права на независима личност. Много български родители третират децата 
си като своя собственост, с която могат да разполагат по всякакъв удобен за тях начин. Законът обаче 
защитава децата като на първо място ги възприема като личности със свои права. Колко хора са 
разбрали за тези 20 години, че децата им са същества с права е отворен въпрос. За този период обаче 
задачата на отдел „Закрила на детето” към горнооряховската Дирекция „Социално подпомагане” е 
била не да наказва родителите, нарушили закона, не да им вземе децата, а да намери компромисен 
начин децата да растат с майките, бащите, братята, сестрите, бабите и дядовците си. Дори в много 
тежки семейни ситуации, когато децата са принудени да живеят в нечовешки условия, те заявяват 
своята привързаност към родителите си. Връзката с майката, дори тя въобще да не отговаря на 
представите ни за майка, е силна. Затова е много трудно да разделиш дете от семейството му и това 
става само в изключително тежки случаи и то след много дълга предварителна работа, обясняват 
социалните работници. Хората не правят разлика между отнемане и извеждане на дете от 
семейството му, но всъщност разликата е огромна. Отнемането или ограничаването на родителски 
права се прави само от Съда. За последните почти 20 години Дирекцията в Горна Оряховица е 
поискала един единствен път Съдът да отнеме родителски права от майка. Искането е направено, след 
като майката на въпросната родителка е поискала да се вземат децата от дъщеря й. За едно от трите 
деца в този случай грижа е поел биологичният му баща, а за другите две се грижи бабата. Извеждането 
се предприема за деца, за които службата е категорична, че има риск за здравето и живота им. 
Извеждането обаче не означава отнемане от родителите. Осъществява се със заповед на директора 
на Дирекцията. Заповедта има едномесечен срок, през който Отделът трябва да предостави 
доказателства пред Съда за необходимостта на мярката. Дори когато Съдът настани детето извън 
семейството – било при близки или в приемна грижа, работата с родителите продължава. Целта е да 
им се помогне да си върнат детето и семейството да се съхрани. Първата причина за извеждане е, 
когато родилка откаже да прибере бебето си. Такива случаи никак не са редки. Само девойките, бивши 
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възпитанички на СУПЗ, са родили близо 50 деца в последните десетина години и поне половината от 
децата са били настанени или осиновявани. Има едно момиче, което има 8 раждания, шест от децата 
са осиновени. Жената е със забавено развитие, но с какво развитие са мъжете, които се възползват от 
нея. Общоизвестна тайна е, че тези момичета и жени се пазаруват за жълти стотинки от мъже, които 
имат трудности в намирането на равностойни партньорки. И не си дават никакъв труд да предпазят и 
без това ощетените от съдбата „любими”. За социалните работници обаче остава задачата да осигурят 
някакво бъдеще на децата от такива връзки. И за щастие с бебетата нещата се получават най-лесно. 
Мъката е с поотраслите деца, които са малтретирани от своите родители, които не получават грижа, 
живеят почти на улицата и виждат само насилие. През 2018 г. Отдел „Закрила на детето” е настанил 
12 деца извън семействата им. Три от децата са от Лясковец. Родителите на едното са скитници и 
подлагат детето на същия начин на живот – без сигурен подслон, полугладно, без да ходи на училище. 
Другите две деца пък са с родители алкохолици и побойници. Скандалите и побоищата са ежедневие. 
Пият, бият се, пак пият, пак се бият. Драмата е от много години. Социалните дори имат колежка, която 
напуснала заради този случай. Била съседка на семейството и се отказала, заради това, че не може да 
помогне. Имаме случаи, които наблюдаваме с години. И все са на ръба – дали ще се затишат 
проблемите или ще ескалират. Целта ни е да помогнем да родителите да се справят по-добре с 
грижите си и с децата, които по правило искат да са до майка си и баща си, каквито и да са те, обясняват 
от Отдела. За миналата година в община Горна Оряховица са изведени 9 деца. Две са настанени в 
Балван. Те са жертва на трафик и са репатрирани от Западна Европа, където са хванати да крадат. 
Девойките са от джебчийските кланове и са върнати по месторождение по служебен ред. 3 са бебетата 
с отказ на майките да ги приберат. Това всъщност е почти никаква цифра, имали са години, когато са 
стигали и до 14 отказа на родилки. 4 от изведените деца миналата година са жертви на домашно 
насилие. Има истински гнусни ситуации, за които е трудно да се разказва. Когато детето попада между 
ножовете, които си вадят пияните му родители или пък когато упражняват властта си върху него, 
бодейки го с ножица. Но дори и в такива случаи пак се работи за реинтеграция на децата в 
семействата, уреждат се помощи, обучават се родителите как да се справят със своите проблеми и с 
родителството. Понякога обаче децата сами се отказват от битката да запазят семейството си и търсят 
помощ. Социалните разказват за 11-годишно момченце, което само дошло и казало, че не може 
повече - не иска да спи по улиците, да не яде с дни, да не ходи на училище и да го подритват 
родителите му. Имат случай и на момче и момиче, които също дошли в службата с молба да ги махнат 
от майка им. Момичето дори вече било станало майка, въпреки невръстната си възраст. Желанието 
им било да намерят закрила и сигурност някъде далеч от собствения им дом. Обичайно работим с 
деца, които са преживели и изпатили много. Усетили са побои, глад, не само физическо, но и 
психическо насилие. Те са жертви, които в повечето случаи дори не осъзнават, че са жертви. В същото 
време има и такива, които сами подават сигнали срещу родителите си, за да отърват скандала след 
някоя двойка. Има и деца-манипулатори. Общото между всички казуси е, че социалните работници 
трябва да посветят много време за проучване и доказване на всеки отделен случай. Всяко тяхно 
действие в крайна сметка трябва да бъде защитено в Съда и да бъде потвърдено със съдебно 
решение. И на това поле не винаги всичко се случва гладко. В горнооряховския отдел си спомнят много 
ярко за един случай, който най-накрая влязъл в новините, не за хубаво разбира се. В едно семейство 
имало сигнали за насилие над дете. След много трудно разследване социалните искат извеждане на 
детето, но получават отказ от Съда. И така три пъти. Цялото действие се развива в продължение на 
години, през които в семейството се раждат още две деца. И развръзката идва злощастно, след като 
родителите така пребиват голямото дете, че то е настанено с черепно-мозъчна травма и е подложено 
на операция в болницата. След това майката и бащата сами се отказват от детето си. То е настанено 
първо в Дебелец, после в приемно семейство и вече има нормален живот. Като цяло жените и мъжете, 
които тормозят по този начин децата си, имат много нисък родителски капацитет. Повечето са без 
образование и с много нисък социален статус. Все пак има подобрение в поведението им, когато са 
подложени на постоянно наблюдение и контрол. Основната ни работа е превенцията. В момента 
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наблюдаваме над 150 случая и целта ни е да не се стига до драматичен развой на отношенията. Реално 
не ни е най-натоварената година, имали сме и много повече проблемни семейства и деца в риск. 
Въпросът обаче не е в бройката, а в това да успеем да създадем прилични условия за всяко дете, 
обясняват от Отдела. Работата с родителите за реинтеграция на изведено дете в семейството му е 
трудна и рядко успешна мисия. Но пък има и щастливи развръзки. В началото на 2017 г. едно от 
бившите момичета от СУПЗ ражда дете и отказва да го вземе. В този момент момичето е без работа и 
без постоянно жилище, а пък и докторите я плашат, че детето вероятно е родено с хидроцефалия. 
Бебето е настанено в Дебелец, а социалните започват работа с майката. Година и половина, докато се 
вземе решение за бъдещето на детето, майка му го посещава в Дома, придружава го в София за 
генетични изследвания, започва да променя живота си, за да приеме в него детето. Намира си работа, 
където я харесват, впоследствие намира и квартира. Междувременно се установява, че бебето няма 
хидроцефалия, има други увреждания, които не са толкова тежки. Така че след година и половина 
майката и бебето се събират и заживяват заедно. Социалната служителка, която наблюдава случая, 
няма да забрави момента на прибирането на хлапето. Въпреки че е свикнал със сестрите и лелите в 
Дома, въпреки че на церемонията присъствали и още куп познати и непознати, малкият веднага се 
хвърлил в прегръдките на майка си. Подобни емоционални моменти се приемат като награда от 
хората, които рядко получават признателност за това, че работят в почивните си дни, че ползват 
личните си коли и телефони, че трябва да дават консултации и да учат родители как да си къпят 
бебетата и как да ги гледат без да ги пребиват. Работата им обаче е такава, че най-често попада под 
ударите на хорското осъждане. В един и същи ден могат да ги обвинят, че са незаинтересовани и 
неглижират проблемите, веднага след това ще излязат едва ли не вампири, които само гледат как да 
вземат децата на хората. Работи се под натиск и това е много тежко. И понякога са горди със себе си, 
когато устояват на този натиск. Един от добре познатите примери е с децата на учителката, умъртвила 
при раждане четвъртото си дете. Социалната служба бе поставена под огромен натиск по време на 
разследването и делото защо другите три деца не са изведени от семейството. И сега обаче в Отдела 
са категорични, че са постъпили правилно. Няма защо да наказваме децата за грешката на майка им. 
За тях в семейството се грижат много добре. Трите деца са обградени с любов и за тях няма никакъв 
риск. Биха били поставени в такъв, ако бъдат отделени от близките си. Хората реагират емоционално 
в такива случаи и настояват за мерки, които всъщност нямат никаква обосновка от реалните събития. 
Никой няма намерение, а и няма възможност, да отнема дете от родителите му, защото са му ударили 
един шамар. За съжаление в България кампанийно се подемат акции, които манипулират хората и 
превръщат недоверието им към всякакви институции в огромни плашила и тъмни страхове. Елена 
ВЕЛКОВА 

