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Новини за членове на БДФ 

 

Продават фотографии в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми 

в. Янтра Днес, Велико Търново | Весела БАЙЧЕВА | 26.07.2019 | 00:01 
Редица благотворителни инициативи организира във В. Търново в подкрепа на двойките с 
репродуктивни проблеми фондация "Искам бебе". Първата от тях, която стартира на 15 юли с 
подкрепата на Общината, е кампанията на под надслов "In Vitro - In Vivo". Всеки ден до края на август 
от 10,00 до 20,00 ч. до сцената на "Арт лято" край Художествена галерия "Борис Денев" жителите и 
гостите на града могат да разгледат художествени фотографии, които ще се продават благотворително 
за каузата на фондацията. Всеки желаещ да се включи в инициативата може да закупи фотографии и 
от сайта на "Искам бебе". Експозицията е съвместен проект между фотографа Иван Дончев и скулптора 
Александра Велева - Туши, разказа Вероника Михайлова, която е регионален координатор на "Искам 
бебе". ампанията "In Vitro - In Vivo" стартира преди две години, като по време на благотворителен търг 
бяха събрани средства, с които бяха подпомогнати четири двойки с репродуктивни проблеми и едно 
дете с диабет. Тази година двамата творци отново обединяват усилия с идеята подбраните 
фотографии да бъдат изложени в различни градове на страната, а чрез продажбата им да осигурят 
средства за фондацията. 
Втората инициатива на "Искам бебе" е благотворителен концерт, който ще се проведе на 31 юли - 
сряда, на паметник "Асеневци". Той ще е под надслов "Vivo: Талантите на Искам бебе - В. Търново". В 
него ще участват деца от различните музикални школи в града. По време на концерта ще има 
забавления за децата и благотворителен базар. На събитието ще бъдат споделени лични истории на 
жени, преминали по пътя на инвитро. Събитието ще уважат представители на Общината, които вече 7 
г. подпомагат семействата с репродуктивни проблеми чрез местния инвитро фонд. Поканени са също 
и двойките, които са били подпомогнати по програмата. "От името на фондацията изказваме нашите 
огромни благодарности към Община В. Търново и собствениците на The Gallery, които ни подкрепят в 
нашата кауза и инициативи", сподели Вероника Михайлова. 
Третата инициатива на "Искам бебе" стартира от 4 август с неделни благотворителни базари, които ще 
се провеждат в парк "Дружба". На тях ще се предлагат запазени дрешки, обувки и играчки, като всеки 
може да получи това, което му е необходимо, срещу сума по лична преценка. 

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 стартира проекти за близо 500 хиляди лева в Гълъбово 

www.prinbulgaria.com | Ей Ем Ай Къмюникейшънс | 26.07.2019 | 16:26 
Инфраструктурните подобрения са своебразен подарък по случай 50 годишнината от обявяването на 
Гълъбово за град ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва работа по 3 социални проекта за 
подобряване на местната инфраструктура и по-безопасна и благоприятна среда за децата и 
възрастните хора в Община Гълъбово. Проектите са на обща стойност над 480 хиляди лева. Те са 
одобрени в рамките на Споразумението за социални инвестиции между компанията и Община 
Гълъбово. „Желанието ни е да направим един хубав и полезен подарък на хората в региона по случай 
предстоящия празник на града. Заедно с общината избрахме проекти, които да са насочени както към 
децата и възрастните хора, така и към активните млади и работещи граждани. Нашата компания от 
години подкрепя местната общност и винаги сме се стремили да бъдем максимално полезни и да 
инвестираме в подобряване качеството на живот в Община Гълъбово.” сподели Красимир Ненов, 
изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“. На 27 август 2019 г. Гълъбово отбелязва 
50 години от обявяването си за град. Ръководството на общината подготвя интересна и разнообразна 
празнична програма през месец август 2019 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ще извърши цялостен 
ремонт на двора на детска градина „Наталия“ в Гълъбово, който не е осъвременяван отдавна. Ще 
бъдат изградени специализирани детски площадки, с люлки, пързалки, сенчести беседки и зона за 
тихи игри. Проектът е на стойност над 210 хиляди лева. Детска градина „Наталия“ е едно от двете 
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детски заведения в Гълъбово. В нея се обучават ежегодно повече от 100 деца на възраст от 2 до 7 
години. Други 150 хиляди лева ще бъдат вложени в нова вертикална планировка и оборудване на 
двора в Дома за възрастни хора, гр. Гълъбово. Социалното заведение отваря врати преди 12 години и 
момента там живеят 40 души. Проектът цели да превърне двора на Дома в подходяща за възрастните 
хора зона за разходка и почивка на открито. Предвиденото богато озеленяване и нови настилки ще 
бъдат допълнени с пейки за отдих, маси за игра на шах и табла, питеен шадраван, беседка. 
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ ще инвестира също в проекти за облагородяване на инфраструктурата 
в селата Обручище и Медникарово. Паркът в центъра на с. Обручище ще бъде обновен с атрактивна 
детска площадка и модерни специализирани съотъжения за спорт на открито (стрийт фитнес). За 
жителите на с. Медникарово компанията ще изгради нова, съвременна двупосочна автобусна спирка. 
Тя ще бъде осветена и пригодена за използване по всяко време на деня. По този начин ще бъде 
осигурен комфорт хората от селото, които ежедневно пътуват между населените места в Община 
Гълъбово. Проектите в с. Обручище и с. Медникарово са на обща стойност 120 хиляди лева. През 
последните години „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е отделила над 4 милиона лева за проекти в полза 
на обществото. През 2018 година компанията спечели престижната награда за социална отговорност 
на бизнеса, присъждана от Българския дарителски форум, за най-голям обем нефинансови дарения. 
"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на 
лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите 
европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 
10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за 
гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са 
инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната 
среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната 
електрическа компания (27%). 

Повече от 800 ученици ще учат през лятото в Лятната академия на "Заедно в час" 

www.mypr.bg | 26.07.2019 | 18:06 
Деветата лятна академия ще започне в понеделник в присъствието на официални гости, родители и 
ученици в двете училища домакини в София  Повече от 800 ученици от I до XII клас ще прекарат три 
седмици от лятото си в развиване на полезни умения, подготовка за новата учебна година, участие в 
интересни занимания и нови запознанства с връстници. Това ще се се случи по време на деветата 
безплатна Лятна академия за успех и забавления на "Заедно в час".  Официалното откриване на 
лятното училище е в понеделник, 29.07, от 11:30 ч. паралелно в двете училища домакини на 
Академията - 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” в кв. Люлин и 125 СУ “Боян Пенев” в кв. Младост. Сред 
официалните гости на събитието ще бъдат зам.-кметът на Столичната община Тодор 
Чобанов, началникът на Регионалното управление на образованието-София град Ваня 
Кастрева (Люлин) и други представители на Министерството на образованието и науката, Столичната 
община, Синдиката на българските учители, както и на партньорите на академията. Лятната академия 
на “Заедно в час” се организира за девета поредна година и цели да повиши мотивацията за учене на 
учениците, да подобри подготовката им по изучаваните предмети и да им помогне да не изостанат по 
време на дългата лятна ваканция. Академията е и практическата част от интензивното предварително 
обучение на новите участници от програмата на “Заедно в час”, които от септември 2019 г. ще 
преподават в училища в 11 региона на страната.  Преподавателите в академията са професионалисти 
с разнообразен опит и ще преподават различни учебни дисциплини. Всички те са обучени по 
специална обучителна програма на "Заедно в час", която стъпва върху международния модел 
„Преподавай като лидер“, създаден с фокус върху успеха на всеки ученик. Учителите водят редовни 
учебни часове, които са подготвили специално за учениците на академията, според техните нужди и 
интереси. Те работят също с екип от опитни специалисти, които наблюдават часовете, дават обратна 
връзка и насоки как учителите могат да подобрят работата си в класната стая. За поредна година 
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Академията се провежда напълно безплатно за учениците с подкрепата на фондация “Америка за 
България”, минерални води “Банкя”, Dundee Precious Metals, “Титан” Златна Панега, Международния 
клуб на жените – София, "Брейктайм", Lidl и други индивидуални дарители и съмишленици на “Заедно 
в час”. Инициативата подкрепят и редица НПО партньори, сред които “Каритас България” и фондация 
“Здраве и социално развитие”. За "Заедно в час" “Заедно в час” работи за това всяко дете в България 
да получи достъп до качествено образование. Организацията открива, обучава и развива уменията на 
способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които имат желание да работят за 
подобряване на образованието в страната. Те стават учители за период от две години в български 
училища, в които учениците показват по-ниски резултати от средните за страната. След това 
участниците в програмата на “Заедно в час” продължават професионалното си развитие в различни 
области, като остават дългосрочно ангажирани с каузата качествено образование за всяко дете в 
България. До момента повече от 300 души са преминали през програмата за професионално и 
лидерско развитие на "Заедно в час". “Заедно в час” е създадена по инициатива и с щедрата 
финансова подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от международната мрежа Teach 
For All, чийто подход успешно се прилага в 50 други държави на шест континента. 

Служители на Райфайзенбанк почистиха района около паметника Шипка за поставяне на 12 
паметни плочи 

www.offnews.bg | OFFNews | 29.07.2019 | 11:08 
Служители на Райфайзенбанк почистиха района около паметника Шипка за поставяне на 12 паметни 
плочи 
Над 50 служители на Райфайзенбанк от различни региони на страната за втора поредна година 
почистиха района около Паметника на свободата Шипка. 
Освен доброволци от банката, в инициативата се включиха и децата от SOS детски селища Трявна, 
хора от региона и посетители на историческия монумент. Заедно те почистиха от плевели стъпалата 
към паметника, събраха паднали клони и отпадъци в околността. Така районът бе подготвен за 
обновяването на 12-те паметни плочи, които разказват за героичните сражения по време на 
Освободителната война. 
Тяхното възстановяване стана възможно благодарение на десетото юбилейно издание на 
дарителската кампания на банката "Избери, за да помогнеш", в рамките на която проектът "Шипка - 
героизъм с много имена" бе подкрепен с близо 8 хил. лв. от служители на Райфайзенбанк, от банката 
и от други дарители. Предстои да бъдат ремонтирани и постаментите на плочите, които ще бъдат 
изработени от камък, за да бъдат по-устойчиви на суровите климатични условия в района на прохода. 
За да дадат пример за опазването на националните ценности, много от участниците в акцията 
доведоха своите деца, на които екипът на музея разказа за отбраната на Шипченския проход от лятото 
и зимата на 1877 година. 
Служителите на Райфайзенбанк ще продължат да правят историите по-добри и по време на 
предстоящото 11-о издание на "Избери, за да помогнеш". Проектите, които ще търсят обществена 
подкрепа през тази и следващата година, ще бъдат обявени през ноември. 
От създаването на кампанията до момента са подкрепени 257 проекта с близо 3 млн. лв., 
благодарение основно на дарения на служителите на Райфайзенбанк и добавени средства от банката. 

Пощенска банка обнови екопътека на Витоша 

www.novini.bg | 29.07.2019 | 16:56 
Доброволци от Пощенска банка преобразиха изцяло горска пътека в местността Златните мостове на 
Витоша, заедно с екипа на Природния парк и със семейството на Ваня и Евгения Джаферович, които 
оцениха високо каузата и активно се включиха в нея. Инициативата „Зелени истории на открито“ е част 
от устойчивата екологична политика на компанията, която показва как заедно, с обединени усилия, 
можем да променяме средата около нас към по-добро. Екипът на Пощенска банка постави табелки с 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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интересни истории за характерните растителни видове в района, сглоби и лакира дървено мостче, 
постави пейки за пикник „витошки тип“, почисти района и освежи детските люлки в него. По време на 
акцията бяха раздадени и специални хартиени монети с екологично послание и семена, от които да 
отгледат свое зелено растение. След реновирането на пътеката в местността Златните мостове 
посетителите ще могат със сканиране на QR кодовете на поставените там табели да научат повече за 
спецификите на дърветата и за дългосрочните цели на инициативата „Зелени истории на открито“. 
Основният ѝ стремеж е да провокира по креативен начин интереса на хората към заобикалящата ни 
среда и така да ги мотивира да прекарват повече пълноценно време сред природата. 
„Доброволчеството, отборният дух и социалната отговорност са двигателят на позитивните промени 
около нас. В Пощенска банка вярваме, че всеки може и трябва да допринася с действията си за 
облагородяване на средата, в която работи и живее. Затова от години изпълняваме цялостна програма 
за намаляване на вредния отпечатък върху околната среда, като насърчаването на „зелено“ 
поведение сред служителите ни е важна стъпка от нея. Щастливи сме, че за нашия екип екологичните 
ни доброволчески проекти вече са се превърнали в лична кауза и начин да добавят стойност за 
обществото. С новия си проект „Зелени истории на открито“, който планираме да надграждаме 
занапред, не просто преобразихме една горска пътека в местността Златните мостове и я направихме 
по-атрактивна за разходки и отдих, а създаваме условия за по-висок интерес към средата, която ни 
заобикаля“, коментират от Пощенска банка. През годините финансовата институция реализира 
различни зелени социално отговорни кампании, сред които вътрешната програма „Зелени заедно с 
Пощенска банка” за насърчаване на екологично отговорно поведение у служителите и „Герои в 
зелено” – инициатива, която има за цел да подкрепя различни местни проекти, осъществена изцяло с 
доброволен труд на служителите.  