Деца събират жълти стотинки за болни връстници 

www.burgasnews.com | 26.05.2019 | 02:01 
От 10:00 до 20:00 ч. на 1 юни в МОЛ Галерия (на ниво 1 пред Икея) децата на Бургас ще могат да 
предадат събраните жълти стотинки и да получат грамотите си за участие в благотворителната акция 
„Жълти стотинки” – Деца помагат на деца. Акцията се провежда вече дванадесета година, като всяка 
година се избира град-столица на акцията. За 2019 година това е Хасково и МБАЛ “Хасково”.В Детското 
отделение на болницата се нуждаят от инфузионни помпи, инхалатори, аспиратор, пациентни 
монитори, ЕКГ апарат, стойки за системи, болнични легла за кърмачета, болнични шкафчета, постелно 
бельо за деца и придружители, столове, сгъваеми легла с матрак, готварска печка, гардероб двукрил, 
медицински бюра, шкаф за чисто болнично бельо, пейки и други консумативи. Насловът ,,Деца 
помагат на деца” е същината на акцията – стотинките идват именно от децата.Всяко дете участва, като 
в специална, направена лично от него, касичка събира монети, с които да помогне на друго дете и да 
върне усмивката на лицето му. Предавайки стотинките, всяко дете прави добро и връща здравето в 
живота на друго дете, негов приятел, посява семе на милосърдие и чистосърдечност. Стойността на 
жълтата монета, малкият жест, това е, което е истинското – чрез него и детето, и възрастните могат да 
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сътворят красота, да видят как добрината се разтваря, действа и прави много деца щастливи. Вече 
традиционно в акцията участват цели детски градини и класове от училища. Кампанията стартира през 
2008 г. със събрани 4100 лв.Всяка година събраните средства се увеличават, като през миналата 
година, достигнаха 62 876,09 лв. С тях за Клиниката по неонатология към УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян 
Киркович” – АД в Стара Загора бяха закупени два съвременни интензивни кувьоза и два комплекта 
тръби за апаратите за изкуствена вентилация, а за Клиниката по Детска хирургия – кувьоз, ехограф в 
окомплектовка с микроконвексен трансдюсер, интраоперативен трансдюсер и линеен трансдюсер, 
дигитален видеопринтер и перфузор. Акцията „Жълти стотинки” – Деца помагат на деца е вдъхновена 
от едноименната френска кампания на г-жа Бернадет Ширак – „Pieces jaunes“и се координира от 
Сдружение „Съзидание 2012”. Информация и новини за пунктовете за предаване на събраните 
стотинки се публикуват във фейсбук страницата й Жълти Стотинки и на сайта stotinkite.com. Средства 
се събират през цялата година. Могат да се предават на целогодишните пунктове в градовете, в които 
има такива, както и по време на големите ни акции на 1 юни – Деня на детето и 6 декември – Деня на 
Свети Николай Чудотворец. Те могат да бъдат превеждани по всяко време и директно по сметката на 
Сдружение „Съзидание 2012” в Банка ДСК, IBAN BG50STSA93000014652592, BIC 

Благоевград: В града ще се проведе благотворителната инициатива „Дари детските си 
книжки“ 

www.focus-news.net | 27.05.2019 | 07:53 
Благоевград. В града ще се проведе благотворителната инициатива „Дари детските си книжки“. Това 
съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград. По случай 1 юни – Международен ден на детето, 
доц. д-р Валентин Василев, обществен посредник на община Благоевград, съвместно с Регионална 
библиотека „Димитър Талев“ - Благоевград, обявяват дарителска кампания, насочена към 
насърчаването на ранното детско четене и в подкрепа на стратегията на Община Благоевград за 
развитие и популяризиране на културния живот в града. Всички желаещи да подкрепят кампанията 
могат да дарят нови или запазени детски книжки в „Детски отдел“ на Регионална библиотека – 
Благоевград. Кампанията ще започне в 10.00 часа в Регионална библиотека „Димитър Талев“ – 
Благоевград и ще продължи до края на месец юни. 

Алпинистът Атанас Скатов грабва приза „Зелена личност“ 2019 

www.cross.bg | 27.05.2019 | 08:58 
/КРОСС/ Българинът Атанас Скатов взе най-голям процент от гласовете в публичното пространство в 
надпреварата за приза „Зелена личност" - част от Националния конкурс „Най-зелените компании в 
България", организиран от b2b Media.    Успехът на Скатов идва непосредствено след като той успя да 
изкачи третия по височина връх на планетата. След 15-часов преход и с чревна и белодробна инфекция 
той стъпи на 8-хилядника Канчендзьонга, а след завръщането си от експедицията заяви, че вече е 
амбициран да покори върховете Гашербрум 1 и 2. Той планира следващото му изкачване да бъде през 
юни, но преди това ще вземе своето отличие „Зелена личност" по време на официална церемония. 
Сред номинираните за приза тази година бяха още: Мария Недевска, Организатор на велопоход 
"Заедно" в подкрепа на хората с хемофилия, Ученици от ПМГ „Баба Тонка" в Русе - създатели на 
биопестицид, който не вреди на пчелите, Българският инженер Орлин Илиев, който получи награда 
от Европейската комисия за енергоефективна сграда, Създателят на "Зеленият отбор на България" 
Калин Христов и Лазар Радков, автор на благотворителната инициатива „Капачки за бъдеще". Освен 
българският алпинист, в конкурса ще бъдат отличени и призьорите в отделните категории, където се 
състезават компании, общини и неправителствени организации със своите зелени идеи, проекти, 
кампании или цялостни политики, проведени през 2018 година и свързани с опазването на природата 
и подобряването на средата, в която живеем. Националният конкурс „Най-зелените компании в 
България" се провежда за 9-та година и е под патронажа на Министерството на околната среда и 
водите. Тази година в надпреварата участват проекти и идеи от цялата страна, като за първи път има 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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най-силна конкуренция в категория „Автоиндустрия и транспорт". Предстои кандидатурите да бъдат 
оценени от престижното жури, а сред новите имена в него са Силвия Костова, началник управление 
„Корпоративни комуникации и маркетинг" в Пощенска банка и Ивелина Василева, председател на 
Комисията по околната среда и водите и зам.-председател на Комисията по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове в 44-то Народно събрание. Кои са призьорите в това издание на 
Зелените Оскари ще стане ясно по време на официалната церемония по награждаване на 7 юни от 19 
часа. За Атанас Скатов: Атанас Скатов е височинен алпинист, мотивационен лектор, продуцент на 
филми и автор на книги, свързани с неговите експедиции. По професия е агроном по растителна 
защита. За по-малко от 6 години успява да изкачи 7 върха с височина над 8000 метра и да стане първият 
българин успял да изкачи Седемте континентални първенци (Seven Summits). Всичко това той постига 
само на растителен хранителен режим, без да е имал професионален опит във височинния алпинизъм 
и без да е спортувал до 2012 година. За последните 6 години, Атанас Скатов участва в 16 експедиции 
по света като успешно изкачва 13 върха. Това е не само национално, но и световно постижение, дори 
и без да се вземе предвид режима му на хранене. Освен алпинист, Атанас Скатов е и мотивационен 
лектор, като изнася над 150 лекции и семинари свързани с личностното развитие и силата на човешкия 
дух, както в страната, така и в чужбина. 

Румен Радев и съпругата му Десислава Радева ще бъдат домакини на традиционния 
абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение 

www.novini.bg | 27.05.2019 | 16:46 
На 30 май ще се проведе традиционният абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение. 
Събитието е част от благотворителната инициатива на държавния глава „Подкрепи една мечта“, 
съобщиха от прессекретариата на президентството. Балната вечер ще започне в 20.00 часа, в Дом 2 на 
резиденция „Бояна“. Президентът Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-
майор от резерва. Бивш командир на и неговата съпруга Десислава Радева Десислава Радева е 
съпругата на действащия президент на Република България Румен Радев. Родена ще посрещнат над 
100 зрелостници от випуск 2019, които са израснали в социални услуги. За пореден път екипът на 
продуцентска компания „Дрийм Тийм Прадакшънс” организира благотворително артистичната 
програма. Мария Илиева, Миро, Любо Киров, Орлин Павлов, Михаела Маринова, Йоана, Маги 
Джанаварова, Нели Петкова, Рафаел Пашамов, групите Б.Т.Р. и Д2, Део и Моисей и танцов ансамбъл 
„Пламъче“ ще подкрепят президентската инициатива. Абитуриентката Йоанна Найденова, която 
завършва училището за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“, и Маги Джанаварова са подготвили 
специално дуетно изпълнение, с което ще започне празничната вечер. За доброто настроение ще се 
погрижат актьорите Любомир Нейков, Руслан Мъйнов, Петьо Петков – Шайбата и Васил Драганов. С 
благопожелания към абитуриентите ще се включат и артистите Владимир Пенев Владимир Пенев е 
министър на културата в служебното правителство Марин Райков от 12 март до 29 май, Десислава 
Бакърджиева и Моню Монев. 

Още 45 русенски ученици с "Жълтица за шестица" 

Националният социален проект се финансира само от дарения 
в. Бряг, Русе | 28.05.2019 | 00:01 
Още 45 русенски ученици бяха включени от Сдружение "Дунавско сияние" в националния социален 
проект "Жълтица за шестица", иницииран и управляван от Сдружения "Верният настойник". 
Основната идея на инициативата е да се насърчат и наградят с финансов стимул деца и младежи от 3-
и до 12-и клас, които са от социално слаби семейства, или деца без един, или двама родители, 
показващи отличен успех в училище. Всяко включено в проекта дете получава за всяка една текуща 
отлична оценка, вписана в бележника, по един лев в края на всеки един учебен срок. Отличните 
оценки не трябва да са само за важните и традиционно по-трудни предмети като математика, 
български език, физика, химия и др, а и за премети като музика, физическо възпитание и 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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изобразително изкуство, защото всяко едно дете има индивидуални таланти и заложби, които също 
трябва да бъдат стимулирани. 
В края на вторият срок, от проекта ще се възползват ученици от: ОУ "Ангел Кънчев", ПГ по 
механотехника "Юрий Гагарин", ПГДВА "Йосиф Вондрак", както и децата, ползващи социални услуги 
в ЦНСТкъм БЧ К и Център за работа с деца на улицата. 
За първия срок на учебната година проектът обхвана 11-те деца от може би най-многодетното 
семейство в България - това на расимир Тодоров и Ивелина Зартова. Сестрите Илияна Тодорова - 
ученичка от 9 клас в ПГ по облекло "Недка Иван Лазарова" и Мариела Тодорова - ученичка от 4 клас в 
ОУ "Ангел Кънчев" , изкараха пред черната дъска 69 жълтици, което е безспорно постижение за 
проекта. 
Проектът се финансиран само от дарения, като разполага с единен дарителски номер 17777, на който 
с sms с текст NAGRADA се подкрепя кампанията с 1 лв. 
27.05.2019 

30 доброволци от Ново село направиха обществена тоалетна 

www.borbabg.com | 28.05.2019 | 09:50 
В НОВО СЕЛО ИЗПРЕВАРИХА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И СИ НАПРАВИХА ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА, каквато все 
още няма в областния център. Реализацията е станала изцяло с доброволен труд, разказа кметът 
Христо Христов, който вече се наложи с иновативния си управленски подход. Неотдавна той за пръв 
път започна да чисти треви и храсти край улици и градини с мулчер и даде пример на останалите 
малки населени места, където вече възприемат практиката му. 30 доброволци са работили за 
изграждането на обществената тоалетна в центъра на селото. Те са получили материалите от кмета 
Христов, който също е участвал активно в строежа. Средствата в размер на 14 000 лв. са осигурени по 
програма „Местни инициативи“. Около месец време е трябвало да се направи сградата. Новата 
обществена тоалетна има подходяща инфраструктура за използване от инвалиди, а районът около нея 
е зацветен.  

За 19-и път Минерални бани събира 2000 деца Започва в петък, в него ще участват 
малчугани от България, Босна и Херцеговина, Грузия, Македония, Молдова, Сърбия, Турция 

www.novjivot.info | 28.05.2019 | 09:50 
Близо 2000 деца, 80 групи и 72 индивидуални изпълнителя, дуети и трио от 16 области и 38 населени 
места от територията на цяла България, както и 18 танцови групи от чужбина ще участват на 
тазгодишния ХІХ Международен детски етнофестивал. Той започва в петък в него има малчугани от 
Босна и Херцеговина, Грузия, Македония, Молдова, Сърбия, Турция. Ще бъдат представени над 80 
училища, читалища, ОДК, ОДЗ, центрове и школи от България и извън пределите на страната ни, 
съобщиха от Община Минерални бани, домакин на събитието. То се организира още от КНСБ и 
Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” . Детският етнофестивал се осъществява под 
патронажа на Бисер Петков – министър на труда и социалната политика. Изкуството е красотата и 
вкусът на живота, а танцът е скритият език на душата. Универсалният език на музиката, песента и танца 
е най-разбираемия начин да се отправят послания и да се предава информация за култура, традиции 
и ценности! Майстори ще представят занаятите, които упражняват – везба, шиене, плетене, плъстени 
изделия, фолклорни кукли и накити, грънчарство, ръчно рисувани тъкани, рисувани съдове и др. 
Българската асоциация на пострадалите при катастрофи ще съдейства за повишаване 
информираността на участниците и гостите на етнофестивала относно безопасно движение по 
пътищата. Организирани са развлекателни игри с награди, на които всички участници и гости на 
етнофестивала ще имат своя шанс да получат подарък за спомен от детския празник. Етнофестивалът, 
който с годините се утвърди като значимо международно културно събитие и като популярен и 
очакван детски празник, ще бъде открит на 31 май от 10 часа в Летния театър. 
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Майчин дом получи дарение за Клиниката по неонатология 

www.banker.bg | 28.05.2019 | 10:48 
Десет броя нови инжекционни помпи, предназначени за венозно подаване на лекарствени разтвори 
за специалните нужди на новородени и недоносени бебета, ще бъдат на разположение за най-
малките пациенти в Клиниката по неонатология на университетската АГ болница „Майчин дом“. 
Инжекторите са дарени от сдружение с нестопанска цел „Нова луна“, представляващо едноименната 
ложа от системата на Обединена Велика Ложа на България. Дарението е на стойност над 17 000 лв., 
като осем от десетте апарата са закупени с лични средства от членове на ложата. „Техниката е скъпа и 
с огромно значение за работата в интензивното  отделение, защото лекуваме малки бебета, които 
понякога тежат под 1000 гр. При тях дозирането на лекарствата трябва да се планира прецизно и 
точно, да се съобразява с ниското им тегло и с техните специфични нужди, заяви началникът на 
Клиниката по неонатология проф. д-р Боряна Слънчева, която е и главен координатор в Експертния 
съвет по медицинската специалност "Неонатология" към Министерството на здравеопазването. По 
думите й дарението може да се сравни с ролята на спасителния кораб Радецки, защото идва в най-
подходящия момент, когато традиционно при смяната на сезоните броят на ражданията се увеличава. 
Председателят на Сдружение „Нова луна“ д-р Георги Пасков поздрави ръководството на болницата и 
засвидетелства готовността на ложата да подкрепя и в бъдеще усилията на лекарите в стремежа да 
предоставят качествена медицинска грижа, съобразена със съвременните технологии и потребности 
на пациентите. Годишно в „Майчин дом“ се раждат около 4 000 бебета, а средно всяко пето от тях е 
недоносено. Болницата е лидер по брой раждания за България, като в нея се проследяват най-
сложните медицински случаи от цялата страна. Високата концентрация на преждевременни раждания 
в болницата се дължи на това, че тя проследява най-тежките бременности в страната. Тенденцията за 
броя преждевременни раждания у нас се запазва, като за България делът им е малко над 10% от 
всички раждания, колкото е и средното равнище за Европа. 

Кампания "Дари кръв - вземи билет" 

www.dnesplus.bg | 28.05.2019 | 16:51 
На 31 май 2019г., от 16.00 ч. в сградата ОС на БЧК - Варна (ул. „Братя Шкорпил“ № 3) ще се проведе 
първата за годината кръводарителска акция от кампанията. Всеки кръводарител ще получи билет за 
двама за официалното откриване на 18-ия Международен фестивал на червенокръстките и здравни 
филми с най-новия филм на Вим Вендерс „Папа Франциск: човек на думата си“ на 13 юни от 19 часа в 
зала 1 на Фестивален и конгресен център – Варна. Областен съвет на БЧК – Варна, Български младежки 
Червен кръст – Варна, Медицински университет – Варна и Регионалният център по трансфузионна 
хематология стартират пилотната кампания „Дари кръв - вземи билет“ с подкрепата на Община Варна 
през 2017 година. Първото издание се проведе в рамките на 17-ия Международен фестивал на 
червенокръстките и здравни филми. Целта на кампанията е да мотивира младите хора да станат 
доброволни кръводарители, да повиши информираността им по темата и по този начин да се намали 
недостига на кръв на национално ниво. Като благодарствен жест за доброволното и безвъзмездно 
кръводаряване дарителите получават безплатен билет за филмова прожекция, театър или друго 
културно събитие, осигурени от партньори на инициативата.  

Все повече млади хора даряват кръв у нас 

в. Лечител | Кристиана ИЛИЕВА | 29.05.2019 | 00:01 
Близо 10 000 литра кръв е дарена безплатно по време на пролетната доброволческа кръводарителска 
кампания, организирана от Националния център по трансфузионна хематология и Българския червен 
кръст. Данните са от справка на Министерството на здравеопазването (МЗ). 
В акцията са се включили 21 871 кръводарители от цялата страна, като само тези в София са 4879 души. 
Общо 9841,950 литра са събрани по време на кампанията, като заедно с консервантите след 
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обработката, те са станали 9842,013 литра. Оказва се, че в последните няколко години 
кръводарителите и дарената кръв се увеличават. 
Количеството получена през 2018 г. кръв е увеличено съответно от увеличения брой кръводарители, 
посочиха от Националния център по трансфузионна хематология. Само за една година те бележат ръст 
от 3,4% за цялата страна, а за София - 4,1 на сто. В цяла България през 2017 г. те са били 164 031 души, 
а през минала година -169 633. С 2000 души са се увеличили те в София. От 37 776 те са станали 39 320 
души за същия период. 
Вече най-много даряват младите хора около 30 години, както и тези от 31 до 40. Съвсем младите, 
между 16 и 20 години, са само 4% от всички кръводарители в страната, броят им е 7111. Между 21 и 
25 години са 15 675 души, което е 9 на сто, 26-30-годишните са 23 034, или 14%, 31-35-годишните са 
26 163, или 15 на сто, между 36 и 40 години са 26 732, което е 16 на сто, а между 41 и 45 години са 24 
524, което е 14%. Хората в зряла възраст също даряват кръв, макар и с възрастта броят им да намалява. 
Тези между 46 и 50 години са 20 031 и представляват 12 на сто, 51-55-годишните са 14 491, което е 9% 
от всички кръводарители, 56-60-годишните са 8936, или 5 на сто от всички останали, а тези между 61 
и 65 години са най-малко - 2936 души, което е само 2% от всички. 

Родители готвят нов протест срещу Стратегията за детето 

www.presstv.bg | 29.05.2019 | 08:05 
Родители подготвят нов протест срещу Стратегията за детето, съобщава нова телевизия. Той ще се 
проведе на 2 юни. Очаква се днес протестиращите да обявят причините за недоволството си. 
Припомняме, това ще бъде поредната подобна проява за последните месеци. На 11 май в цялата 
страна отново се проведоха демонстрации срещу спорния документ. Те бяха организирани в 
социалните мрежи. Протестиращите излязоха с искането за разследване на Социалните служби при 
случаи на неправомерно извеждане на деца от семействата им и въдворяването им в институции или 
приемна грижа. От своя страна от социалното министерство категорично отрекоха да се подготвя 
Закон за детето и спряха работата по Националната стратегия за детето. По случая взе отношение и 
премиерът Бойко Борисов, който лично увери, че такава стратегия няма. Той осъди гражданските 
протести, защото били „безпочвени“.  

На 1 юни ще се проведе благотворително бягане "Дари времето си на 5kmrun" 

www.burgas.utre.bg | 29.05.2019 | 08:21 
В събота, 1 юни - Деня на детето, в 09.00 часа в Морската градина на Бургас ще се проведе 
благотворително бягане под наслов "Дари времето си на 5kmrun", чиято цел е събиране на средства 
за закупуване на Термолегло за Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас за недоносените деца. 
Термолеглото се използва при недоносени новородени при адаптирането им от кувьоз към нормално 
легло. То поддържа топлинен комфорт от порядъка на 35-37 градуса топлина. Леглото е удобно и 
комфортно както за бебето, така и за медицинския персонал, който се грижи за него и позволява лесен 
достъп до него по време на престоя му в отделението. Неонатологията в УМБАЛ Бургас в момента има 
само едно термолегло. В отделението по неонатология годишно се раждат около 1800 деца, като 20% 
от тях са недоносени. Благотворителната кауза е под наслов "Дари времето си на 5kmrun", което 
означава, че за каквото време финишира състезателят 5-те км в този ден, такава сума ще дари за 
каузата, например: Бяга за време 22:38 - дарява 22 лв., бяга за 31:18 - дарява сумата от 31 лв. За целта 
ще бъдат поставени урни по места, както и ще бъде открита специална банкова сметка за тези, които 
нямат възможност да участват на това конкретно бягане, но биха искали да дарят. Ето данните за 
извършване на дарение чрез банков превод: Име: СНЦ "5КМПАРК БГ" Банка: Банка ДСК ЕАД BIC: 
STSABGSF IBAN: BG22STSA93000026112676 Основание: Дарение за УМБАЛ гр. Бургас Урна за дарения 
можете да намерите и в сградата на РЗИ-Бургас. Участието в "Дари времето си на 5kmrun" е по 
желание, но всеки може да дари сума, според собствените си възможности. Нека в този ден на детето, 
да бягаме и да дарим, за да направим по-сигурен живота на нашите деца от Бургас и региона. За 
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изминалите 3 години от благотворителните бягания, участници и приятели на 5kmrun, са дарили и 
събрали суми над 35 000 лв., и са закупили и предоставили животоспасяваща медицинска техника за 
деца в София, Варна и Пловдив на стойност над 50 000 лв. 