Академия за учители, безплатни образователно-прикпюченски лагери за деца и мобилна 
апаратура за безплатни медицински прегледи в Забавно лято, грижовна есен 2019 г. 

в. Струма, Благоевград | 31.07.2019 | 00:01 
За пета поредна година в пет български региона, 12 общини, 25 градове и села ще се проведе 
поредното издание на програмата "Забавно лято, грижовна есен". Програмата за социална 
отговорност на "Филип Морис България" има за цел да подпомага местните общности в 
тютюнопроизводителните региони - Благоевград, Кърджали, Силистра и Хасково. През 2019 година в 
обхвата на програмата се включват още две населени места - Браничево и Ясенково в област Шумен. 
Всяка година програмата разширява обхвата си, като се включват все повече участници и се добавят 
нови модули. От стартирането на "Забавно лято, грижовна есен" през 2015 година досега в програмата 
са се включили общо над 7000 души - близо 2000 деца, 5000 възрастни и над 200 местни 
предприемачи. През годините са осъществени над 75 летни академии за деца, над 8000 
специализирани медицински прегледи за възрастни хора и над 150 консултации за стартиране на 
бизнес по места. 
Тази година в безплатната образователно-приключенска академия "Забавно лято" през юли и август 
ще бъдат включени над 700 ученици на възраст от 7 до 14 години в 23 населени места. Целта е децата 
от Сатовча, Вълкосел, Кочан, Слащен, Абланица, Хаджидимово, Крумовград, Странджево, Бенковски, 
Чакаларово, Дулово, Окорш, Правда, Черник, Искра, Цар Самуил, Нова Черна, Тутракан, Силен, 
Стамболово, Караманци, Браничево и Ясенково да разгърнат своите заложби и таланти, развивайки 
умения за емоционална интелигентност, социални умения, отношение към света и околната среда. 
Дните на детските академии ще бъдат изпълнени с образователни и забавни занимания, игри, 
заплетени загадки и приключения в света на науката, изкуството и себелознанието. За трета поредна 
година благодарение на партньорите от онлайн медията за книги и четене "Аз чета" учениците ще се 
срещнат с млади автори на детска художествена литература, които ще ги въвлекат в творческия процес 
и създаването на приказни герои. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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В "Академия за местни предприемачи", като продължение на обученията по предприемачество от 
миналогодишния формат, тази година фондация BCause ще подкрепи стартиращи предприемачи от 
областите Благоевград, Кърджали, Силистра, Хасково и Шумен със специална програма. 
Акселераторът на Центъра за предприемачество и обучения "Ринкър" към фондация BCause ще 
проведе практически насочени занимания и консултации за хората с идеи и стартиращите 
предприемачи. Както и в предишните две издания на Академията за местни предприемачи, ще има 
осигурен награден фонд от "Филип Морис България", който тази година е в размер на 25 000 лв. и ще 
осигури на най-добре подготвените идеи с потенциал възможност за развитие. 
В партньорство с фондация "Направи добро - Александровска" към Александровска болница през 
август и септември ще се осъществят над 2000 безплатни специализирани медицински прегледи на 
място за възрастните хора в 25 населени места в общините Сатовча, Хаджидимово, Крумовград, 
Кирково, Тутракан, Ситово, Дулово, Стамболово, Харманли и Минерални бани, Венец и Каолиново. 
Тази година екипите от лекари се увеличават със специалист пулмолог. Прегледите ще бъдат улеснени 
с мобилна диагностична апаратура. 
Отличия на програмата: 
* Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите, 2016 г. 
* "Най-добра дарителска програма на малко и средно предприятие" за 2017 г. - награда на Български 
дарителски форум. 
* Трето място в категорията "Най-добра социална политика на малко и средно предприятие" - 
Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите, 2017 г. 
* Програмата "Забавно лято, грижовна есен", осъществявана с финансовото съдействие на "Филип 
Морис България" ЕООД, е включена в първия учебник по "Корпоративна устойчивост и отговорност" с 
автор д-р Марина Стефанова. 
* "Най-добра дарителска програма на малко и средно предприятие" за 2018 г. - награда на Български 
дарителски форум. 
* През 2018 г. "Филип Морис" бе сред компаниите на които бяха връчени награди на V годишни 
награди "Златно сърце", организирани за благотворителност и корпоративна социална отговорност от 
списанията Business Lady и Bulgaria Business Review. 
*През 2018 г. "Филип Морис България" получи награда от Центъра за приобщаващо образование за 
компания, даряваща крила на българското образование чрез програмата "Забавно лято, грижовна 
есен". 

Благотворителни базари за детски дрешки, обувки и играчки ще организира фондация 
"Искам бебе" във Велико Търново през целя август 

www.focus-radio.net | 31.07.2019 | 18:08 
Благотворителни базари за набиране на детски дрешки, обувки и играчки ще се проведат и това лято 
в старата столица. Организатор на инициативата, подкрепена от Община Велико Търново, е фондация 
"Искам бебе". Преди това обаче, още днес, доброволците организират и още две прояви. Какво 
предстои прочетете в пълния текст на интервюто за предаването "Царевград Търнов - славата и 
величието на България". Информацията обобщи пред Радио "Фокус" координаторът за старата 
столица Вероника Михайлова.  
Фокус: Г-жо Михайлова, нека запознаем нашите читатели с това какво организира за днес фондация 
"Искам бебе" във Велико Търново? Кой и как може да се включи в проявите и какви са техните цели? 
Вероника Михайлова: Благодаря за възможността да поканим всички гости и жители на Велико 
Търново на нашия концерт, който ще се проведе тази вечер. Преди това, обаче, имаме и още една 
инициатива, която ще е на същото място, където ще е и музикалната проява. Става въпрос за района 
около паметника на Асеневци и Художествената галерия "Борис Денев". Там ще подредим една 
открита изложба - "под открито небе", която се нарича "IN VITRO IN VIVO". Тя е съставена от 
художествени фотографии на двама млади автори. И до 31 август всеки желаещ, който има 
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възможност да посети изложбата, може да направи и дарение за фондация "Искам бебе", като по този 
начин ще помогне на двойка с репродуктивни проблеми. Другото, което ще се случи, и което очакваме 
с огромно нетърпение, е благотворителен концерт под надслов "IN VIVO - децата на Велико Търново 
пеят благотворително". Идеята за него се роди много спонтанно, но мисля, че реализацията й ще е 
много успешна. В рамките на музикалната проява деца от няколко студия в града ще покажат 
талантите си на нашата сцена. Поканили сме представителите на Общинската комисия по ин витро 
към местния фонд във Велико Търново, поканили сме специалисти-лекари, представители на 
Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" в Общината, с които работим много ползотворно 
вече седем години. Каним много деца и техните близки, защото освен, че ще пеем да има много деца 
във Велико Търново и България, ние сме предвидили и забавления за малчуганите, както и почерпка. 
Надяваме се да успеем да направим един хубав летен празник за всички, каквато е идеята ни. 
Започваме в 19.00 часа. 
Фокус: Проявите Ви не приключват с това. Фондация "Искам бебе" предвижда и организиране на 
благотворителни базари в един от знаковите паркове в града през целия август. Нека разкажем малко 
подробности. 
Вероника Михайлова: Тончо така. Ние имахме такава инициатива и през миналата година, но през 
юли. Тя беше в парк "Марно поле". Сега, отново със съдействието на Общината, ще я проведем пак, 
но този път променяме месеца, променяме и мястото. Всяка неделя, във времето от 10.00 до 14.00 
часа ще сме в парк "Дружба". Идеята, както и миналата година, е да предлагаме ползвани, но много 
запазени, детски дрешки, обувки и играчки, които са ни предоставени от наши съмишленици. 
Фокус: Как хората могат да помогнат? 
Вероника Михайлова: Всеки, който иска да дари, може да се свърже с мен, да ме намери в социалните 
мрежи и да се разберем с какво и как ще ни помогне. Тук мога да вметна, ако Ви е интересно, че през 
тази година, ние изтеглихме три двойки в две последователни кампании, на които помогнахме. Едната 
инициатива беше съвместна с младежите от Ротаракт клуб -Велико Търново. Става въпрос за акцията 
"С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми", която беше през март и Вие отразихте. А отделно 
от различни базари, които организирахме, събрахме пари и за подкрепата на две двойки, които 
получиха сумите от по 2 хиляди лева. 
Фокус: Тъй като споменахте двете благотворителни акции, които проведохте през 2019-та, дали 
предвиждате още нещо до края на годината? 
Вероника Михайлова: Това зависи от средствата, които ще успеем да съберем до края на годината. 
Все още не мога да кажа нещо конкретно. За сега се надявам, че това което сме планирали, ще има 
успех. Винаги, при всяка една възможност, ние се стремим да подпомагаме двойки на местно и 
национално ниво, защото ние сме организация, която работи от 12 години с всички клиники по 
репродуктивна медицина в страната. 
Фокус: Средствата, сърбани тази вечер и от следващите прояви, ще бъдат вложени именно в това - в 
подпомагането на двойки с проблеми? 
Вероника Михайлова: Да, точно така. Това е нашата кауза, нашата мисия и всички средства, които ние 
съберем по един или друг повод, са предназначени за двойки с репродуктивни проблеми. Мога само 
да вмъкна, че на тазвечершния празник ще има лични истории, няколко такива, на място да се 
споделят пред публиката. Ще има рисунки, които деца са рисували и също ще ги предоставят 
благотворително. Ще организираме един съвсем символичен базар. И тук е моментът да Ви кажа, че 
вход няма да има. А в касичката с логото на фондация "Искам бебе" всеки ще може да дари, колкото 
сам прецени. За нас всяка една сума е важна и я приемаме с благодарност. Ние ще сме щастливи ако 
успеем да помогнем дори само на още едно търновско семейство да сбъдне мечтата си. 
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Фонд за лечение на деца към НЗОК 
 

Финансират лечението на деца по нови правила от септември 

www.monitor.bg | 31.07.2019 | 16:41 
Подготвят се промени в наредбата относно използването на средства от наличните набирателни и 
дарителски сметки за лечение на децата и в наредбата за заплащането на лечението на деца в 
чужбина от НЗОК. Това каза здравният министър Кирил Ананиев в рамките на парламентарния 
контрол Целта е промените да бъдат обнародвани до края на август в "Държавен вестник", а от 
септември да са в сила. Той припомни, че през последните седмици има конструктивен диалог по 
темата между министерството, здравната каса, родителите на деца с онкохематологични заболявания 
и представители на лечебни заведения, в които те се лекуват. Предлага се занапред в процедурите 
пред НЗОК относно одобряването на финансиране на лечение на деца по едната наредба да не се 
изследва и да не се взема предвид по никакъв начин въпроса за наличието или липсата на 
набирателна или дарителска сметка в полза на лечението. Ще се оптимизира обхватът на 
документите, сроковете за подаването им, както и взаимоотношенията между отделните лечебни 
заведения и институциите при осигуряване на необходимите лекарствени продукти. Родителите няма 
да се занимават повече с документи, обясни министърът.  Процедурите и редът ще бъдат 
оптимизирани, така че да се осигури необходимото лечение на децата не само за тези заболявания, а 
и за тези заболявания, които изискват повтарящо се лечение на по-голяма група от пациенти. 
Болниците ще могат да правят своите заявки за по-дълъг период от време, от 3 до 6 месеца, като 
планират необходимите количества и ги договарят с притежателите и търговците, така че да не се 
стига до недостиг или липса на лекарствени продукти. 
 
Общи новини 
 

Доброволци помагат на пациенти в нужда 

Програмата запълва нишата между социалните и здравните услуги 
в. Марица, Пловдив | Румен ЗЛАТАНСКИ | 26.07.2019 | 00:00 
Доброволци ще помагат на нуждаещи се пациенти. Това стана ясно по дписаното споразумение 
между управителя на МБАЛ "Свети Пантелеймон и председателя на БЧК-Пловдив. Така здравното 
заведение става участник в програмата "Мобилни социални екипи в Община Пловдив". Тя се 
реализира вече втора година, като в нея участва и УМБАЛ "Свети Георги . 
МБАЛ "Свети Пантелеймон" става втората болница в Пловдив, включила се в програмата, а от август 
ще бъде разкрита и доброволческата приемна към Спешното отделение. Между 30 и 40 обучени 
младежи ще дежурят по график в определени часове според нуждите на отделението. Те ще 
придружават хората, ще им помагат и ще ги съветват, за да намалят стреса и паниката. Така и 
медицинските екипи ще могат да си свършат по-бързо и качествено работата. 
"Благодарение на тази програма запълваме ниша между социалните и здравните услуги. И особено 
когато човек е болен и сам, а се налага да бъде хоспитализиран, е добре да бъде придружаван от 
някого , каза председателят на БЧК-Пловдив Таня Георгиева. Тя добави, че специалисти на "МБАЛ 
"Свети Пантелеймон ще участват активно в информационните кампании на БЧК. 
"Превенция на инсултите е един от важните въпроси, в които ще участват специалистите от болницата. 
Този един златен час, в който можем да помогнем на човека да възстанови изцяло качеството си на 
живот. Справяне със стресови ситуации, диабет, инфаркт. Това ще бъде бъдещата ни работа не само 
на територията на болницата, но ще бъдат обхванати всички райони на Пловдив , добави Таня 
Георгиева. 
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"Инициативата е много добра за хората и тази съвместна дейност ще бъде в полза на целия град. При 
нас непрекъснато идват пациенти в социални нужди, хора, за които няма кой да се погрижи , заяви 
управителят на МБАЛ "Свети Пантелеймон д-р Константин Сапунджиев. 