С DMS номер може да подкрепите каузата „Чуй ме, аз говоря!“ на БАЛИЗ – Плевен 

www.plevenzapleven.bg | 29.05.2019 | 09:38 
„Подкрепете нашата кампания за да можем заедно да откликнем на потребностите на децата с 
увреждания за един по-добър живот“. За това призовават от Сдружение БАЛИЗ – Плевен, които 
набират средства за закупуване на лаптоп със специализирани програми, който ще допринесе за 
подобряване на комуникативните възможности за обучение и развитие на деца с множествени 
увреждания. До този момент дарения и подкрепа за каузата „Чуй ме, аз говоря!“ са получени от: – 
INGRAM MICRO GBS EOOD – 4 377,00 лв. – ROTARI KLUB PLEVEN-CENTRUM – 350,00 лв. – Професионална 
Гимназия по Туризъм „Алеко Константинов“ гр. Плевен, където бяха организирани два 
благотворителни пазара /мартенски и великденски- кулинарен/, съответно набраните суми са 166,28 
лв. и 203,00 лв. Специални благодарности и на дамите от КиндиРу Плевен, подготвили част от 
сладките изкушения за базара. – Кутия за дарения, поставена в ЦСРИДУ-Плевен – 510,00 лв. Към 
настоящият момент са набрани 5606,28 лв.! За да постигнем целта си са ни необходими общо 10000,00 
лв. ПОДКРЕПЕТЕ НИ!, призовават от БАЛИЗ-Плевен. Изпратете дарителски SMS с текст на латиница 
DMS DETEPLEVEN на номер 17 777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и A1) 
– https://dmsbg.com/11963/dms-detepleven/ Можете да подкрепите каузата и на ПЛАТФОРМА БГ – 
https://www.platformata.bg/…/376:1268…/details/campaign.html „Чуй ме, аз говоря“ е част от 
национална кампания „България дарява“ за популяризиране и насърчаване на дарителството у нас, в 
която са представени каузи на граждански организации от цялата страна. БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА 
– https://bulgariadariava.bg/?author=137 Дарения може да направите и по банкова сметка: Първа 
инвестиционна банка IBAN – BG23FINV915010BGN0CLJU BIC – FINVBGSF  

Годишното планинско чистене на "За Земята" за пръв път ще е извън национален парк 

www.dnevnik.bg | 29.05.2019 | 11:36 
Започва набиране на средства за 21-вото високопланинско почистване от доброволци, организирано 
от сдружение "За Земята". За подкрепа на каузата предстои благотворителен концерт на 13 юни от 19 
часа в Зала за събития "В Парка", а самото Чистене 2019 ще бъде последната седмица на август в 
Западните Родопи. Нов период за Чистенията През 2018г. в Пирин "За Земята " за 20 поредна година 
организираха високопланинско събиране на отпадъци. През всички тези години в основата на 
чистенията на националните паркове бяха група възпитаници на езиковата гимназия в Стара Загора. 
След юбилейното чистене миналия септември, те предадоха символната щафета - ръкавицата на 
Чистача - на ново "ядро" организатори - завършили Френската гимназия в София през последното лято 
доброволци на "За Земята". Новото поколение организатори вече обявиха датите - между 24 август и 
1 септември. Голямата изненада е, че за първи път доброволците на "За Земята" ще чистят извън 
официална защитена територия. Досега чистенията от вече 20 години насам бяха основно в трите 
национални парка - Пирин, Рила и Централен Балкан. Бяха проведени и две чистения в природни 
паркове - Странджа и Българка. Тази година обаче младите франкофони предлагат друга мисия, а 
именно да се популяризират красивите и диви Западни Родопи. Маршрутът за чистене започва от 
хижа Чаирски езера, преминава през хижите Ледницата и хижа Перелик. С пълната програма по дни 
можете да се запознаете на Фейсбук събитието "Чистене на високопланински защитени територии 
2019 в Родопите". "Миналата година се затвори един кръг - почистването се проведе в Пирин - там, 
където е започнало преди 20 години. Сега е време да се отдели повече внимание на планините, в 
които никога не сме почиствали и които имат нужда от голямо внимание. Надяваме се да започнем 
нова традиция, чрез която да изчистим и опазим и по-непознатите български планини "- споделя Стела 
Николова от организаторите. Планинското чистене от доброволци е възможност младежите да 
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поставят въпроса с опазването на един от най-красивите краища на България, който е жертва на 
голямо замърсяване и незаконен дърводобив. В Родопите се намират много малки защитени 
територии с различен статут - резерват, природна забележителност, защитена местност. Това, че те не 
са обединени в парк, административно усложнява тяхното опазване, смятат организаторите. Как да се 
включите Начините да участвате, както и повече информация са предните планински чистения можете 
да видите тук. Дарения за Чистене 2019 можете да направите в офиса на "За Земята" , чрез 
платформата e-pay или на банковата сметка на организацията. Средствата са необходими за 
закупуване на чували, ръкавици, организация на извозването на боклука, резервиране и организиране 
на нощувки. Доброволците в самото чистене заплащат символична такса от 10 лева, която отива във 
фонда за следващото почистване през 2020. Планинските отпадъци През последните 20 години 
"бойното ядро" организатори от езиковата гимназия на Стара Загора - Драга, Десислава, Филка, Валя 
от "За Земята" - започват чистенията с цел извозване на боклуци от трудно достъпни места, оставени 
от туристи без добра планинарска култура, като и в бунища на някои безотговорни хижари. До тези 
места не стига транспорт, който да може да ги извози и именно затова доброволците-планинари имат 
голямо значение. През годините ядрото от Стара Загора остана активно, но всяко следващо чистене 
имаше и координатор от по-младите доброволци - Велко, Кристиян, Данита и много други. Боклукът 
в планината се оказва особено упорита константа, като дори във вече почиствани територии всяка 
година "чистачите" на "За Земята" събират отново тонове отпадъци. Последната година отпадъците 
бяха масово от два типа - еднократно ползвана пластмаса, фасове и мокри кърпички. Особено важен 
проблем са фасовете и мокрите кърпички, за които много туристи може би не знаят, че не са хартиени 
или растителни и не се разграждат. Еднократната пластмаса е вече познат замърсител, но е нужна и 
организационна намеса, за да се забрани предлагането й в хижите, които масово продават храна и 
напитки в пластмаса, за да избегнат усилието от миене. 

Какви са основните задължения на ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари 

www.ngobg.info | 29.05.2019 | 11:38 
Какви са разликите в задълженията на ЮЛНЦ преди и след приемането на закона *В материала са 
отразени всички изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари към 28 май 2019 г. През 
март 2018 г. влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпирането на пари. Законът беше приет в 
изпълнение на Директива на ЕС 2015/849 от 20 май 2015 и на изискванията в нея, свързани с 
въвеждането на различни мерки за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на 
тероризма. В проекта на закон юридическите лица с нестопанска цел бяха включени сред 
задължените лица и се предвиждаше за изпълняват процедури и изисквания в обем като банките, 
застрахователите и останалите задължени лица. След няколко становища и застъпнически действия 
се прие закон, който подобри първоначалната ситуация за ЮЛНЦ. Основното различие между 
задълженията на ЮЛНЦ преди и след новия закон е, че преди ЮЛНЦ бяха третирани наравно с всички, 
а по новата уредба – за ЮЛНЦ се въвеждат „специални правила“. Кои са основните разлики в уредбата 
за ЮЛНЦ 1.      ПРЕДИ всички НПО се регистрираха в ДАНС, като подаваха Вътрешни правила СЕГА няма 
регистрация в ДАНС, а само: А) приемат Вътрешни правила тези ЮЛНЦ, които имат годишен оборот 
над 20 хил. лв. или които преценят, че има опасност дейността им да бъде използвана за изпиране на 
пари или финансиране на тероризъм. Част от Вътрешните правила е и собствена оценка на риска по 
критерии, разработени от ДАНС. Б) Вътрешните правила не се подават в ДАНС, а само се спазват и 
съхраняват сред вътрешните документи на организацията. Важна промяна по отношение на 
вътрешните правила е, че ако ДАНС констатират, че ЮЛНЦ не е приело вътрешни правила, а е било 
длъжно, то няма да му наложат санкция, а ще му бъде издадено указание да приеме вътрешни 
правила. Ако тези указания не бъдат спазени, тогава ЮЛНЦ ще бъде санкционирано. 2.      ПРЕДИ 
всички НПО бяха длъжни да правят идентификация на дарители и бенефициенти чрез копия от 
документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние и пр. Идентификацията включваше 
събиране на информация за действителен собственик, за произход на средствата и др. СЕГА  НПО са 
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длъжни да събират информация за своите дарители и бенефициери, без това да води до нарушаване 
на нормалното им функциониране, т.е. без събиране на данни извън нормалната дейност на ЮЛНЦ. 
Само ако ЮЛНЦ е установило по-висок риск за дейността си в резултат на оценката на риска (а тя е 
задължителна само за ЮЛНЦ, които приемат вътрешни правила – имат годишен оборот над 20 хил. 
лв. или са преценили, че има опасност за дейността им), е необходимо да има информация за своите 
дарители и бенефициенти в обема, посочен в Правилника за прилагане на закона (чл. 44 и 45 от 
ППЗМИП). Ако плащанията са по банка или са дарения чрез дарителски кутии, благотворителни базари 
и други подобни механизми, не е необходимо да се събират данни за дарителите и бенефициентите 
чрез справки и документи, които са посочени в Правилника (чл. 44, ал. 7 и чл. 46 от ППЗМИП). 
Задължения на всички НПО, при които няма промяна И преди, и сега, всички ЮЛНЦ са длъжни: 
1.      При плащания в брой над 30 000 хил. (от или на клиент на ЮЛНЦ в рамките на установените 
помежду им отношения) да уведомят ДАНС  до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е 
извършено плащането. 2.      При съмнение за изпиране на пари да изпратят уведомление по образец 
до ДАНС преди извършване на сделката или в най-ранния възможен момент. Същевременно, ЮЛНЦ 
трябва да водят регистър със сигнали от служители за такива съмнения. 3.      Да съхранява в срок от 5 
години документите, които са събрани в изпълнение на закона. Кои са новите задължения за Всички 
НПО 1.      Всички Юридическите лица, регистрирани в България, включително ЮЛНЦ трябва да 
определят кои са лицата, които се считат за техни действителни собственици. Ако тези лица са вписани 
на друго основание по партидата на ЮЛНЦ, не е необходимо отново да бъдат заявявани за вписване. 
Подробности по темата вижте в този материал. 2.      При необичайно големи и сложни сделки ЮЛНЦ 
предприема подходящи мерки за наблюдение като събиране на информация, без това да води до 
нарушаване на нормалната дейност  на организацията. Въз основа на това прави преценка има ли 
съмнение за изпиране на пари, съответно има ли основание да се изпрати уведомление до ДАНС. 