Над 1 млн. души бягат за здраве 

в. Труд | 26.07.2019 | 00:01 
България става част от най-голямото спортно благотворително събитие в подкрепа на болните от рак 
на гърдата - маратонът Race for the Cure. 
На 29 септември София ще бяга заедно с представители на още 16 европейски столици, сред които 
Рим, Брюксел, Прага, Загреб и Атина, където събитието по традиция е ключова част от културния 
календар на градовете. Мястото на срещата е Южен парк, а сред желаещите да празнуват живота с 
комбинацията от 5 км бягане и 2 км ходене са редица популярни лица от спорта и шоубизнеса. 
Записването в инициативата ще стартира в края на юли, като желаещите могат да бягат самостоятелно 
или в отбори до 10 човека. Победителите ще си тръгнат с медали и подаръци. 
Към днешна дата маратонът обединява над 1 милион души в 140 града по света. 

Бизнесът с кауза - тогава, когато всички печелят 

в. Капитал | 26.07.2019 | 00:01 
Изпълнителният директор на фондация "Сийдър" Александрина Димитрова за смисъла и нуждата от 
помощ 
"Преди години домовете за деца с увреждания са били строени нарочно на изолирани места, така че 
да бъдат далеч от погледите на другите. Настанените в тях са останали без достъп до училище и 
здравна система, без възможност да излизат навън, да разполагат със собствени дрехи и т.н., без 
възможност да бъдат личности. Често в един дом се намират по 50 - 60 деца със специфични 
потребности, някои оставяни да лежат години наред в креватчетата си и обгрижвани от ограничен 
екип от хора, а понякога дори и само един човек. Едни непоносими условия и система, които се 
променят и трябва да се променят изцяло", обяснява Александрина Димитрова. 
До този извод стига създадената през 2005 година фондация "Сийдър", чийто изпълнителен директор 
е Димитрова. Откривайки, че там е невъзможно да бъде предоставена качествена грижа, 
организацията решава да започне дейност по заменянето на домовете с нови центрове от семеен тип. 
Центровете представляват социална услуга, за която се отпускат държавни средства към съответната 
община. Впоследствие тя решава дали да ги управлява сама, или да възложи тази дейност на 
неправителствена организация. 
Днес "Сийдър" предоставя 24-часова грижа на най-много деца и младежи сред НПО сектора и е 
активен участник в процеса на деинституционализация в България. Фондацията управлява денонощно 
седем центъра от семеен тип за деца и младежи с увреждания и един за деца без семейства в гр. 
Кюстендил и Казанлък, разполага и с център за почасова грижа. 
Какво точно се прави 
В новите центрове условията са напълно различни - броят на децата е много по-малък, почти всяко 
разполага със собствена стая и вещи и най-важно - за тях се грижи достатъчно голям екип, 
благодарение на който се изгражда по-близка връзка на доверие и споделяне. Те не са изолирани и 
могат да излизат и навън. Извън финансирането от държавата фондацията осигурява транспорт на 
трудноподвижните деца, специални процедури и физиотерапия, подпомагащи развитието им, без 
които те няма да напреднат. Осигурява и консултации с психолог. води ги на кино, дори на екскурзии 
- дейности, чрез които да осигури пълноценен живот и възможност да бъдат с други хора. 
Всичко това се случва благодарение на допълнителните дарения. Или по-скоро не би се случило по 
никакъв начин без тях. На година фондацията трябва да набере 600 хиляди лева, за да осигури 
качеството на грижата. "Истината е, че ние едва успяваме да намерим финансиране, за да 
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поддържаме нивото, до което сме стигнали, и спешно се нуждаем от дългосрочни партньори, които 
да ни подкрепят, за да сме по-устойчиви и да надграждаме.", споделя Александрина. 
Фондацията набира дарения по няколко начина. Първият е чрез месечно дарение. Например в 
програмата им "Спонсорирай служител" то е насочено към конкретен терапевт, който работи в 
центровете на "Сийдър". Сумата е между 700 и 800 лв., затова и обикновено тук се включват компании 
и хора с по-висок доход. Дарителите могат да проследят как се развиват децата, за които се грижи 
подпомаганият от тях терапевт. 
Другият начин е индивидуалното дарение, което се случва по време на организираните от "Сийдър" 
годишни балове и викторини. 
Според Димитрова бизнесът също може да бъде ценен и е необходим дарител. "Много от компаниите 
са наясно, че трябва да имат политика за корпоративна социална отговорност, но не знаят към кого да 
се обърнат и какви са нуждите, на които да отговорят. Случвало ми се е да водя разговори с компании, 
които са се обръщали към мен - искаме да направим една кампания, имаме бюджет, мислим да купим 
еди-какви си играчки и да ги донесем. Децата нямат нужда от това. Базовите им нужди са покрити, но 
хората няма как да знаят това, ако не са имали досег. Затова тук е нашата роля. Ние сме 
професионалисти да предлагаме услуги на деца и младежи в риск, но също така и да образоваме 
хората от какво имат нужда тези деца наистина. Най-важно е да се направи връзката между бизнеса 
и неправителствените организации, за да помислят как да са си полезни", казва тя. По думите й 
маркетингът или тиймбилдингът с кауза, при които се отделя част от бюджета за дарение, стават все 
по-популярни инструменти с добавена стойност. "Нашият опит показва, че когато реализираме 
кампания, в която фирмата отчислява процент от своя продукт или услуга, ползите са за всички. 
Компанията увеличава своите продажби и изгражда добър имидж, а крайният потребител се чувства 
удовлетворен, че със своята покупка същевременно дарява. Тиймбилдингът с кауза от своя страна е 
чудесна възможност за компанията да ангажира и мотивира своите служители", допълва 
изпълнителната директорка. 
От частно дарение се покрива административният разход на "Сийдър", който представлява около 5% 
от оборота за шестимата души, работещи в София. Това означава, че 100% от даренията отиват за 
центровете. 

Да изчистим България заедно! 

сп. Story | 26.07.2019 | 00:01 
През 2019 г. най-мащабната национална доброволческа инициатива - "Да изчистим България заедно", 
разширява обхвата си. 
На 14 септември доброволците от цялата страна ще могат не просто да почистят замърсените зони, но 
и да инициират други добри дела, да обновят детски площадки и градинки, да спасят унищожени гори 
или да засадят нови, да ремонтират туристически табели и заслони, да боядисат пейки, с което да 
направят България не само по-чиста, но и по-красива. 
След като през 2018 г. отбеляза рекордна активност от самия си старт и за пореден път отреди водещо 
място на България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижата за природата, тази 
година "Да изчистим България заедно" ще даде старт на Световния ден на почистването. За втора 
година bTV Media Group отличи 50 от най-резултатните и лоялни партньори на кампанията, сред които 
национални и регионални институции, бизнес организации и изявени доброволци. Известни 
български спортисти, актьори и обичани телевизионни лица връчиха призове на рекордьорите в 
миналогодишната акция. От старта си досега Да изчистим България заедно" е получила подкрепата на 
над 2 050 000 доброволци от цялата страна. Събрани са близо 90 000 т отпадъци, а от картата на 
България са изчезнали над 13 700 нерегламентирани сметища и замърсени зони. 
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Сияна – принцесата – боец, която остана в родното си семейство с подкрепата на ЦОП „За 
Деца и родители" 

www.ngobg.info | 26.07.2019 | 08:41 
Сияна ... малко момиченце, родено в навечерието на най- светлия християнски празник Коледа.  Мама 
Ива и татко Васил вече имат две големи деца и очакват с нетърпение третото да се роди в края на 
месец февруари тази година, но … то решило да ги зарадва по – рано. В навечерието на Коледа на бял 
свят се появява един малък боец, тежащ 1 кг. и 400 гр. – Сияна. Настанена в Неонатологията към 
УМБАЛ Пловдив, под зоркия поглед и грижа на д-р Диана Аргирова, мъничката Сияна се бори за 
живота си 40 дни. Сили й дава мама Ива, която всеки ден e при своя герой. Но е на ръба на силите си, 
не може да овладее емоциите и страховете си, които само майка, минала по нейния път, може да 
разбере. Съпругът й, изоставен от майка си и отгледан от баба си и дядо си, е неуверен, несигурен, не 
знае как да помогне, и се чувства виновен заради това.  Излиза често от дома си, стои до късно навън, 
за да не вижда Ива, която плаче от... безсилие. Страхът да не загубят детето си не ги сплотява, а ги 
разделя. Вплетени в хаотичните си мисли и погълнати от собствените си страхове, в безсилието си 
двамата вземат емоционално решение – да изоставят Сияна... Съобщават го на лекарите от 
неонатологично отделение, които се грижат за Сияна, и с които ние от центъра за обществена 
подкрепа „За деца и родители“ на фондация "За Нашите Деца" партнираме в мисията си нито едно 
дете да не се разделя със семейството си. Веднага след като научихме за риска, който грози Сияна 
потърсихме контакт със семейството. Със случая се заеха социалният работник Стела Александрова и 
Марияна Костадинова - мениджър „Социална работа“. Те се срещнаха и разговаряха в дома им с 
двама несигурни и объркани родители - майката беше в след родилна депресия, а бащата не знаеше 
как да я подкрепи. Още в началото на  разговора ни стана ясно, че всъщност решението им да 
изоставят детето си е емоционално, че не искат да изоставят детето си, просто се страхуват. Сияна се 
роди рано, не сме готови да я  посрещнем, ами ако е с увреждания, ако не успея да се справя, сподели 
страховете  си Ива. Безброй въпроси, на които заедно започнахме да търсим отговори и решение. И 
ги намерихме. В следващите 30 дни екипът ни беше неотлъчно до Ива и Васил, помогнахме им да се 
почувстват по-уверени в себе си, поддържахме тясна връзка със специалистите, които помагаха на 
нашия боец да излезе здрав от Неонатологията и да се прибере при мама, татко и двете каки. 
Подкрепихме ги емоционално и материално. Осигурихме кошарка, дрешки, комплект за изписване на 
новородено - дрехи, ваничка, козметика, шишета, залъгалка, хавлийка и др., Предоставихме 
адаптирано мляко за недоносени, за да може момиченцето да наддаде на килограми, да се 
преодолее необходимостта от ензими за подпомагането на стомаха. Бяхме до тях и в деня на 
изписването на Сияна, която приличаше на героиня на Братя Грим - „Коси черни като абанос, лице 
бяло като сняг, бузки алени като кръвта“, и беше цели 2,400 кг. Продължихме да подкрепяме 
семейството и развитието на детето. Заедно с д-р Аргирова, докато детето навърши една годинка ще 
проследяваме развитието и здравословното му състояние, а ако се наложи, кинезитерапевта към 
нашия център Христо Спасов ще се грижи за рехабилитацията му. С помощта на американска 
благотворителна организация, подкрепяща деца в нужда, осигурихме детска количка, столче за 
хранене, проходилка. Днес Сияна е 7 – месечно бебе като всички свои връстници, усмихнато и 
щастливо със своите мама, татко и две сестрички. Ние продължаваме да сме до тях, защото вярваме, 
че всяко дете заслужава да живее в сигурна семейна среда и да получи своя шанс да заблести със своя 
неотразима светлина. От началото на тази година съвместните усилия на екипа на ЦОП „За деца и 
родители“ и 3 болници в Пловдив, спасиха от изоставяне в родилно отделение 9 деца, които растат с 
любовта на родните си мама и татко. 