От „наивна" идея до кауза с национален мащаб 

www.ngobg.info | 29.05.2019 | 11:38 
Как времето прекарано с деца може да промени живота им Благовеста Пугьова е социален 
предприемач. Освен че е успешен мениджър с опит в различни компании, каузата, която наистина я 
вълнува е доброволчеството, затова и остава доброволец във фондация „Подарете книга”, на която е 
основател и председател. Временно поема и длъжността изпълнителен директор на платформата 
TimeHeroes. Работата ѝ в сферата на доброволчеството ѝ носи различни отличия като грамота „Човек 
на годината” на БХК. Включена е и в селекцията „40 до 40” на „Дарик радио” и “30 под 30” на сп. Forbes. 
Днес тя разговаря с Vesti.bg и Вдъхновените за каузите, хората, които носят искрата в себе си и 
вдъхновението от добре свършената работа. Срещи, които променят Кариерата на Благовеста започва 
в Нова телевизия и предаването „Отечествен фронт“. Там тя се среща с деца, настанени в институции, 
изпаднали в тежки житейски ситуации. „Имаше момичета, които проституираха на 15-16 години и 
момичета на същата възраст, които избягали от дома живееха с 60-годишни мъже. Имаше момчета с 
агресивно поведение, които без да са за там отиваха в още по-агресивните поправителните училища 
и деца, които пиеха мастика в кварталната кръчма, защото някой ги черпеше, за да им се подиграва“, 
разказва Благовеста и допълва: „След тези срещи си тръгваш с неистовото желание с нещичко поне 
да промениш света им.“ Така, съвсем наивно, по нейни думи, Благовеста решава да подарява книги 
на децата, като смята, че те веднага ще започнат да ги четат. Оказва се, че греши. Грешката, която води 
до откритие Именно тази грешка я води към друга идея: тя забелязва, че децата и доброволците 
започват да общуват и неизбежно стават приятели, а това е ключово за децата, настанени в 
институции. Така инициативата остава с името „Подарете книга“, но каузата е свързана с подаряването 
на време на тези деца. И фактите са на лице. „Беше безспорно, че доброволците, които бяха дошли 
при децата и станаха техни приятели в това време наистина ги променяха към добро. Децата започваха 
да стараят, имайки онзи значим възрастен край тях, който има очаквания и надежди за тях.“ 
Благовеста споделя, че не е очаквала „Подарете книга" да достигне национален мащаб. Има ли 
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рецепта за това как да „запалиш" някого по идеята си? Самата тя няма точен отговор, смята, че може 
би наивността и решителността й са ключ. Или хората, които носят искрата в себе си се срещат и тръгват 
заедно. Ако не избереш кауза, каузата те избира ......... Цялото интервю можете да прочетете на 
Vesti.bg. Всеки, който иска да стане доброволец, но все още не е открил своята инициатива може да 
се вдъхнови и да я потърси на TimeHeroes.org  

Приемните родители минават през все по-голямо сито на одобрение 

www.haskovo.net | 29.05.2019 | 12:40 
Кандидатите за приемна грижа на деца в Хасковска област минават през все по-солидно сито, преди 
да бъдат одобрени. Заради завишените критерии се отчита и тенденция за повишаване на качеството 
на приемната грижа в региона, коментира по време на месечния брифинг главният експерт в „Закрила 
на детето“ към Областната социална служба в Хасково -Емилия Стефанова.  Най-малко време при 
приемните си родители прекарват изоставените от биологичните си майки бебета. Ако от майката има 
разписана декларация за отказ, то бебето, настанено в „приемна грижа“ престоява в семейството 
около 3-4 месец-толкова, колкото е необходимо за оформянето на документите му за осиновяване. 
Много по-сложно стоят нещата с изоставените тийнейджъри между 12 и 18 годишна възраст. Те 
трудно намират родители-осиновители и тези, които са настанени в приемни семейства, остават за 
дълъг период под тяхна грижа. В крайна сметка обаче социалните служители работят изключително 
за реинтерграция на децата в биологичните им семейства, освен когато не става въпрос за пряка 
заплаха за здравето и живота им, категорична е Емилия Стефанова. Заради това, според нея, 
острата обществена реакция срещу Стратегията за детето е била по-скоро израз на насъбралите се 
впечатления от държавния апарат, действащ по закрила на децата в Скандинавските държави. Според 
статистиката, в Хасковска област през месец април са действали 127 професионални приемни 
семейства, като при някои от тях има настанени по няколко деца. Това е основно заради тенданцията 
братче и сестриче да не се разделят при изпращането им в приемно семейство, за да не се прекъсва 
емоционалната връзка помежду им, обясни Емилия Стефанова. Красимира Славова 

Business Run - най-големият тийм билдинг в България 

www.dnes.bg | 29.05.2019 | 12:56 
На 09 юни (неделя) от 09 часа във Варна, с подкрепата на Индустриален холдинг България, на 
територията на Булярд корабостроителна индустрия, стартира IHB Business Run Varna. Business Run е 
най-големият тийм билдинг в България. Представлява щафетно бягане за отбори. Всеки отбор е от 4 
души и всеки участник пробягва 4 км преди да предаде щафетата. Състезанието се провежда от 2013 
година и за втора поредна година с подкрепата на Индустриален холдинг България. На 09 юни 2019 
(неделя) от 09 часа състезанието ще стартира за втори път във Варна, на трасе разположено на 
площадката на Булярд корабостроителна индустрия. Събитието тази година включва и състезание по 
бягане за деца, включващо загрявка и лекоатлетически упражнения, направени специално за деца. 
До момента във IHB Business Run Varna са се записали над 25 компании и над 120 участника от Варна 
и региона. Събитието е благотворително, като 30% стартови такси се даряват на различни каузи. 
Предстоящото издание подкрепя фондация „Живот със синдром на Даун”, с цел организиране на Арт 
терапия за деца от Варна със синдром на Даун. Арт заниманията с терапевтична цел помагат на децата 
да усетят собствената си идентичност, да имат предпочитания, да правят избор, да имат чувство за 
собствени постижения извън рамките.  Организатор на събитието е Спортен клуб Бегач, чиято заслуга 
са над 10 състезания годишно, в които участват над 7000 души. За повече информация за събитието и 
записване, вижте: http://varna.businessrun.bg 

Малки таланти набират средства за детска клиника в Пловдив 

www.trafficnews.bg | 29.05.2019 | 14:15 
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Навръх Деня на детето 1 юни, малки таланти от Пловдив ще се включат в благотворителен концерт за 
дарителската кампания „Най-доброто за нашите деца и онкоболни”. Концертът е организиран от 
Детска клиника към УМБАЛ "Св. Георги" със съдействието на Община Пловдив и ще почне в 12 ч. на 
пл. „Стефан Стамболов“. На сцената ще се качат Детска вокална група "Бамбини" към Общински 
детски комплекс – Пловдив; Естрадно студио "Прима", Щатен танцов състав при АМТИИ Пловдив; 
Академичният танцов ансамбъл „Медик“ към МУ – Пловдив и др. Организаторите са подготвили 
много игри и викторини за всички присъстващи. А за децата, които искат да изявят своя талант на 
сцената, ще има поощрителни награди.   Целта на кампанията е набирането на средства за 
строителство на нов педиатричен и онкохематологичен комплекс на територията на База 2 на УМБАЛ 
Свети Георги – Пловдив. Той ще бъде предназначен за Клиника по педиатрия, Клиника по онкология 
и Клиника по хематология. Всеки желаещ може да дари, като изпрати SMS на номер 17 777 с текст 
DMS KLINIKA. За абонати Telenor, A1 и VIVACOM цената на 1 SMS е 1 лв., за потребители на предплатени 
услуги 1 SMS е 1,20 лв. с ДДС. За абонаментни дарения и други начини за даряване 
посетете www.dmsbg.com. Създадена е и сметка, на която да се събират дарения: BG39 UNCR 7000 
1523 3682 66. 

Стратегия за детето – няма! Дораснахме ли за Министър на детето? 