5G мрежата мори само „зелените” Конспирацията обикаля интернет, организират и 
семинари против мрежата 

www.trud.bg | 26.07.2019 | 08:51 
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Учени: няма от какво да се притесняваме Слухове за умрели птици заради 5G разпространяват 
екоактивисти, въпреки че разследване на властите в Холандия е отхвърлило тази възможност. Слухове 
за умрели птици заради 5G разпространяват екоактивисти и то точно преди мрежата от ново 
поколение да започне да се внедрява у нас. Според твърдения на “зелени” организации в парк в 
Холандия тест на базова станция на мрежите от пето поколение през ноември 2018 г. е довел до 
смъртта на 300 птици. Информацията се оказа манипулативна според холандката медия “The Holland 
Times”. Оказва се, че истината е съвсем различна – тестовете на 5G на въпросното място всъщност са 
били направени месеци преди смъртта на птиците и са преминали съвсем нормално. Разследването 
на властите в страната показало, че смъртта им не се дължи на тестовете на 5G мрежата, а вероятно 
са били отровени. Конспирацията обаче обикаля интернет, въпреки че няма и доза истина в нея. 
Международното движението 5gspaceappeal набира популярност и у нас, като разпространява 
фалшиви новини, организира събития и търси доброволци да разпишат международна жалба до 
институциите с искането “Спрете 5G на Земята и в Космоса”. Самите те се определят като “учени, 
лекари, екологични организации и граждани”, които призовават за спешно спиране на внедряването 
на 5G безжична мрежа, включително 5G от космически спътници. Във фейсбук групите те често си 
обменят информация как да повреждат новите станции за 5G мрежите. Според техните 
конспиративни теории 5G ще увеличи значително облъчването с радиочестотна радиация и 
внедряването му представлява експеримент върху човечеството и околната среда. Няма обаче 
никакви научни доказателства в подкрепа на тези твърдения. Според експерти от БАН лъчението на 
мрежата от пето поколение излъчва доста повече енергия, но за сметка на това то навлиза най-много 
1 мм. “Това, което може да засегне, е кожата и роговицата”, обяснява проф. Стойно Стойнов от 
Института по молекулярна биология към БАН. Той допълва, че влиянието върху телата ни по никакъв 
начин не застрашава живота и здравето ни. “Има различни мнения, но със знанията, които имаме в 
момента за възникването на рака или как електромагнитните вълни повлияват на ДНК, това, което 
мога да кажа е, че това не може да бъде причинено от 5G технологиите”, категоричен е той. Според 
учените няма доказателства, че 5G мрежата е опасна за хората. “Всички налични научни доказателства 
продължават да не подкрепят неблагоприятните ефекти върху здравето на хората, причинени от 
излагане при или под настоящите граници на радиочестотна енергия”, коментира Джефри Шурен, 
директор на Центъра за изследване на влиянието върху здравето на радиация към Администрацията 
за храните и лекарствата (FDA). В България мрежата от ново поколение вече е факт с първата 
монтирана базова станция на А1. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е пуснала тестови 
честоти за телекомите, а през 2020 г. се очаква да бъде наличен достъп на смартфоните до 
широколентовата мрежа. В света Южна Корея е първата държава, която внедри широколентовия 
достъп.   Факти Какви са предимствата на мрежата от ново поколение? 5G ще бъде 10 пъти по-бърза 
от 4G мрежата. Максималната възможна скорост ще е 20 000 MBit/s за сваляне на данни и 10 000 
Mbit/s за качване на информация. Мрежата ще може да поддържа повече на брой свързани 
устройства – до около 1 милион на квадратен километър. Новата мрежа ще бъде двигателят на 
“Интернет на нещата” – с нея ще можем да свържем хладилника със смартфона си, светофарите и 
осветлението на даден град с неговата община. Друг плюс е минимално времезакъснение 
(латентност) при преноса на данни, което ще бъде 1 милисекунда, което означава, че новата мрежата 
ще осигури интернет в реално време. 5G мрежата се нуждае от значително по-малко енергия за 
пренос на данни в сравнение с предишното поколение мрежи, което означава – дълъг живот на 
батерията и икономичен предавател. Mрежата от пето поколение позволява разделянето на една 
мрежа на отделни части, които имат различни характеристики и всяка работи независимо. Това 
осигурява нужната гъвкавост и сигурност на мрежата, например по-ниско времезакъснение за 
автономните автомобили и по-широки честотни ленти за стрийминга на видео.   На цялата територия 
Монако е първата страна с пълно покритие Княжество Монако стана първата страна в Европа с 5G 
покритие на територията на цялата страна. Покритието на мрежата на територията на Монако е част 
от план за разширяване на използването на цифровите технологии в страната. Новата мрежа ще 
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позволи на Монако да въведе редица услуги, свързани както с транспорта, така и с осигуряването на 
обществена безопасност. Сега например пожарните служби ще могат да използват дронове, които с 
малко забавяне да предават изображения с висока резолюция 4К. В Европа Австрия е пионер в 
разпространението на 5G технологията. В страната ще има широколентов достъп в 17 общини в 5 
провинции. Първите смартфони с възможност да използват 5G мрежи са очаквани на масовия пазар 
до края на 2019 г., а през 2020 г. трябва да се увеличи разнообразието на предлаганите модели и 
навлизането на таблети и лаптопи с този стандарт.   Иновации По-бързата мрежа прави градовете 
„умни” В света ще има поне 88 умни градове до 2025 г., в сравнение с 21 през 2013 г., сочи нов доклад 
на IHS Technology. По-голямата част от тях ще се намират в Азия. 2019 г. със сигурност няма да е 
годината на умния град, защото все още не разполагаме с 5G свързаността, която е необходима за тях, 
твърдят експертите. Инфраструктурата, която е нужна, все още се строи, интегрират се решения, които 
ще направят живота в големите градове значително по-добър, споделят още експерти в доклада. 
Управлението на трафика, на отпадъците, енергийната ефективност в жилищата и офисите, умното 
паркиране са само част от нещата, които ще заработят по-добре с пускането на 5G в градовете. Бързата 
скорост на мрежата позволява на устройствата, управлявани от изкуствен интелект, да събират и 
анализират данни в реално време с минимално забавяне, като например технологията при 
автономните автомобили.   Красимир Петров, директор “Конвергентна мрежа и услуги” в А1 
България”, пред “Труд”. В България се ползват честоти 30 пъти по ниски от тези, които се смятат за 
опасни Базовите станции не са вредни за човешкото здраве – Опасни ли са 5G предавателните станции 
за хората или птиците? – 5G е нова технология и е нормално потребителите все още да не я познават, 
което поражда объркване и неверни слухове. Няма доказателства, че новата технология е вредна за 
хората или птиците. Вече се проведоха дебати по темата в Европейския парламент и Комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните обяви, че няма научни доказателства, че 
5G мрежите са опасни за човешкото здраве. В България се ползват честоти, които са повече от 30 пъти 
по ниски от тези, които започват да се смятат за опасни за човека. – Изграждането на такава 
инфраструктура ще засегне много домакинства. Това крие ли риск за живущите? – Като първа стъпка 
от изграждането на 5G ще бъдат оборудвани съществуващите станции. На по-късен етап на местата с 
висока концентрация на трафик ще бъдат добавени така наречените “малки клетки”. По-големият 
брой станции ще дойде именно от “малките клетки”, които имат изключително по-малка мощност и 
не представляват риск за здравето. Базовите станции не са вредни за човешкото здраве, когато са 
изградени и се експлоатират според установените правила. Няма и научни доказателства за негативни 
ефекти от електромагнитните полета (ЕМП), излъчвани от базовите станции на мобилните оператори. 
– Ще се промени ли технологията в смартфоните ни, преминавайки от 4G към 5G? Какво трябва да 
знаят потребителите? – Мобилният телефон представлява маломощен радиопредавател и 
радиоприемник, който осъществява връзка с мобилната мрежа. Мобилните телефони използват 
радиочестотни (РЧ) вълни за изпращане и приемане на повиквания, текстови съобщения, имейли и 
изображения, както и за сърфиране в интернет и гледане на телевизия. Радиосигналът се изпраща до 
най-близката базова станция, която го препраща към цифрова телефонна централа и оттам – в 
основната телефонна мрежа. Тя предава сигнала към приемащия телефон – отново чрез базова 
станция. По време на телефонния разговор предавателят автоматично намалява мощността до 
възможно най-ниското ниво за поддържане на качествена връзка. В резултат излъчените 
електромагнитни полета (ЕМП) са по-слаби. Този принцип на работа ще се запази и при смартфоните, 
който поддържат 5G. – Много хора се притесняват, че 5G технологията е канцерогенна. Как ще 
отговорите на страховете им? – Няма научни доказателства за негативни ефекти от електромагнитните 
вълни, излъчвани от базовите станции на мобилните оператори. Електрическите и магнитните полета 
в радиочестотния диапазон са в тясна взаимозависимост и обикновено измерваме нивата им като 
плътност на мощността. Плътност на мощността е мощността на единица площ. Примерно, този 
показател може да се изрази в миливатове на квадратен сантиметър (mW/cm2). Както в България, така 
и по света има приети максимално допустими норми за радио излъчванията в населени места. 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

15 

 

Приетите норми в нашата страна са значително по-строги от нормите в страни от Западна Европа. За 
честотен обхват от 0,3 до 30 GHz пределно допустимите нива за напрегнатостта на електромагнитното 
поле в България е до 10 µW/cm2. За сравнение в Западна Европа тази норма варира между 400 и 900 
µW/cm2.  

Дариха апаратура за детското отделение на МБАЛ-Пазарджик 

www.zdrave.net | 26.07.2019 | 18:08 
Медицинска апаратура на стойност 1 200 лева дари днес Ротаракт Пазарджик-Бесапара на Първо 
детско отделение в МБАЛ-Пазарджик. Средствата са събрани по време на благотворителен футболен 
турнир, съобщи регионалният сайт telemedia.bg. Инфузионна помпа и пулсоксиметър са двата нови 
апарата, които са крайно нужни за малките пациенти на Първо детско отделение в МБАЛ-Пазарджик. 
Дарението направи Ротаракт клуб  Пазарджик-Бесапара. Медицинската апаратура е на стойност 1 200 
лева и ще осигури по-адекватно лечение за децата в отделението. Това не е първият подарък на 
младите доброволци от Ротаракт клуб Пазарджик. Те обещаха и занапред да помагат и вече имат идеи 
за следващите си дарения. 

680-литров компостер превръща отпадъците на квартала в биотор 

в. 24 часа | 27.07.2019 | 00:01 
Студентски град е един от малкото квартали в цяла България, който разполагат с място за създаване 
на биотор. В близост до кръстовището между ул. "Акад. Борис Стефанов" и ул. "Атанас Манчев" се 
намира малко заградено място с ниска ограда - зоната за компостиране. 
"Зоната в квартала съществува от 2015 г. по проект на "Зелена София", но хората, които я 
стопанисваме, я открихме наново в средата на април с помощта на дарения. Сега е в много по-добър 
вид", казва Гергана Димитрова, която е председател на екоклуба "Юнеко" към Софийския 
университет. Малко след откриването на зоната преди 4 г. компостерът е откраднат. Група студенти 
обаче решават да възстановят мястото за създаване на биотор от отпадъци. 
Новият компостер е с капацитет 680 литра. Той е дарение от еколога залесител Никола Рахнев. 
Мястото е облагородявано от много студенти. Органичните отпадъци като обелки от зеленчуци, 
черупки от яйца, пакетчета чай и картон вече се превръщат в биотор, който се използва за наторяване 
на междублоковите пространства в квартала. "Всеки, който има нужда от биологичен тор, е добре 
дошъл", казва Димитрова. Подобни компостери със свободен достъп в София има на ул. "Проф. 
Фритьоф Нансен", както и в кв. "Княжево". 
Студентите обръщат внимание и на чистотата на квартала. Вече от 8 години насам той се почиства 
всяка година в инициативата "Пролетно почистване на "Студенстки град". Повечето от университетите 
прави собствена кампания, като осигурява чували, ръкавици, метли и лопати на своите доброволци. 
Студентите почистват териториите около общежитията и косят тревата. Тази година в кампанията на 
най-големия вуз у нас - Софийския университет, взеха участие 150 студенти. Заедно те събраха над 60 
чувала смет. 