www.trafficnews.bg | 29.05.2019 | 17:45 
България се нуждае от лидерство и поемане на ясна отговорност за извеждане на преден план и по-
добро координиране на политиките за детето и семейството. Това заявиха представители на 
Национална мрежа за децата по време на пресконференция, която се проведе едновременно в София, 
Пловдив и в още 10 града в страната. "Дебатите от последните месеци показват, че е крайно време 
България да поеме повече отговорности за децата и семействата у нас", заяви Георги Богданов, 
изпълнителен директор на Национална мрежа за децата по време на събитието в София. "Ние като 
обединение на 152 организации, работещи с и за деца и семейства – професионални и родителски 
обединения, поставяме това искане днес, за да бъде България по-добро място за живот и развитие на 
децата, а семействата да бъдат по-спокойни и подкрепени в грижата за децата си", допълни той. "За 
да се случи това и за да бъдат изведени политиките за детето и семейството на преден план, 
предлагаме да бъде излъчен Министър на детето и семейството. Неговата или нейната задача според 
нас трябва да бъде осигуряването на комплексен, цялостен подход към проблемите, пред които се 
изправят децата и семействата. Този лидер трябва да води обществения дебат, да обединява, 
координира и предлага политики, които да отговарят на различните потребности на различните деца 
и техните семейства в Министерски съвет заедно с всички министри и държавни ведомства", смятат 
от Национална мрежа за децата. Според мрежата липсва координация между различните институции. 
Това оставя политиките за деца и семейства в застой и дори понякога в регрес като качество на 
подкрепата на родителя и особено в работата по случаи на деца, които имат нужда от закрила.  "Много 
често хората не смятат, че са чути и не вярват, че нещо може да се промени. През последните месеци 
е очевидно, че общественото доверие в държавните институции по отношение на политиките за деца 
и семейства е изключително ниско. Именно затова е необходимо да има ясен план за това каква е 
държавната политика за подкрепа на семейството, която да предоставя помощ и подкрепа на всички 
деца и родители", обясняват още те. "Но това да имаме Министър на детето и семейството не е 
достатъчно. Необходимо е да има и институция, която да следи, както неговата работа, така и работата 
на всички държавни институции, отнасяща се до децата и семействата. Затова настояваме за 
Омбудсман за детето, чиято роля би била да се застъпва за правата на децата и решение на 
проблемите, които родителите срещат, включително и при потенциални нарушения от страна на 
държавните институции", смятат още те. България е една от малкото страни в Европа, която няма 
омбудсман, който да отговаря за децата. Създаването на позицията на детския омбудсман ще даде 
възможност интересите на децата да бъдат истинска задача за държавата, тъй като добрия живот на 
децата е неразривно свързан с добрия живот на семействата – и на самите родители. Ако България 
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има Министър на детето и семейството, той може да бъде лидер и да отстоява правата и интересите 
на децата и семействата във всички системи - здравна, образователна, социална, правосъдна и др. 
Така ще се постигне по-голяма интегрираност и ще се подобри координацията и взаимодействието за 
посрещане на нуждите на децата и семействата. Според директора на КСУДС – Пловдив Неда Петрова 
заради голямата натовареност и нереалистични очаквания към Дирекция Социално подпомагане, тя 
не може да си върши адекватно работата. Но един министър може да следи и да разпредели работата 
между отделните институции. "Крайно време е да осъзнаем, че институциите не трябва да бъдат 
насочени към децата в риск и тези с увреждания, а към всички деца. За да не се стига до там те да 
попадат в институциите", категорична е Петрова. "Когато става дума за това, че институциите не 
разговарят с гражданите, това е половината от проблема. Също толкова тревожно е, че институциите 
не разговарят една с друга. А за да има такъв диалог, трябва да има система, която да ги обединява”, 
отбеляза и психологът Ренета Венева, изпълнителен директор на Национален алианс за работа с 
доброволци. Тя постави и друг много важен въпрос – как овластяваме децата и младите хора да 
участват в диалога? „Овластяването трябва да стане във всяка детска градина, във всяка общност. 
Имаме отговорност да чуем от какво имат нужда децата през тяхната сензитивност, през техния живот. 
Нашите деца не са научени да говорят за проблемите и да търсят решение. Нямат усещането за 
партньорство. Те са едни консуматори на политики, към които нямат никакво отношение. И това 
трябва да се промени", смята Ренета Венева. Неда Петрова посъветва родителите да не се плашат да 
говорят за проблемите си и да не приемат социалните работници като врагове, които искат да отнемат 
детето им. До извеждане на детето от дома се стига на много късен етап, едва след като разговорите 
и работата на различните институции с родителите не са дали резултат. Съветът на специалистите е да 
се разговаря и да се търси помощ. Повече от година и половина работи националната телефонна 
линия за деца 116 111, където може да се сигнализира за проблем. Вече е създадена и Фейсбек група 
„ЗА по-добра държава НА децата ни”. Там всеки може да следи актуалната информация за детето и 
семейството. 

ЕЦБ дава стипендия на жени, за да стимулира разнообразието на половете 

www.investor.bg | Магдалена Иванова | 29.05.2019 | 20:08 
Европейската централна банка стартира стипендиантска програма за жени, които искат да получат 
магистърска степен по икономика в Европа, тъй като институцията се стреми да засили 
представителството на жените в тази област, съобщава Bloomberg. Базираната във Франкфурт 
институция ще осигури 10 хил. евро годишно за обучение и други разходи за до пет жени с по-ниски 
доходи, обявиха от ЕЦБ. Крайният срок за кандидатстване е 19 юни. След като се дипломират, жените, 
получили стипендия, ще бъдат поканени да кандидатстват за стаж или за докторската програма на 
централната банка. Програмата е с продължителност две години, като целта й е да даде възможност 
за започване на кариера в ЕЦБ. „Ние се стремим да бъдем организация, в която разнообразието се 
приветства и оценява като богатство“, заяви управителят на ЕЦБ Марио Драги. Той добави, че 
равенството между половете е жизненоважно за институция като Европейската централна банка. През 
последните години ЕЦБ предприе редица стъпки за преодоляване на дисбаланса между половете 
сред своите служители, включително чрез поставяне на цели за увеличаване на броя на цените на 
ръководни длъжности. Въпреки това централната банка все още не може да се отърси от имиджа си 
на институция, управлявана най-вече от мъже – в момента има само една жена сред 25-те членове на 
Управителния съвет (които се избират от правителствата на държавите от еврозоната).   

Експерти помагат срещу домашното насилие 

Мобилни екипи ще работят на място, ако нуждаещите се нямат възможност да пътуват 
в. Марица, Пловдив | Елина ПЕТКОВА | 30.05.2019 | 00:01 
Седми проект срещу домашното насилие започва пазарджишкият Фонд ИГА, като този път са 
предвидени и мобилни екипи, които да оказват подкрепа на място, ако нуждаещите се от помощ по 
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някаква причина не могат да пътуват. Това обявиха днес експерти от организацията, като поясниха, че 
акцент ще бъдат малките населени места. Известно е, че проблемът е по-масов сред хора с по-
закостеняло мислене, в селища с по-висока безработица, с по-бедно население. 
Отново ще бъдат проведени информационни дни с цел повишаване на знанията на хората и 
служители от институциите по темата. И тъй като в предишните проекти Велинград, Ракитово и 
Сърница са останали встрани като по-отдалечени, този път гостуванията на специалистите ще започнат 
именно оттам, вероятно във времето от юли до октомври. 
Освен пряката помощ, оказана и на жертви, и на насилници в предишните проекти, те са постигнали 
и много по-голяма цел, отчете Мариана Бойрикова от екипа на ИГА. Ако в самото начало темата е била 
табу, то с времето все повече хора осъзнават правото си да се съпротивляват срещу агресията, да 
поискат подкрепа, да се опитват да променят нещата. На моменти малкият колектив на организацията 
трудно се справя с многото потребители, които търсят експертите. Въпреки това никой не е отпратен, 
дори когато има прекъсвания заради паузи във финансиращите схеми, за всекиго е направено 
необходимото с доброволчески труд. 
През десетте години от старта на първия проект досега са направени и важни изводи. Един от тях е, че 
жените жертви често са не само бити или обиждани, но и подлагани на сексуално насилие - това ще 
бъде вторият акцент в предстоящите дейности. Макар темата вече да се обсъжда широко, все още 
има жени, които не разпознават този вид насилие като такова, приемат нещата за нормални, казва 
психоложката Валентина Гешева. Тя допълва, че нещата са относителни, но няма как да се приеме за 
нормално поведение, което наранява и причинява болка. 
Съпътстваща програма пък ще помага на насилниците да осъзнаят грешката си, да коригират 
поведението си, да изкоренят или поне да намалят агресията в себе си. 
Предстоящият проект е финансиран от Министерството на правосъдието. Предвидено е по него да се 
оказва психологическа, социална и правна подкрепа - напълно безплатно за потребителите. Много от 
тях не могат да си позволят тези услуги за своя сметка. Консултациите извършва пазарджишкият 
адвокат Илиян Палев, който също и в периоди без финансиране се отзовава доброволно. 
Той отбелязва, че с тези дейности ИГА запълва правна празнина. Прокуратурата по принцип се 
занимава само с тежките случаи на домашно насилие, докато в местната неправителствена 
организация работят именно с по-леките. Понякога все пак се стига до съда като крайна инстанция, 
при други проблемите се решават с различни способи. За успехите голяма роля имат и институциите, 
които никога не отказват съдействие на екипа на ИГА, подчерта адвокат Палев. 
29.05.2019 

В четири града бягат благотворително за недоносените бебета на Бургас 

www.burgasnews.com | 30.05.2019 | 09:41 
Жители на четири града тази събота ще дарят от времето си за недоносените бебета на Бургас. София, 
Варна, Пловдив и Бургас се включват в благотворителното бягане на 5kmrun. Бягането ще се проведе 
в пет парка в градовете, като в Бургас стартира на 1 юни, в 9 ч. пред Пантеона. Всеки, който желае да 
подкрепи Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас, като дари време и средства, може да се 
включи! Това е традиционната благотворителна инициатива на 5kmrun, като тази година е определено 
средствата, събрани във всички градове, да бъдат за недоносените бебета на Бургас.Със събраната от 
бягането сума ще се купи термолегло, което се използва при прехода от кувьоз към нормално легло. 
С помощта му бебетата по-лесно се адаптират към нормалната температура в помещението. То е 
снабдено с датчици, както и с лампа за фототерапия. Цената на леглото е 14 400 лв. Лекари от 
Отделението по неонатология също ще се включат в бягането. Годишно в УМБАЛ Бургас се раждат 
около 1800 бебета, като 20% от тях са преждевременно родени и недоносени. „За изминалите 3 
години, от нашите благотворителните бягания, участници и приятели на 5kmrun, сме дарили и събрали 
суми над 35 000 лв., а сме закупили и предоставили живото спасяваща медицинска техника за деца в 
София, Варна и Пловдив на стойност над 50 000 лв. Поздравления и благодарности за всички, които се 
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включват в нашите събития“, сподели основателят на 5kmrun Георги Станоилов. Как протича 
събитието: всеки, който реши да бяга благотворително, дарява сума, равностойна на пробяганото 
време. Напр., ако е финиширал за 10 мин, дарява 10 лв., за 20 – 20 лв. и т.н. На мястото на финиша ще 
бъде поставена урна за дарение и всеки, който реши, може да дари сума според своите възможности. 

ВМА с акция „Дари кръв” във Военната академия 

www.novini.bg | 30.05.2019 | 13:43 
Военнослужещи и студенти се включиха в поредната акция „Дари кръв”, организирана от Центъра по 
трансфузионна хематология на Военномедицинска академия. Специалистите от Кръвния център 
отидоха на място във Военна академия „Г. С. Раковски” в столицата, при желаещите да помогнат на 
болни в нужда. Да насърчава безвъзмездното кръводарителство е една от каузите на ВМА. Кръвният 
център периодично организира кампании в цялата страна. А сред най-активните дарители са 
военнослужещите. През 2018 г. от 6 000 души, спасили с кръвта си хора в нужда, половината са под 
пагон или работят в подразделенията на българската армия. При последната изнесена акция на ВМА 
пък 200 военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово откликнаха на 
благородната инициатива. Извън кампаниите, всеки желаещ може да дари кръв в Центъра по 
трансфузионна хематология на ВМА, всеки ден от 8.30 до 16.00 часа. Достатъчно е да е на възраст 
между 18 до 65 години, да тежи над 50 кг и да е в добро здраве.  Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти 
в рамките на една календарна година, а жените – 4 пъти. Интервалът между две кръводарявания 
трябва да бъде минимум 2 месеца.  