Проф. Минко Балкански пред в. "Труд": Аз не съм богат човек. Аз съм добър човек 

в. Труд | Боряна АНТИМОВА | 27.07.2019 | 00:01 
Професор Минко Балкански крачи възбудено из хотелската си стая с прозорци, гледащи към 
Народното събрание, като размахва една книжка. "България има нужда от възпитание на всички от 
родителите до децата! Вижте тази книжка, която разказва за дейността на фондация "Миню 
Балкански", кръстена на моя баща. Разказва се за създадения от нас Национален институт по 
образованието в родното ми село Оряховица. На кого ли не я пратих във важните български 
институции, и никой не я е отворил или поне да ми пише, че я е получил! Акълът ми не го побира!... 
- Професор Балкански, летните школи във вашия учебен център в старозагорското село Оряховица 
вървят с голям успех. Как го постигате? 
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- Знаете ли, че тази година се записаха повече от 500 деца? От България и от целия свят. Българи, които 
живеят в други страни, пращат децата си при бабите, бабите ги пращат на училище при нас. Има школи 
по комбинаторна, забавна и криптоматематика, теоретична и забавна физика, астрономия, френски и 
английски език, по музикална култура и изкуства... В тези школи ние ние не просто учим децата, ние 
създаваме дух, желание за знание, помагаме на децата да намерят своето място и път в живота. 
- Има и школа по криптоматематика, особено актуална в последните дни... На какво ги учите там? 
- За да имате банкова карта, трябва да бъде запазена, шифрована, криптирана. Утре войната няма да 
бъде с танкове, ще е кибервойна и ще ни е нужна киберотбрана. Затова искаме младите българи да 
започнат да се учат на това. В тези школи преподават доброволци специалисти от България и света. 
- По своя воля?... 
- Това е цялата ни идеология. Да дадеш е най-голямото щастие! Човек е щастлив, когато даде. Това в 
България трябва да се разбере. Гледам тука - най-луксозните коли. Имаме фондация "Миню 
Балкански". От 27 години няма нито едно дарение от България във фондацията. А фондация означава 
място, където хората дават, за да може да се реализира някакво добро. 
- Тук фондация е мръсна дума, едва ли не... 
- Тук много хора смятат, че фондацията е банка! Всеки ме врънка за пари. Ама чакайте, не може така. 
За 27 години в България се намери един единствен човек, една учителка, която извади 1000 лева. 
Хората не искат да чуят за нашата просветителска дейност. Аз срещам хора изключително дейни. 
Познавам една майка, голям човек е тук в София, а детето й най-дивото. Казвам: "Ама чакайте, къде е 
възпитанието? Какво правиш с детето си?" а тя: "Нямам време". Викам, защо са ти другите хора? Първо 
създай детето си, възпитай го като човек. Разбирането на обич в България е да го галиш и да му даваш. 
Обичта на баща ми знаете ли каква беше? Когато бях на 6 години, ме прати в града при една дама, 
която да се грижи за мен и да ме образова и възпитава. Аз също пратих моите деца да учат по света и 
станаха големи хора. 
- Кога започна историята с вашия образователен проект? 
- За първи път дойдох тук на 16 юни 1992 г. Тогава Симеон Ангелов (посланик на България във Франция 
- б.а.) цял час ме кандърдисва. Защото бях лишен от граждански права, бях обявен за невъзврашенец 
и дезертьор, не бях карал военна служба. И идва Ангелов с един паспорт и билет. Излъгах се, дойдох. 
И какво гледам тук - всички вдигат ръце и вместо да ми говорят, да ме питат, да се интересуват за това, 
което им казвам, всички въпроси опираха до едно - "Какво можеш да направиш за мен?". Викам, това 
е общество от просяци. Те не знаят къде им е пътят. Един просяк, като го видя, казвам: "Отивай да 
работиш. Ако не намериш работа, аз ще ти дам". Като пристигнах тук, отидох в училище "Ламартин", 
където децата учат френски. Разправях на децата за образованието във Франция, какви конкурси има, 
попитах ги: "Искате ли да играем на Conkurs Generale?" Всички вдигат ръце, искат. И това ме грабна. 
Започнахме един конкурс и стана много сериозно. Двама или трима от лобедителите, най-добрите, ги 
вземаме във Франция на наша пълна издръжка до докторантурата им. В най-добрите училища на 
Франция. Всеки ден всеки от тях пише своята биография. Те стават професори, научни сътрудници, 
бизнесмени. Това са български таланти, на които се отваря път. Има чудесни млади хора. 
- Впечатляващ беше начинът, по който говореха за вас тези млади ваши питомци в документалния 
филм на Марио Марков и Панчо Цанков "Да надскочиш съдбата"... 
- Като ми кажат "Какво им се радваш толкова", викам:"Аз съм учител. За мен целта е да издигна едно 
дете по-високо от мен, да го гледам отдолу нагоре, не обратно. И аз се радвам на всички тия млади 
хора, които са постигнали повече от мен. Те са на по-високо ниво, с по-хубави научни работи, с по-
хубави титли. И това ме радва. 
- Поръчали сте на учителя Тео да събере 100 млади български учители, които да обучавате? 
- Директорът на най-хубавото училище във Франция беше тук. Там имахме мрежа от 130 училища. 
Кани директорите, учителите в един голям театър, пълно беше с народ. Говорихме и когато дадохме 
думата на учителите... Еййй, какво ли не казаха за техния министър! Казах си, че тоя човек трябва да 
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потъне в земята от срам. Учителите поискаха да си кажат болката. В България образованието е една 
диктатура. Учителят няма инициатива. 
- Важното е това, което се случва в Оряховица всяко лято във вашите школи. 
- Има 500 записани деца! Какво значи това? Този учебен център е разположен в един голям квадрат 
на 4 улици. В тези сгради се учи и се живее. Но като влезеш там, си оставяш телефона на входа. Няма 
пушене, телевизия, вестници. Ако си на френско училище, всички говорят на френски. Ако си на 
английско училище - на английски. Децата имат часове с най-добрите преподаватели. 
- И те отиват там като доброволци? 
- Срещам една дама, иска да дойде да се занимава с децата в междучасието, да им организира игри. 
Има и такива хора. Това е едно много специално общество. Има и хубав парк... Красотата, добротата 
и дисциплината. Например едно дете не може да отсъства от един час. Ако отсъства - взема си 
куфарчето и - при баща си. Там не може да влезе родител и да ни казва какво ще правим. 
- Точно както са най-качествените университети в света, които са изолирани от светската суета, някъде 
в малки градчета... 
- Това село Оряховица не съществуваше, когато отидохме. Сега трета кръчма се отвори. Защото 
родителите идват да си оставят децата, после идват да оставят нещо. Създава се живот. Между тези 4 
улици в Оряховица се случва едно друго нещо. Все едно там не е България. 
- Вие сте създали условия за един колеж там? 
- Но какво остава? Практическите упражнения са там. Летните училища са идеални, най-хубавите. Но 
защо учителите не дойдат? Те са поканени. Отговорът им е: "Ама то е цяла една седмица от моята 
ваканция. Аз отивам на море, не мога да отида на лятното училище". Това е... 
- По ваш адрес коментарите са: 
"Има пари човекът - прави големи неща". 
- Направил съм го не защото имам пари, а имам желание! 
- Колко лични средства сте вложили в целия образователен проект? 
- Въпросът е колко българи са направили дарение в тази фондация? Една учителка. Ето, това е 
въпросът за мен. Не желая да говоря за пари. Не е важно. Важното е дали дадохме дух в България за 
дарения. Къде са потомците и последователите на братята Евлоги и Христо Георгиеви, с чиито дарения 
е изграден Софийският университет? Отидете в който и да е град в България, забележителната сграда 
в него е в резултат на дарение от някое българско семейство. Къде са тия хора? Защо комунизмът уби 
този дух? Българинът е бил дарител. 
- През Възраждането как са пращали будни момчета да учат в Европа... 
- Те са учили в Европа, правили са бизнес и пари, ама не са ги харчили в бордей и за луксозни коли. Те 
са ги пращали да построят читалището, училището, общината. Френската пенсия ми позволява да 
живея сносно в Париж, но това не ми позволява да дарявам. Всичко в България е построено с дарения 
от фондация "Миню Балкански", която се ръководи от сина ми Ален Балкански. 
- Във филма "Да надскочиш себе си" има силен момент: когато се връщате в България, събирате хората 
си и им предлагате да направите фондация. 
- На Коледа се събрахме цялото семейство. Казвам им, че можем сега да откупим дюкяна и къщата на 
баща ми и да направим един културен център. Като свърших, след последната ми дума всички скочиха 
и казаха: "Ще направим културен център, ще направим и това, и това"... И синът ми Ален взе един 
лист, аз го пазя още. На него написа колко ще ни трябва за откупуване на сградата, колко за разноски, 
колко за строителство, колко годишно ще трябват. От там нататък не съм поискал никога да знам, нито 
да се докосвам до средствата. Синът ми праща парите от дарения и дойде да види как вървят нещата 
по ремонта. Но дори и не ме е запитал какво точно правя. 
- Тоест, той е поел щафетата изцяло? 
- Да, той осигурява финансирането чрез фондацията. Но защо пишат по вестниците "Балкански е най-
богатият българин във Франция"? Това е такава идиотщина! 
- Аз съм чула друго, по-хубаво нещо - че сте най-големият дарител в областта на образованието. 
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- Това са недоразбирания. Преди известно време изнасям академична реч пред български студенти и 
така ги предизвиках, че те ръкопляскат, викат, като чели съм някаква филмова звезда. (Смее се) Но е 
обидно, когато искат да изкарат чрез мен сензация. Аз не съм богат човек, аз съм добър човек. Аз съм 
много богат, но по сърце и с главата си. Давам всичко, което зная, искам другите да го приемат, да го 
знаят. Но парите... Това не е важното. Знаете ли, че през целия си живот никога не съм знаел каква ще 
ми е заплатата? 
- Има нещо още по-неприятно. То е, че българите се оправдават с липса на пари да не правят нищо. 
- Това е най-голямата глупост. В България има страшно много пари, за всичко! Гледайте колите, които 
карат някои хора, така че да не ми се оправдават с липса на пари. Като искаш да направиш нещо, 
направи го, ще намериш пари! Те сами ще дойдат. Само че да е хубаво нещо. В Оряховица всички 
сгради са дарение на хубавия общински съвет. Общинарите по всички други въпроси се карат помежду 
си, щото са от всички партии. Но що се отнася за образованието, са единодушни. 
- Изглеждате прекрасно на 92 години. Хората в България биха попитали защо професор Балкански не 
си гледа здравето и спокойствието в Париж, а тича в село Оряховица да прави училище, да обучава 
българчета? 
- Или пък да отиде някъде на курорт (Смее се). Аз не знам какво е ваканция. Аз цяла година съм на 
ваканция. 
- На курорт не ходите ли, на море? 
- Никога не съм ходил. Аз не сядам да се пека на слънцето, аз тичам и живея здравословно. В моята 
къща, долу в избата съм направил спортен салон и всеки ден правя един час гимнастика. На човека, 
който се занимава с мен, викам, това не мога, онова не мога. А той:"Не, ще го направиш!" 
- Каква е мотивацията ви да отдавате толкова много време, нерви и средства за образованието тук? 
- Да срещам хубави хора. И трябва да се знае, че бъдещето на всяко общество е образованието. Това 
е. Прави му фабрики, сгради, каквото и да е, но ако нямаш инженери, професори, учени, нищо не 
правиш. Истинският политик съм аз. Мисля с 50 години напред. 
- Скоро си говорехме с един политик, че голямата политика не е тази, която се прави в Народното 
събрание, а е социалната - да променяш човешки съдби. Както правите вие с образованието. 
- Това е политиката - преди всичко образованието. Още като се роди детето и проговори, то започва с 
въпроси и трябва да знаеш да му отговориш. Присъствието на родителите в семейството с децата е от 
голямо значение. Сега какво става? Хората са заети по цял ден, говорят си между тях си и стават 
роботи. Нямат време да говорят на децата си, децата нямат време да си говорят помежду си, нямат 
време да си играят. Децата не си играят заедно, те си играят сами на телефона или...Това е голямо зло. 
Ще има болници за това -да ги отучват от телефоните. 
*** 
Нашият гост 
Световноизвестният учен по физика на твърдото тяло ПРОФ. МИНКО БАЛКАНСКИ учи в "Екол Национал 
де Хими" в Бордо и работи в лабораторията по електрохимия на Сорбоната, където защитава 
дисертация. Заради успехите си е приет в легендарния MIT в Кеймбридж, където се свързва с най-
видните учени в областта на физиката на твърдото тяло. От 1955 г. е член на лабораторията по физика 
на "Екол Нормал Сюпериор". На 28 години вече е професор в университета "Пиер и Мария Кюри", 
доктор на лабораторията по физика на твърдото тяло и професор в Калифорнийския Университет 
"Ървайн", където го удостояват с титлата "Заслужил Професор". Партньор е и организатор на 
сътрудничество с научни групи във франция, Германия, Сащ, Япония, Индия, Китай, Полша. 

Чуждестранни доброволци участват в консервацията на храм в крепостта Палматис 

Доброволци от Европа, Азия и Америка участват в консервацията на раннохристиянската базилика в 
древната крепост Палматис, която се намира до днешното добруджанско село Оногур. Преди четири 
години екип от археолози откри базилика от V век. 
www.bnt.bg | 27.07.2019 | 10:10 
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След четири години работа по разкриване на археологическия обект, тази година специалистите 
насочват усилията си към консервиране на артефактите. С помощта на доброволческа организация. 
Добри Добрев - директор на РИМ Добрич: Бюджетите ни са малки и сега с тяхна помощ се надяваме 
да свършим повече работа, за де не се руши. Добруджа е пълна с обекти, които са в безобразно 
състояние след проучването. 
В продължение на две седмици доброволци консерватори, историци, архитекти, инженери работят 
на обекта под ръководството на двама реставратори. 
д-р Красимира Франгова - Кралска датска академия за изящни изкуства и архитектура: Мисля, че им 
даваме една малко по-различна перспектива и едно малко по-различно разбиране за това, че тая 
приказка дето ние я имаме - "здрав като камък" не е съвсем основателна, защото камъкът като всеки 
един материал се руши и трябва да се полагат грижи за него. 
Доброволците вече са почистили пукнатините в олтарната част на базиликата и я заздравяват с 
варопясъчен разтвор.  
Кси Фан от Китай: Това, което най-много ме впечатли, е натрупването на различните исторически 
периоди, наслагването на цивилизациите на това място. 
д-р Берт Лудвиг - директор на доброволческата организация: Избрали сме този обект, защото искаме 
да се концентрираме върху обекти, които са непознати и да покажем, че археологическото наследство 
е не само в Италия, в Испания, то е и тук на Балканите. 
Целта на доброволческата организация е опазването на културното наследство в Европа и за първи 
път реализират проект в България. 