Фондация "Радост за Нашите Деца“ празнува с концерт и откриване на пекарна във Варна 

www.varna24.bg | Автор: Пламена Николова | 30.05.2019 | 15:06 
Фондация "Радост за Нашите Деца“ отбелязва 15 години от създаването си с поредица от прояви във 
Варна, съобщиха от организацията за Varna24.bg. За 8 юни е предвиден празничен концерт, с 
участието на приятели, социални предприятия и сродни организации, които ще се проведе на сцена 
"Раковина“ в Морската градина на Варна от 14.00ч. – до 17.00ч. На 18 юни в 10 часа ще бъде 
официално открита "Пекарна Радост“, която се намира на ул.“Радост“ 7А, до супермаркет СВА. "Радост 
за Нашите Деца“ е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2004г., във 
Варна. Председател на Управителния съвет на фондацията е Нарине Банкова. "Оказваме подкрепа на 
деца със специални образователни потребности и техните семейства. От 2008 година Фондация 
"Радост за нашите деца" работи с доброволци от Младежка доброволческа служба гр. Варна. 
Фондацията има сключен договор с Технически Университет - гр. Варна, Катедра "Социални и правни 
науки" за провеждане на практикум на студенти II и III курс и преддипломен стаж. От създаването си 
"Радост за нашите деца" е подпомогнала с дългосрочни проекти над 2 000 деца.", споделиха от 
организацията.  През годините организацията осъществява проекти и благотворителни инициативи в 
полза на деца с проблеми. Ето и по-важните от тях: "Водна терапия за деца с увреждания"  през 
2008г.и 2009 г., проект "АКВАТИК" част от проект "Споделена отговорност за активно гражданство" по 
програма Младежта в действие - Партньори на ОВ Дирекция "Младежки дейности и спорт" през 
2011г., проект Младежка доброволческа служба - 2013 г., 2014г. и 2015г. Център за Социална 
Рехабилитация и Интеграция на деца със СОП "Радост“ отваря врати през 2006г. Община Варна - 
Дирекция "Социални дейности" делегира на Фондация "Радост за нашите деца" социалната услуга, 
през 2008г. Работата на всички специалисти от центъра е дългосрочна, предназначена за 60 деца със 
специални потребности. Целева група: деца на възраст от 3 до 18 години с различни затруднения като: 
Поведенчески разстройства - хиперактивност, дефицит на внимание, опозиционно поведение; 
Аутистичен спектър; Сензорни и двигателни нарушения; Умствена изостаналост; Детска церебрална 
парализа; Синдром на Даун; Разстройства в езиковоговорното развитие; Множествени увреждания и 
други. В ЦСРИ "Радост" работи мултидисциплинарен екип: психолози, специални педагози, логопеди, 
ерготерапевт, музикотерапевт, трудотерапевт, треньор по плуване, хипотерапевт, социални 
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работници. "Пекарна Радост" Социалното предприятие на Фондацията е по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси“. Проектът стартира през май 2018г., и е за създаване на заетост в 
реална производствена среда за 12 младежи до 29 години с различни дефицити. Младите хора 
получават професионална, психологическа, наставническа подкрепа. Те завършиха обучението си в 
част от професия "Хлебар" и "Сладкар". Официалното откриване на "Пекарна Радост" е на 18.06.2019г., 
ул. "Радост" 7 А, Варна. "Благодарни сме на нашите партньори и приятели! Всички участници приемат 
присърце каузата да бъдат представени работещите социалните предприятия в град Варна и участват 
в събитието безвъзмездно. Доброволците от PTPI "Делфините“, Община Варна, която предоставя 
сцена Раковина чрез дирекция "Култура и духовно развитие“ и на водещият Христо Колев.  Фондация 
"Оренда“ и Социалното предприятие "Неща с душа“ са сред нашите партньори. Всички игри и 
материали - "Неща с Душа“ които ще бъдат представени на нашия празник са създадени от хора с 
увреждания според новаторските образователни тенденции, методите на Монтесори, Уолдорф, които 
поставят детето в центъра на всеки обучителен процес. Фондация "Св.Николай Чудотворец“ и 
Социалното предприятие "Чудната градина“ е успешно разработена идея за оранжерии, в която да 
работят младежи и хора от различни институции. Над 20 младежи отглеждат цветя и зеленчуци без 
изкуствени торове. Потърсете носи знака "Чудната градина“ на всяка саксийка. Фондация "Св.Анна“ - 
Помагат на изоставени деца, самотни майки, младежи напуснали институции, за да продължат да 
учат, да придобият квалификация, която ги подготвя за самостоятелен живот. Фондацията ще 
представи проекта си, в който участват девойки, които изработват дрехи, работно облекло, играчки. 
Фондация Карин Дом е организация, основана през 1994г., от Иван Станчов. 23 години след 
създаването си Карин дом е с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със 
специални нужди и техните семейства, от квалифицирани специалисти. Фондация "Радост за нашите 
деца“ ще представи Социалното предприятие "Пекарна Радост“, в което работят 12 младежи до 29 
години с различни дефицити. Това е тяхното първо работно място, с трудов договор, където 
придобиват трудови навици, като усвояват процеса на производството на хляб, закуски, десерти. 
Надяваме се да ви харесат нашите рогчета, курабийки и много още. Театрална Формация "Феникс“ - е 
единствената формация в България, която интегрира млади хора в неравностойно положение на 
възраст 19-35 години със и без физически увреждания чрез театралното изкуство. Формацията има 
много отличия и награди от фестивали и конкурси в страната. Необходимите средства за турнета си, 
актьорите набират, като организират благотворителни базари за сувенири - изработени от самите тях. 
Фениксите ще участват с откъс от българският мюзикъл по музика Петър Ступел на и текст на Валери 
Петров – "Бяла Приказка“. Студио ДА е и в основата на множество утвърдени музикални събития като: 
Международния поп фестивал "Откритие“, конкурсът за рок песен "Рок-хит“, международният детски 
конкурс "Мини Откритие“, международен детски песенен фестивал "Златни искри“. Децата на Студио 
ДА, на възраст от 4 до 12 години, ще изпълнят на български детски песни, както и с изпълнението на 
млади варненски певци МузАрт е съвременно музикално студио, което предлага на деца и 
тийнейджъри, и деца със специални потребности атрактивни и забавни занимания в областта на поп 
музиката и джаз пеенето. Тук намират внимание и място за. МузАрт участва в на нашия празник с 
изпълнения на млади варненски певци Клуб за творчество "Щурче“ е пространство за творчество и 
самодейност, създадено през 2005г., за да приюти възстановеният Детски Куклен Театър "Щурче“ на 
братя Райкови. През годините съм клуба съществуват различни школи по танци, айкидо, пиано, кино-
фото клуб, рисуване, и разбира се много театър. Клуб "Щурче“ се представи на празничната ни сцена 
деца – участници от театралната си школа. ЦПЛР ОДК Варна е най-голямата платформа за свободно 
време за младите варненци на възраст от 5 до 19 години. От 1993г., Общински Детски Център вече 25 
години работи активно и дава възможност на над 2 500 деца всяка година да участват в 30 безплатни 
школи по наука, изкуство и спорт. Многобройни са участията и наградите от концерти, изложби, 
конкурси и състезания за възпитаниците на ОДК Варна. Публиката ни ще се наслади на изпълнения на 
децата от Народен хор и Танцов ансамбъл "Българче" към ОДК с ръководители Ваня Друмева, Ирена 
Станева и Жасмина Василева и на Вокален ансамбъл "Звездни струни" към ОДК, с ръководител Георги 
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Кючуков. ЦСРИ "Радост“ освен като домакин ще участва в празничната програма, с изпълнения на 
любими български стихотворения от на деца – възпитаници на центъра. Паралелно с музикално-
сценичната програма и представянето на предприятията с кауза ще има весели конкурси – рисунки на 
асфалт, балонено парти, фейс арт – рисувани лица, различни закачки и награди.  

Велико Търново: Над 50 ученици в града участваха в демонстрация с камион по програмата 
„Виждам те. Виждаш ме.“ 

www.focus-news.net | 30.05.2019 | 15:16 
Велико Търново. Над 50 ученици във Велико Търново участваха в демонстрация с камион по 
програмата „Виждам те. Виждаш ме.“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. 
Обучение за безопасна интеракция между велосипедисти и камиони, се проведе във 
великотърновското ОУ „Патриарх Евтимий“. То е част от глобалната образователна програма „Виждам 
те. Виждаш ме“. Учениците бяха запознати със спецификите на движението на камионите на пътя, кои 
са основните рискови ситуации и как могат да ги избегнат. Над 50 деца се качиха в кабината на камион, 
за да могат да видят къде са „мъртвите точки“, в които шофьорът не може да ги види в огледалата. 
Инспектор Пенчо Христов от „Пътна полиция“ към ОДМВР - Велико Търново представи правилата за 
велосипедистите на пътя. „Виждам те. Виждаш ме.“ е международна образователна кампания, 
разработена от Volvo Trucks, която се провежда вече в над 20 държави по света. Обучителите са 
професионални шофьори на камиони от логистичната компания Транспрес, които доброволно 
участват в кампанията в цялата страна. Проектът е подкрепен от Главна дирекция „Национална 
полиция“. „Много се радвам, че за трети път организираме обучението „Виждам те. Виждаш ме.“. 
Стартирахме в София, след това Пловдив, а днес сме във Велико Търново. До края на учебната година 
планираме и във Варна да направим обучение. За нас е важно децата да бъдат информирани и тази 
информация да им я поднесем по един интересен за тях начин. Когато се качат в камиона те сами 
виждат, че автомобилът има 6 огледала и въпреки това видимостта на велосипедите до кабината на 
водача е с известно затруднение. Така децата разберат много ясно къде не трябва да се позиционират. 
Безопасното движение е споделена отговорност от всички. Гордея се с нашите служители от цялата 
страна, които станаха доброволци-обучители в кампанията. Това е добър показател за отговорността 
на обществото.“, коментира управителят на Транспрес Веселин Стоянов. Надежда КРЪСТЕВА 