Предстои кръводарителска акция "Да бъдеш герой е в твоята кръв!" 

www.dariknews.bg | Гергана Пейчева | 27.07.2019 | 11:13 
Кръводарителска акция "Да бъдеш герой е в твоята кръв!" предстои в Стара Загора. Лятното 
кръводарителско приключение за герои ще се проведе на 16 август от 8:00 до 11:30 часа, в Къщата На 
Арх.Димов, на ул. "Сава Силов" № 37. 
Кампанията се организира от Сдружение "Самаряни", съвместно с екипа на Районен център за 
трансфузионна хематология - Стара Загора (РЦТХ Стара Загора). Кръводарителската акция е под 
мотото "Нуждата от доброволно дарена кръв няма ваканция!" и приканва старозагорци: 
Приятели,  
редовни ГЕРОИ-кръвоДАРители, 
доброволци,  
старозагорци, 
ОТНОВО е време за ЛЯТНО геройство! ОТНОВО е време да подкрепим човешки живот, 
кръвоДАРявайки доброволно и безвъзмездно! 
Август е на прага на живота ни, месецът, в който лятото е в разгара си, ваканцията е в пълната си сила... 
Но и тази година няма да пропуснем добротворството, което подкрепя живота - да се срещнем, за да 
кръвоДАРим! 
ЗАПОВЯДАЙ! Време е и за твоето ЛЯТНО ГЕРОЙСТВО! 
#ДаБъдешГеройЕВТвоятаКръв 
Всички участвали в кампанията ще получат вкусен комплимент като жест на внимание и благодарност! 

Старозагорски хлапета на лятно училище 

www.kmeta.bg | Владимир Симеонов | 27.07.2019 | 12:06 
От 2 до 5 септември 2019 година Превантивно-информационният център по зависимости, с 
подкрепата на Общински съвет по наркотични вещества към Община Стара Загора, за втора година ще 
проведе Лятно училище "ЗаЕДНО можем" - за профилактика на рисково поведение сред 14-19 - 
годишни подрастващи и младежи и за трениране на родителски умения. 
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Тази година работните теми на лятното училище отново ще бъдат представени от обучители - 
психолози с високо експертно ниво от Фондация "Институт за съвременна психология" и ПИЦ по 
зависимости, със специалното участие на координатора на Мрежа "Хлебни къщи", които заедно с 
екипа на организаторите ще вдъхновяват, стимулират и предизвикват участниците да използват 
собствените си възможности. Родителите ще получат полезни знания, умения, мотивация за промяна 
на нагласи и поведение, нужни, за да подобрят взаимоотношенията си с техните деца, а децата ще се 
учат да изграждат лична отговорност, да общуват, да уважават, да създават пълноценни приятелства, 
да решават, да правят информиран избор, да израстват, да развиват личностни качества, за да могат 
по-късно да се справят сами. 
Лятното училище ще се проведе от 2 до 5 септември включително (от понеделник до четвъртък) в 
Семеен хотел "Щастливците" в Старозагорски минерални бани. 
Групата ще бъде от двадесет души -подрастващи и младежи -10 души + техни родители -10 души. 
Всички разходи за настаняването и пребиваването в хотелската база, както и за обучението, се поемат 
от организаторите. Транспортът до Старозагорските минерални бани и обратно е задължение на всяка 
двойка участници (родител-дете). Участниците заплащат минимална такса като гаранция за отговорно 
участие, възлизаща на 20.00 лв. (общо за всяка двойка родител-дете). Минималната такса за участие 
се внася под формата на дарение срещу сключване на Договор за дарение, подписване на Протокол 
за дарение и издаване на Удостоверение за дарение на името на Дарителя. Събраната такса ще се 
употреби за закупуване на материали за обучението, поощрения за ролевите игри и др. 
Как да кандидатствате за участие: най-късно до 25 август 2019 г. изпратете на е-mail: 
pic.starazagora@abv.bg заявка за участие (по приложения образец), със следната информация: трите 
имена (на родителя и неговото дете); професия и месторабота на родителя; възраст на детето, 
училище, клас; професия и месторабота на родителя; телефонен номер за връзка и e-mail; мотивация 
за участие на родителя и детето (в свободен текст). 
Записаните за участие кандидати ще бъдат уведомени до 27 август 2019 г. по e-mail и/или телефон и 
ще получат работната програма. 
Таксата за участие в размер на 20.00 (двадесет) лева за всяка двойка участници се заплаща (предава) 
в брой в срок до 28 август 2019 г. в ПИЦ по зависимости. 
Телефони за връзка: +359 882 55-04-62 - Радост Овагимян; +359 888 12-64-13 - Диана Кирилова-
Чобанофф. 

Намаляват кандидатите за приемни родители 

www.konkurent.bg | 27.07.2019 | 15:05 
Две трети от българите не биха станали приемни родители, дори и да получат добро заплащане от 
държавата. Изводът е от национално изследване, по поръчка на Националната асоциация за приемна 
грижа, предаде Нова ТВ. 53% от българите подкрепят децата в риск да се отглеждат в приемни 
семейства. Най-висока е подкрепата сред висшистите, които не виждат по-добра алтернатива. „Това 
е един от акцентите в проучването. Другото по-важно е, че 17% от хората смятат, че децата се изпращат 
за приемна грижа заради финансова безизходица на биологичните родители”, коментира социологът 
Евелина Славкова.  Децата най-често се извеждат заради риск в семейството. „Рискът не е финансов, 
а от насилие, неглижиране или липса на капацитет. Изследването показва неразбирането на този 
проблем, а това идва от факта, че той никога не е дискутиран разбираемо за хората”, 
допълни председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев. Всеки шести българин би станал приемен 
родител ако получава заплата за това. „Заплатата е издръжката за детето. Така беше зададен 
въпросът при проучването. 16 % от българите са съгласни да станат приемни родители при такива 
условия. Това отново са хората с по-високи доходи, над 39 години – ориентирани кариерно и със 
семейство”, каза Евелина Славкова. Около 140 са приемните семейства в област Монтана, 
приблизително толкова са и настанените деца при тях. В този край на страната приемната грижа е 
много добре развита и почти няма община без хора подали ръка на най-малките, които се нуждаят от 
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дом и семейство. Силвия Борисова е приемен родител вече 6 години. Децата, които са под нейните 
грижи й казват бабо, но само тя знае, че сърцето й е обединило към тях и майчината и бабината обич. 
По документи е приемен родител, а по душа е тяхното семейство. „Приемната грижа за мен е едно 
призвание. Не може всеки да бъде приемен родител. Това, трябва да го желаеш от сърце и душа. Ние 
спасяваме децата, осигуряваме им едно щастливо детство”, казва  Силвия Борисова. Животът на две 
момченца като че ли започва наново преди 4 години, в домът на Силвия в берковското село 
Котеновци. Първо настанили по-малкия. Тогава бил почти на 3. „Знаех, че един ден децата ще бъдат 
събрани. Помислете си само изоставени от родителите си и ние в един момент да ги разделим тези 
деца. Не мога да ви кажа каква беше първата среща, когато децата се видяха, не се описва с думи”, 
добавя Силвия. Силната братска обич ги събира отново под крилото на жената. Като приемна майка 
на двете деца тя получава близо 900 лева заплата. „Това е непрекъсната грижа. 24 часа сме на 
разположение не мога да кажа, че е удовлетворяваща. Трудно е много, но гледаме да се справяме”, 
споделя Силвия. Двете момчета вече са дадени за осиновяване. Силвия е категорична, че никога не 
би затворила вратите на дома си за тях.   

Родопчани вдигнаха 2000 чешми за хаир СНИМКИ 

www.marica.bg | 27.07.2019 | 18:45 
Закрита огромна беседка с барбекю, с две чешми - външна и вътрешна, маси, люлки, мост и 
алпинеуми е изградил във внушителен комплекс Фети Дертли от доспатското село Барутин. Чудото се 
намира по пътя от Барутин към село Чавдар, в местността Луката. Обектът е по-атрактивен от нарочна 
хотелска атракция, от модните в последно време еко къщи за гости. Снимки и видеоклипове на новата 
придобивка станаха хит за броени дни в социалните мрежи и хора от близо и далеч се отправиха към 
комплекса. Всичко в него изумява с табиетлъка и любовта, вложена във всеки детайл. Майсторът му, 
57-годишният Фети Дертли, всеки ден продължава да го посещава и подобрява нещо. Казва, че го е 
направил със свои средства и не ги е броил, защото е нарекъл всичко в памет на починалите си близки. 
"Бях направил първоначално една чешма със затворена беседка в памет на моите близки, но стана 
нещастен случай, зет ми почина, и хванах още една вода, открита, лятна, в негова памет и я докарах 
на същото място. В целия комплекс има всички удобства да се съберат накуп 50 души", казва Дертли. 
Мъжът се занимава с изкупуване на диворастящи гъби и плодове. Работил по комплекса до чешмите 
основно сам. "Изцяло съм го направил дарение за хората, затова съм сложил и светеща табела, че е 
отворено "Денонощно", посочва майсторът. До комплекса се стига с кола или пеша, като се минава по 
мостче през река Чавдар. Гостите се посрещат от табели „Оставете проблемите си някъде тук, няма 
кой да ви ги вземе“ и "Яжте, Пийте и Друго правете, Но си Почистете!". Дертли е направил три големи 
чешми досега, както и няколко малки в Балкана, спазвайки традицията. Навсякъде в Родопите строят 
чешми за хаир, традицията обаче е особено силна и жива в Доспат. Местните имат уникален почин да 
почитат всеки предшественик с чешма. Населението на Доспат е около 8500 души, а според регистър, 
създаден от общината, броят на чешмите в района е над 2000 с от един до двадесет чучура и 
продължава да се увеличава. Общината в Доспат е единствената, въвела регистър на майсторите 
чешмари, в който са записани над 80 души, сред които и няколко жени. Доспат събират туристи 
отскоро и в уникален музей, посветен на чешмите. А най-големият им празник е този на чешмарите, 
който се провежда на празника на общината. Тази година той е от 16 до 18 август. Традицията 
започнала през 1986 година, когато под егидата на Световното движение „Екофорум за мир” на ООН 
се провежда „Първият национален събор на чешмарите-дарители в България“. „Чешма се прави на 
един солук (дъх)! Тя е вдъхновение … Защото няма чешма с катинар. В къщата влизаш навътре, а 
чешмата излиза навън - тя е за всички. И колкото повече люде я напиват, толкова тя е по-сладка и 
дълговечна“, казва в своя статия за чешмарството родопският писател Никола Гигов. За всеки починал 
- по чучур Името Доспат в превод означава „Приятел на пътя”, сиреч пътникът може да спре и да си 
почине до някоя чешма. От векове има традиция да се строят в памет на починалите и за хаир. 
Сметката показва, че на всеки четвърти жител се пада по една чешма. Най-много е направил 
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покойният бай Юсеин Пилчев. Неговият внук Асен Пилчев също прави чешми, обучен от дядо си. Бай 
Юсеин цял живот работел като горски и обикалял района. Навсякъде, където е видял свободно течаща 
вода, е направил чешма. Така успял да изгради около осемдесет. "Традицията продължава. Само за 
последната година има изградени 7-8 нови чешми", казва секретарят на община Доспат инж. Веселин 
Калфов. По думите му има фамилии, които са потомствени чешмари от години. Щом дебитът на водата 
позволява повече чучури, на всеки починал да се нарича един чучур. Когато дебитът е по-малък, се 
строи отделна чешма. Преди са строили с каквото намерят, а сега местните се надпреварват кой по-
разточителна чешма да направи - с мрамор, с бетонни корита, гнайс, дърворезби и шлайфани камъни. 
Има чешми, които струват и над 20 000 лева, други са произведения на изкуството, а трети, като тази 
на Фертли, са достойни да поберат цяла сватба. Лош човек чешма не прави "Създателят на 
Мейзиновата чешма дядо Идриз Мейзинов още през далечната 1977 година е казал, че „лош човек 
чешма не прави". Красимир Рашилов, също чешмар, пък е на мнение, че чешмата е път към вечността. 
Бай Юсеин Пилчев пък е правил чешми не само за себе си, но и за дарения на други хора за спомен 
на техните родители", посочва Калфов. И заявява, че няма майстор в Доспатско, който да не се радва, 
че чешмите събират хората, на тях те празнуват и стават приятели. Сред чешмарите най-закрепен 
документално е Красимир Рашилов. Майсторът има цяла папка с документи за своята чешма, като 
сред тях е и направено изпитване от Регионална здравна инспекция - Стара Загора, което доказва 
отличните качества на водата ѝ. Уникален музей Доспат вече събира и все повече туристи в парк - 
музея на родопската чешма, направен върху 7 декара над центъра. По склоновете на гората са 
накацали около 80 макета в реален и умален вид на най-красивите чешми от района, а до тях водят 
алеи и стълбища. Почти всички чешми са снимани, описани подробно от кой и от какви материали са 
направени, както и географските им координати. Фотосите са на специални табла из околността. 