Сърфисти почистват плаж Ропотамо 

www.offnews.bg | 30.05.2019 | 15:33 
С почистване на плаж Ропотамо започва тазгодишната серия от инициативи за по-чисто Черно море 
на сърфистите от Wind2Win. На 15 и 16 юни десетки доброволци ще се съберат в един от най-красивите 
заливи по Южното ни Черноморие – Устието на Ропотамо, за да почистят заедно прилежащия плаж. 
Почистването за втора поредна година се случва навръх Международния ден на сърфа и е част от 
инициативата WIND2WIN с кауза за чисто Черно море, свободно от пластмаса и други вредни 
отпадъци. Организатори са сърфистите от сърф училище Акаша Илияна Стоилова и Йоан Колев, които 
символично са озаглавили събитието Сърф MARмалад (MAR на испански означава море, а malad – е 
френска дума за болен). Миналата година серията от почиствания стартира на плаж „Перла“, където 
бяха събрани близо 1000 кг. отпадъци и завърши на варненския плаж „Ветеран“. Междувременно 
двамата атлети успешно завършиха първото по рода си скоростно преминаване с уиндсърф от най-
северната (Дуранкулак) до най-южната точка (Резово) на нашето Черноморие WIND2WIN Challenge. 
Този юни, за всички, дошли да „излекуват“ морето с чували и ръкавици, инициаторите са подготвили 
безплатни сърф уроци, а партньорите от Nаtional Geographic ще раздадaт подаръци “с мисия“ за 
всички записали се във формата за участие http://tiny.cc/nwvz6y. Този жест към участниците е 
обвързан с тяхната кампания „Планета или пластмаса?“ (Planet or Plastic?), която тази година 
обединява усилия с WIND2WIN. Един истински шарен мармалад от активности ще се разгърне в 
рамките на двудневната програма от спортни и образователни активности, посветени на морето, както 
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следва: Денят ще стартира с релаксираща SUP йога сесия на сърф училище Акаша, заедно с Ланетика 
йога и спа. От Less Plastic, блогът, създаден да мотивира хората в България да ограничат създадения 
от тях отпадък, ще помагат активно в плажното почистване. Основателят му Никола Бобчев е и един 
от първите, които правят подробни изследвания на количеството отпадъци по устието на река 
Ропотамо. Рафтинг дамите от буйните реки на България ще се включат активно в извозването на 
отпадъците със собствена лодка, като в тази мисия се включва и моторна лодка до пристанището в 
Аркутино. Eco Switch ще се включат с любопитни истории как можем да switch-нем на друга вълна и 
да започнем да използваме по-малко пластмаса. Нашумелите в арт и урбанистичните среди с 
провокативните си инсталации Destructive Creation ще измайсторят нов шедьовър със събраните по 
време на акцията боклуци. Атрактивното символично произведение от отпадъци ще зарадва всички 
включили се, които ще могат да го разгледат и се снимат с него. Вечерта ще завърши с кино – всички 
присъстващи ще могат да гледат документалния филм на National Geographic „Зелените герои на 
Джеки Чан". Важно е да се отбележи, че сборен пункт за всички ще бъде на плаж ‚Перла“, при сърф 
училище Акаша, откъдето до устието на река Ропотамо се стига за 30 мин. общо с автомобил и пеша. 
С кола се пътува около 10 мин. по път през живописните горички на резерват Ропотамо, характерни за 
красивия край на Странджа планина, там, където тя се слива с морската синева. Препоръчително е 
доброволците да са снабдени с автомобили, тъй като от сърф училището нямат възможност да 
подсигурят транспорт за всички. При достигане на устието на Ропотамо, реката трябва да се прекоси, 
за да се достигне до самия плаж. Това ще става със сърф бордове, за което разбира се ще има и опитни 
инструктори, които ще помагат на всички. Гарантирано преходът ще се превърне едно незабравимо 
приятно приключение. Присъединете се към официланото събитие Сърф MARмалад на 
http://bit.ly/2VIyTu4  Повече информация за инициативата WIND2WIN: 
https://www.facebook.com/wind2win/ http://wind2win.com/ Повече за кампанията „Планета или 
пластмаса?“: www.natgeotv.com/bg/planetorplastic 

Екипът на читалище „Братство” и доброволци са участвали в инициативата „Дни на добри 
дела” 

www.focus-radio.net | 30.05.2019 | 17:31 
Кюстендил. Екипът на читалище „Братство” и доброволци са участвали в инициативата „Дни на добри 
дела”. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Иван Андонов, председател на читалище 
„Братство” – Кюстендил. По думите му в последните дни от месец вай служители и доброволци към 
читалището са се включили в освежаване на обособените места за отдих и почивка на създадената 
„Алея на любовта” в лесопарк „Хисарлъка”. Инициативата е част от кампанията „Дни на добри дела”. 
„Целта на инициативата бе да се проведат дейности на открито свързани с обновяването и опазването 
на околната среда, чрез което да се създадат по-добри условия за жителите и гостите на град 
Кюстендил”, каза Иван Андонов. По думите му в рамките на три дни доброволците са почистили 
алеята, ремонтирали са и са пребоядисали пейките, гимнастическите уреди и други съоръжения. 
Венцеслав ИЛЧЕВ 

Доброволци с каяци чистят бреговете на Марица 

www.pik.bg | 30.05.2019 | 18:01 
Докато институциите продължават да спорят за бъдещето на реката, коритото на Марица е обрасло 
със саморасляци, някои от които вече издигат бой далеч над бреговете. На много места са се 
оформили и незаконни сметища. Битката срещу боклука преди време се водеше само от еко 
защитници, но за втора година в нея се включва и Природонаучният музей. Миналото лято акцията 
събра над 100 чувала смет. Сега ръководство на музея и и служителите канят гражданите да се включат 
в почистването на южния бряг днес. Този път активистите ще се спуснат с каяци по течението на реката, 
за да се почистят недостъпните от брега места, съобщава "Марица". От управата на Природонаучния 
музей обявиха, че ще приветстват всяка помощ в днешния ден и призовават гражданите да се включат 
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активно в почистването. Доброволците и служителите на музея се събират в 17.30 часа в началото на 
дигата след бариерата до железния жп мост. Осигурени са чували и ръкавици, които ще се раздават 
на място. 

Работодатели отличиха 19 социално отговорни компании 

в. Утро, Русе | Петър ГЕДОВ | 31.05.2019 | 00:01 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ връчи вчера за първи път 
наградите-грамоти "Гласът на българския бизнес" за "Социално отговорна компания - партньор на 
община" в областта. Ръководствата на шест от общините са номинирали 17 компании, които работят 
на тяхна територия. Наградите връчи зам.-председателят на КРИБ Николай Вълканов. 
Призьорите в община Русе са "Еконт Експрес", "Нетуоркс България" и "Ас-Строй". 
Първите две управляват фондации с множество социални инициативи, а производителят на градско и 
парково оборудване "Ac-Строй" е известна с редовните си дарения за детски градини, болници и деца 
в неравностойно положение. 
Отличени в община Бяла бяха МБАЛ "Юлия Вревска" ЕООД, "Надежда М" и ЕТ "Камен Шишков". 
Община Две могили посочи като социално отговорни компании "Директ Телемедия", "Великови ДМ" 
и "Органика България", а община Иваново - "Тити 2", РПК "Правда КООП 2008 и "Винарски съюз - 
Нисово. 
Община Сливо поле отличи социалния бизнес на "Моллов-Пласт", "Фишери 2009" и "Великов Агро", а 
община Ценово направи две номинации - "Агрола Екоинвест" и "Булстрой". 
Бяха връчени и три специални награди от името на КРИБ. Община Русе беше отличена е грамота за 
социално-отговорна община за 2018 в област Русе, а другите отличия бяха за две от най-големите 
компании в региона - "Астра Биоплант" и "Дуиарит". 
31.05.2019 

Банки дариха апаратура на 6 болници 

в. Труд | 31.05.2019 | 00:01 
Медицинска апаратура за подпомагане лечението на недоносени деца на стойност над 50 000 лева 
ще бъде предоставена на 6 болници в страната с помощта на средства, дарени от банки в България. 
Кампанията, посветена на Деня на детето, е организирана от Асоциация на банките в България (АББ) 
и Фондация "Нашите недоносени деца". Повече от 6000 от новородените деца всяка година се раждат 
преждевременно и са застрашени от редица здравословни проблеми. Да се погрижим за децата 
означава да се погрижим за бъдещето на България, каза Петър Андронов, председател на 
Управителния съвет на АББ. 

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ получи като дарение апарат за размразяване и затопляне на 
кръвни разтвори 

www.focus-news.net | 31.05.2019 | 08:50 
София. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ получи като дарение апарат за размразяване и затопляне на кръвни 
разтвори. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. За Международния ден на детето 
Детската клиника по изгаряния и пластична хирургия към „Н. И. Пирогов“ се сдоби с още една 
изключително ценна придобивка - апарат Plasmatherm на Barkey за размразяване и затопляне на 
всички съхранявани в сакове продукти, като прясно замразена плазма, кръв и еритроцитни 
концентрати, криопрепарати, замразени стволови клетки или инфузионни разтвори. По време на 
операциите апаратът спестява усилия и време на екипа, драстично намалява риска от прегряване и 
съответно бракуване на животоспасяващите и скъпо струващи кръвни разтвори. С него се работи 
сигурно и лесно, предпазва от замърсяване и инфектиране на персонала и пациентите, запазва 
биологичното качество на продукта. Стойността на новата придобивка е 17 000 лева, тя е дарение от 
благотворителната организация Лайънс клуб „София Витоша”. Това не е единственият жест на клуба 
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към „Н. И. Пирогов“. В края на изминалата година изцяло беше подменено амортизираното 
оборудване и заменено с удобни, многофункционални легла във всички стаи на отделението, към тях 
е добавена професионалната вана, в която няколко пъти дневно хидратират обгорените деца от 0 до 
18 години, както и 2 апарата за бързо и безболезно откриване на вените при инжектиране. Заедно с 
кувьоза за Детска клиника по анестезиология и реанимация общата стойност на благотворителните 
жестове на ЛК „София Витоша“ към болницата надхвърля 120 000 лв. Интересът към клиниката е 
продиктуван от факта, че това е единственото специализирано отделение в страната за диагностика, 
активно лечение и ранна рехабилитация на лица с ограничени и обширни изгаряния и измръзвания. 
В него се лекуват и проследяват близо 90 % от децата с изгаряния в страната. Не малка част от тях са с 
дълбоки изгаряния и лечението им продължава с месеци. Затова и наличието на съвременно 
оборудване и апаратура е ключов момент от общото лечение. Лайънс клуб „София Витоша“ е сред 
водещите благотворителни организации в България. Тяхната мисия е да направи света по-добро място 
за живеене, помагайки на хора с тежки здравословни и социални проблеми.Сред приоритетите им са 
превенцията и борбата с очните заболявания, глухотата, диабета, наркоманията, онко заболявания, а 
също и работа с деца и младежи доказали своя талант в областта на културата, науката и 
образованието. 
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