Училището по изкуства и занаяти за социално слаби деца в Русаля търси учители и ментори 

www.velikotarnovo.utre.bg | 28.07.2019 | 14:01 
Училището по изкуства и занаяти за социално слаби деца, което е първото и единствено по рода си в 
цяла Източна Европа, набира за новата учебна година учители и ментори. Школото съществува от 2014 
г. и вече пет години тук работят различни хора и експерти, като всеки от тях припознава себе си в тази 
кауза. Предвид факта, че работата се разраства, те търсят  учител начален етап, учители 
прогимназиален етап - „Математика и физика";„Информационни технологии";„Английски 
език“:„География“; ментори – хората, които поемат грижата за децата след приключване на учебния 
процес. Срокът за кандидатстване е 12 август, а автобиография и мотивационно писмо могат да бъдат 
изпратени по електрона поща – rusalyamedia@gmail.com. Кандидатите ще получат обратна връзка до 
една седмица след подаване на документите. Вторият етап – интервю с кандидата.   Над 200 човека 
от страната и чужбина се включиха в първия благотворителен рок концерт на Узана в подкрепа децата 
от Училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца "Димитър Екимов", с. Русаля. Събрани бяха 
1747,90 лв. в деня на събитието и още 300 лева, дарени по-късн, които ще бъдат използвани за ремонт 
и оборудване на кухненския блок.  Средства може да се даряват на банкова сметка: Сдружение 
"РУСАЛЯ" Про Кредит банк, София BIC: PRCBBGSF IBAN: BG37PRCB92301046274611 

Събират средства за стаж на трима ученици от школата на Теодосий Теодосиев 

Трима ученици от школата на учителя по физика Теодосий Теодосиев са поканени на летен стаж в Сан 
Диего, Калифорния. За да стане обаче той реалност, на тримата ученици ще са нужни около 15 000 
долара за транспорт, храна и настаняване. 
www.frognews.bg | 28.07.2019 | 23:08 
Първите трима стажанти, които ще заминат за Калифорния, са топ медалистите на страната от 
международни състезания по физика и математика, млади български надежди в областта на науката 
- Александър Глушков, Александър Проданов и Стилиян Иванов. 
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Александър Глушков-16 г.: Понеже в училище обикновено се изучава само теоретичната част на 
физиката, няма никакъв начин за досег до експерименталната ѝ част, съответно в лаборатория, 
оборудвана лаборатория, има много повече възможности и начини да се докоснем до истинската част 
на науката. 
Александър Проданов-15 г.: Аз лично съм изключително горд от факта, че бях избран като един от 
хората, които да отидат там, тъй като наистина проф. Теньо Попминчев е един така светъл 
представител - това, което България може да постигне в научната област. И наистина той с това, че е 
бил лауреат за Нобелова награда, с изключително голяма вероятност да спечели такава. С 
невероятното си постижение, което в интерес на истината е било смятано за невъзможно, преди той 
самият да го направи, мисля, че наистина да имаш възможност да се докоснеш до такъв човек е една 
много добра възможност. 
Проф. Теньо Попминчев, който придоби световна известност с откритието си в лазерните технологии, 
е поканил и своя учител. 
Теодосий Теодосиев: Аз не искам да ходя с тези деца. Предпочитам да отиде някой от нашите големи 
лауреати, които в момента учат някъде на запад, който е студент, перспективен, физик, лауреат, 
печелил медали от Световни олимпиади и който максимално ще възприеме нещата, които там се 
правят, които на предела на съвременната наука и може той да направи някое друго откритие. 
За да се осъществи стажът обаче са нужни средства за транспорт, храна и настаняване на тримата 
стажанти за триседмичен период - около 15 000 долара. 
Банковата сметка за дарения от България е: 
Титуляр на сметката: Фондация "ТЕО" 
Банка ДСК АД 
Клон: Казанлък 
BIC: STSABGSF IBAN: 
BG41STSA93000021850154 

Доброволци от цял свят чистиха кея на Връв 

Малкото крайдунавско село беше една от спирките във велообиколка на Европа 
в. Ние, Видин | 29.07.2019 | 00:01 
На 19 юли село Връв посрещна гости от цял свят. Визитата беше в рамките на проекта Green Riders, в 
която се включват доброволци от цял свят, които правят велосипедна обиколка на Европа и 
осъществяват различни екологични инициативи във всяко населено място, в което остават да 
пренощуват. Тази година една от спирките на Green Riders беше разположеното на брега на Дунав 
малко село. 
Контактът с организаторите на велообиколката станал благодарение на холандеца Фредерик 
Фрийман, който от доста време живее в село Връв. В подготовката за посрещането на гостите от цял 
свят се включили и кметът на село Връв, както и самодейци от читалище "Съзнание-1927", разказа за 
вестник "НИЕ" Калина Сурдолова, която участва в танцовата група към читалището. 
"Участниците в проекта Green Riders са доброволци, които, където нощуват, помагат с почистване на 
селата/градовете или озеленяването им. При нас те помогнаха, като заедно изчистихме връвския кей. 
Това стана на 20 юли сутринта, след това всички си взеха заслужена почивка и се видяхме отново в 17 
ч. на центъра на Връв. Разведохме ги из Кметството и читалището и им разказахме кой с какво се 
занимава", допълни Калина. 
Гостите били запознати с българската кухня, с историята на селото и с фолклора, в който чужденците 
имали възможност да се потопят. "Представихме на нашите гости автентични танци, като танцовата 
ни група беше облечена в различни носии. След това ги поканихме на сцената и се опитахме да ги 
научим на няколко български хора. Мислехме, че няма да се хареса идеята, но велосипедистите се 
влюбиха в нея. Накрая се хванахме на едно общо хоро и всичко беше толкова забавно. Предложихме 
им също да се облекат в н а ш и те носии и да усетят чувството да носиш толкова стари и заредени с 
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енергия дрехи. Вечерта се събрахме всички и вечеряхме с традиционни български гозби, съобразени 
с изискванията им да няма съдържание на месо и млечни продукти. След това цяла вечер си 
говорихме и разказвхме интересни истории", обясни Калина Сурдолова. 
Тя разказа, че винаги се радва, когато има възможност да общува с хора от други държави, защото 
това е начин да разшириш кръгозора си. А Във Връв такива възможности не липсват, защото за свой 
дом малкото крайдунавско селце са избрали руснаци, датчани, холандци, шотландци, чехи и като към 
това многообразие се прибави самобитният колорит на местните власи, се получава уникална смесица 
от култури. "Много се радвам, че в моето село е пълно с хора от цял свят. Да чуеш разговори на 
различни езици в центъра на 
Връв е нещо обичайно. Фредерик работи по програмата Workaway и постоянно при него идват хора 
от цял свят. Последните му гости са двама японци, които също се включиха в мероприятията миналата 
седмица. За мен това е нещо прекрасно и се надявам винаги да е така, да идват хора във Връв, да 
споделят и черпят опит, различни култури да се срещат и обогатяват", сподели Калина Сурдолова. 

Къде да потърсим помощ 

в. Монитор | 29.07.2019 | 00:58 
080018676 е безплатният телефон за сигнали за домашно насилие. Услугата е 24-часова и е 
финансирана Столична община. Фондация "Асоциация Анимус" приема обажданията. Телефонната 
линия осигурява достъп до помощ за пострадали от домашно насилие и трафик на хора, като насочва 
пострадалите към социални услуги в цялата страна. Услугата е насочена към жени, мъже и деца, и 
техните близки, които са станали жертва на насилие и експлоатация. Консултантите на телефонната 
линия могат да предоставят информация свързана с превенция на трафика на хора и процедури за 
достъп до услуги Именно заради условията на анонимност и конфиденциалност, които предоставя 
услугата, много хора се решават да потърсят помощ първо на този телефон. Консултантите са 
доброволци. Те са най-голямото богатство на услугата. От началото до настоящия момент са 
проведени 30 кампании за набиране и обучение на доброволци, а над 390 човека са ги преминали 
Домашното насилие все още се приема като личен проблем, а не като обществен, какъвто е. Колкото 
повече говорим за домашното насилие, толкова по-чувствително става обществото ни, толкова по-
ангажирано. Хората престават да бъдат безразлични към крясъците у съседите и са по-склонни да се 
намесят. 
Както видяхме през последната година, от намесата или ненамесата на околните може да зависи 
нечий живот. Много е важно как общуваме помежду си, как решаваме конфликтите си. не само в 
семейството, а и във всички други области. Децата от ранна възраст, в детската градина и в училище 
трябва да усвояват култура на общуване без агресия, доминантност и налагане на своето на всяка 
цена. 

Идеолози и организатори на протестите срещу Иван Гешев с проекти от по 100 000 лв.* 

Българите не заслужават безкраен мониторинг, нито удобна и послушна прокуратура, каквато искат 
адвокатските лобита, разследваните олигарси и техните улични марионетки 
www.legalworld.bg | в-к "Труд" | 29.07.2019 | 07:41 
Една от причините България да бъде все така под наблюдение в сферата на правосъдието от страна 
на Европейската комисия, е вътрешният саботаж, дело на мрежата от неолиберални 
неправителствени организации, за които "съдебната реформа" отдавна не е кауза, а добре 
процъфтяващ бизнес.   И макар в последните две години доносите им да не се отразяват върху 
обективността на мониторинговите доклади, в съдържанието на които дори присъстват и позитивни 
оценки за прокуратурата, това далеч не означава край на финансовите потоци, особено тези по 
европейската програма "Добро управление". Това освен сигурни и доста добри доходи, дава така 
нужното обяснение с какво се издържат "професионалните" протестъри, повечето от които познаваме 
като автори на всевъзможни "активни мероприятия" срещу различни държавни органи, в частност и 
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срещу прокуратурата, каквито например бяха протестите в защита на осъдената на 20 години затвор 
за корупция кметица на "Младост".   Ако има съмнение, че част от протестърите обслужват конкретни 
подсъдими и обвиняеми лица не само заради тяхната "невинност", то грантовете от чужди фондации 
и проектите по европейските програми имат ролята на перфектния легален източник на доходи.   А 
ако се чудите защо миналия четвъртък в началото на работния за мнозина ден, между 09.00 и 11.00 
часа, около Висшия съдебен съвет имаше 100-200 партийни активисти на "Да, България", начело с 
препитавалия се 15 години от грантове и фондове Христо Иванов, то е добре да проверите колко от 
тях са на щат или на хонорари в т.нар. "неправителствен сектор".   Едва ли е изненадващо, но се оказва, 
че част от идеолозите и организаторите на протести срещу номинацията на Иван Гешев за главен 
прокурор са изпълнители на проекти с бюджети от по близо 100 000 лв. всеки. Куриозното е, че 
всъщност парите са за "мониторинг на съдебната система", т.е. за писане на доклади, в които 
задължително ще присъстват и въпросните протести – отминалият пред ВСС и предстоящият пред 
Съдебната палата. А може би най-абсурдното в случая е, че парите се отпускат от български 
институции, макар финансирането да е от еврофондовете.   Така излиза, че държавата издържа тези, 
които я саботират и по същество работят срещу отделните власти и срещу интересите на народа. 
Защото българите не са "втора ръка" европейци и не заслужават безкраен мониторинг, нито удобна и 
послушна прокуратура, каквато искат адвокатските лобита, разследваните олигарси и техните улични 
марионетки.   Още през пролетта на 2016 г. "Труд" разкри, че се планира разходването на 10 млн. лв. 
от "Добро управление" за всевъзможни проекти, свързани с правосъдието. Като половината тях – 5 
млн. лв., ще бъдат разпределени на три етапа за поредните анализи, проучвания и доклади в областта 
на "съдебната реформа". Първият етап приключи още преди година, без изобщо някой да е разбрал 
какъв точно е ефектът. Успоредно с него се събираха и проекти за разпределянето на други 2 млн. лв., 
които вече са в етап на изпълнение. Още преди повече от три години прогнозирахме, че не малка част 
от бенефициентите ще се окажат близки до пропадналия бивш правосъден министър Христо Иванов. 
И излязохме прави. В последните работни дни на 2018 г. управляващият орган на програмата "Добро 
управление", който е на подчинение на вицепремиера Томислав Дончев, разпределя почти два 
милиона между 22 проекта, част от които са свързани с Христо Иванов и близки до него партийни 
функционери на "Да, България".   Така се оказва, че един от организаторите на протеста в понеделник 
пред Съдебната палата – адвокат Петромир Кънчев, един от лидерите на т.нар. Инициатива 
"Правосъдие за всеки", е сред изпълнителите по проект "Повишаване капацитета на организациите, 
които обучават медиатори, чрез изработване на Стандарти за обучение на медиатори", чието 
изпълнение е стартирало през февруари т.г. и ще продължи до август 2020 г.   Общата стойност на 
проекта е 99 370 лв., а сред партньорите на Кънчев, станал известен с организирането на съвместни 
сбирки с близката до укриващия се от правосъдието подсъдим Цветан Василев организация "БОЕЦ", 
се оказва и Биляна Гяурова-Вегертседер, наследничката на Христо Иванов в НПО-то Български 
институт за правни инициативи.   Същото НПО, което от създаването му до месец юли 2014 г. се 
ръководи от Христо Иванов, изпълнява и друг проект по "Добро управление" – "Инструментариум за 
базиран на данни граждански мониторинг и контрол на реформата в съдебната система". Бюджетът е 
в размер на 99 726 лв. Ръководеният от Вегертседер БИПИ е изпълнител на проекта, по който 
действителен бенефициент се оказва Сдружение "НПО Линкс", ръководено от Теодора Гандова. 
Същата претендира да е един от експертите у нас по въпросите на т.нар. "отворени данни". Освен че 
дясната ръка на Христо Иванов в "Да, България" Антоанета Цонева не крие суперлативите си към 
Теодора Гандова, се оказва, че името на специалистката по "отворени данни" е записано като 
отговорник на доброволците на въпросната партия, организирала протеста пред ВСС срещу 
номинацията на Иван Гешев.   Всъщност, оказва се, че НПО-то "Линкс" (да не се бърка със 
социологическата агенция "Маркет Линкс", основана в миналото от бившия началник на кабинета на 
премиера Румяна Бъчварова) на Теодора Гандова е бенефициент и по втори проект – "Отворените 
данни и гражданското участие: механизми за насърчаване на взаимодействието между 
администрацията, гражданите и бизнеса". Той е на стойност 82 480 лв.   84 036 лв. е стойността на друг 
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проект "Върховенството на закона и икономически растеж", който се изпълнява от Института за 
пазарна икономика. С правната тематика в ИПИ се занимава Иван Брегов, автор на десетки статии, 
насочени изцяло срещу дейността на държавното обвинение, както и персонално срещу главния 
прокурор Сотир Цацаров, а вече и срещу неговия заместник Иван Гешев.   Какви ще са ползите от 
изброените четири проекта е нещо, което ще каже управителното тяло на "Добро управление", но 
отсега е ясно, че ще бъде отбелязано как всички бюрократични правила на Брюксел са били спазени. 
От подобни "кухи" дейности ефектът е невидим, въпреки милиардите, потънали в изграждането на 
електронно управление, стотиците милиони за ромска интеграция и т.н. По-същественият въпрос не е 
дори дали е налице конфликт на интереси, както и каква е била и имали ли са роля Христо Иванов, 
като ресорен министър и Румяна Бъчварова, като вицепремиер в предишния мандат на ГЕРБ, 
отговорна за административната реформата и "отворените данни" на администрацията, в изготвянето 
на критериите и правилата за европейското финансиране в областта на "съдебната реформа" по 
ОПДУ.   Важното в случая е, че Петромир Кънчев може да организира протести, без да се притеснява 
от прекомерната близост на "Правосъдие до всеки", до наемниците на подсъдимия Цветан Василев 
или прокситата на подсъдимия Иво Прокопиев. Иван Брегов може да продължи да громи с програмни 
статии "лошата" прокуратура, препечатвани в изданията, собственост или свързани с подсъдимите 
Василев, Прокопиев и други богати издатели, известни с това, че недолюбват разследванията за 
начина, по който са придобили богатствата си. Биляна Гяурова-Вегертседер също може да дава 
напоителни интервюта, в които да иска още и още мониторингови механизми над България. Теодора 
Гандова може да продължи да помага на своята приятелка Антоанета Цонева за партийното 
строителство на "Да, България", чиито доброволци "доброволно" протестират срещу онзи, който 
страхува подсъдими и обвиняеми олигарси, криминални приватизатори, корумпирани властимащи, 
рекетьори, сутеньори и ало-измамници.   Всичките те знаят защо го правят и по-важното – няма кой 
да им се разсърди, че не са на работните си места, а обикалят кьошетата около Съдебната палата – 
нали държавата им плаща.   *В-к "Труд". Подзаглавието е на "Правен свят".   **Посочените в статията 
линкове открихме след търсене на интернет страницата на Оперативна програма "Добро управление" 
и на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 
2020.  Петромир Кънчев – един от лидерите на “Протестна мрежа” и организатор на протести, 
изпълнява общ проект на стойност близо 100 000 лв. с Биляна Гяурова – Вегертседер, която пое 
управлението на Българския институт за правни инициативи след като Христо Иванов стана министър 
на правосъдието. НПО-то на Вегертседер (в средата) е изпълнител и на друг проект, отново на стойност 
близо 100 000 лв. На снимката са още – Велислав Величков, друг от лидерите на “Протестна мрежа” и 
двама от създателите на т.нар. “Антикорупционен фонд”.  БИПИ на Вегертседер от своя страна е 
партньор с “НПО Линкс” на Теодора Гандова, която освен, че отговаря за “доброволците” на “Да, 
България”, изпълнява самостоятелно още един проект на стойност над 80 000 лв., отново финансиран 
от европейската програма “Добро управление”. 

Принцеса Tеофана фон Саксен дари на МБАЛ-Шумен 47 мултифункционални легла 

www.shum.bg | 29.07.2019 | 14:35 
47 мултифункционални болнични легла получи като дарение МБАЛ-Шумен. Това е 10% от общия брой 
на леглата в болницата. Дарените легла са в комплект с дюшеци и шкафчета. Те са втора употреба, но 
са много по-нови от сега използваните в МБАЛ, повечето от които са на над 30 години и са крайно 
амортизирани. Дарението връчи днес принцеса Tеофана фон Саксен. С него българката, женена за 
принц Херман фон Саксен, член на фамилията на последния саксонски владетел Фридрих Август III, 
вече е доставила над 3300 легла за наши болници.  "Много неща тук са в кризисно състояние. Гледам, 
ако може да се спестят парите, които биха отишли за ново оборудване. Да се запазят за някаква друга, 
по-важна цел", каза на брифинг пред журналисти днес Tеофана фон Саксен. Тя добави, че е избрала 
шуменска болница за дарението, тъй като тя е една от малкото, която не е получила болнично 
оборудване от принцесата. "В цяла България има проблем в здравеопазването, което е много жалко, 
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защото българските лекари са много добри. За жалост, имат много ниски заплати. Заплатите на 
медицинския персонал и на учителите трябва да се повишат, това е национален проблем", коментира 
Теофана фон Саксен.  Кметът Любомир Христов и директорът на МБАЛ-Шумен Димитър Костов 
изказаха благодарност.  Д-р Костов обясни, че леглата вече са разпределени - основно в отделенията 
по ортопедия, неврология и хирургия, но и всяко от другите е получило поне по едно - две. След 
пресконференцията принцеса Tеофана фон Саксен отиде в МБАЛ, за да види лично как се ползват 
леглата.  

Семеен фестивал “Усмихни се, Карин дом” ви очаква на 14 и 15 септември 

www.varnautre.bg | 29.07.2019 | 14:35 
За пета поредна година на 14 и 15 септември от 10 до 22 часа фестивалът “Усмихни се, Карин дом” 
отново ще предложи забавления за цялото семейство – детски кът и работилници за най-малките, 
спортна зона и батути, вкусно барбекю и крафт бира, сладки изкушения и напитки за всеки вкус. Тази 
година темата на нашия фестивал е “Под ритъма на българския фолклор”. Ще се забавляваме в духа 
на народните песни и танци, които и до днес пулсират в душата на българина. Ще видим позабравени 
български занаяти и занаятчийски базар на талантливи дизайнери. Дрескод на събитието: народна 
носия/ риза и разбира се – усмивка. Подробности виж ТУК» За участници с щанд – Формуляр за 
участници 2019 И тази година ще се радваме да се включите в благотворителния Фестивал Усмихни се 
“Карин Дом” 2019г с щандове с храни, напитки, бижута, дрехи, аксесоари, играчки и др. Моля, 
попълнете формуляра до 17 август 2019г. За работилници, игри и др. – Формуляр за работилнички 
2019 Включете се в благотворителния Фестивал с образователни, спортни, кулинарни, музикални 
инициативи, арт-ателиета и други работилнички, подходящи за деца от различни възрасти. За да 
заявите своето участие, попълнете нашия формуляр до 17 август. За участници на сцената – Формуляр 
за таланти 2019 Всяка година фестивал “Усмихни се” посреща над 5 000 гости и се радва на голямо 
медийно внимание, а този септември ще се забавляваме “Под ритъма на българския фолклор”, който 
и до днес пулсира душата на българина! Песни, танци, демонстрации, формации, бойни изкуства, 
театрални етюди – феерия от настроение и въображение ще се вихри на 14ти и 15ти септември в 
приказната градина на Карин дом! Имате талант, който желаете да споделите? – Сцената на Фестивал 
“Усмихни се, Карин дом” е точно за Вас! Попълнете информацията до 20 август и ние ще се свържем 
с Вас! За Турнира по народна топка – Формуляр за турнира Живее ли спортният дух във Вашата 
компания? Искате ли да спечелите купата на турнира? Запишете се още сега и подкрепете каузата на 
Карин дом! Срокът за заявяване на участие е до 20 август. За доброволци – Формуляр за доброволци 
2019 Всяка година фестивал “Усмихни се” се организира с помощта на много доброволци, които със 
своите умения и всеотдайност правят възможно това прекрасно събитие. Ще се радваме ако и ти 
желаеш да бъдеш част от екипа ни! Моля, попълни формуляра до 31 август и ние ще се свържем с теб, 
за да уточним как и кога можеш да ни помогнеш, за да превърнем заедно Фестивал “Усмихни се, 
Карин дом” в още по-приказно забавление 

Холандци плуват благотворително в маратона Галата-Варна 

www.trud.bg | 30.07.2019 | 16:31 
Двама холандци от побратимения на Варна холандски град Дордрехт ще вземат участие в 79-ото 
издание на международния плувен маратон „Галата – Варна“. Те ще плуват благотворително, 
анонсираха от Община Варна. Идеята е фондацията за побратимяване Дордрехт – Варна да 
подпомогне реализацията на благородна кауза – изграждане на сенник в двора на къща от Центъра 
за настаняване от семеен тип в село Тополи. Обитатели на къщичката са деца с увреждания. Най-
старото плувно състезание в България тази година е част от инициативата „Варна – Европейски град 
на спорта 2019” и ще се проведе на 4 август. Събитието е под патронажа на министъра на младежта и 
спорта Красен Кралев. Спортният форум ще бъде отразен от главния редактор на престижна медия от 
Страната на лалетата – RTV Dordrecht. Журналистът ще направи отделен репортаж и за 
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благотворителната кауза в помощ на децата с увреждания, обитаващи къща – част от ЦНСТ-село 
Тополи. За да върнат жеста, варненци, които желаят да подкрепят каузата на Дордрехт за борба за 
рака могат да дарят средства по сметката на Twinning Foundation Dordrecht Varna – NL87 INGB 0007 
413037 като използват следния линк: https://www.fightcancer.nl/fundraisers/teamvarnabulgaria/swim-
to-fight-cancer-dordrecht Двамата варненци -победители в маратона „Галата – Варна“, ще имат 
уникалния шанс да плуват в градския маратон по плуване на град Дордрехт, който ще се проведе на 
31 август. 

Горнооряховския музей кани доброволци за почистване на находките от Ряховец 

www.velikotarnovo.utre.bg | 30.07.2019 | 17:28 
На 3 август, от 10.00 до 17.00 часа, като част от програмата „Семейни съботи”, музейният екип кани 
желаещите посетители да се включат като доброволци в почистването на най-новите находки от 
крепостта Ряховец. Редовните археологически проучвания през 2019 г. започнаха на 4 юни и 
приключват на 31 юли. Това лято разкопките продължиха в района на западната порта, където бе 
разкрита значителна част от средновековната северна крепостна стена с външна бойна четиръгълна 
кула. Разкрити бяха и четири гроба, част от средновековен християнски некропол, разположен извън 
крепостната стена. Тази година започна проучване и в нов сектор – „Южно подградие“. Там бяха 
намерени две интересни амфорни дръжки с печати от периода III–I в. пр. Хр. Общо през сезона бяха 
открити над 200 находки, сред които късноримски и средновековни монети, накити, предмети от 
въоръжението, както и множество керамични фрагменти от античността и средновековието. Преди да 
бъдат събрани във фонда на Исторически музей – Горна Оряховица, откритите предмети се нуждаят 
от почистване. За всички желаещи да се докоснат до археологическите открития и да участват в 
тяхното почистване, да научат повече за проучванията и намерените предмети, музеят ще предостави 
безплатен вход през целия ден! Най-малките посетители и тази събота точно в 10.30 часа могат да се 
включат в любимите музейни игри – „Ряховски пъзел” и „Любопитни срещи с чудни вещи”. 

Центърът за майчино и детско здраве отваря врати за Световната седмица на кърменето 

www.shum.bg | 30.07.2019 | 17:48 
По повод Световната седмица на кърменето, която се отбелязва всяка година от 1 до 7 август, 
Регионална здравна инспекция – Шумен и Център за майчино и детско здраве гр. Шумен стартират 
съвместни инициативи. Седмица на отворените врати ще има в в Центъра за майчино и детско здраве 
в работните дни от 1 до 7 август от 09,00 ч. до 16,00 ч. Всички бременни и майки могат да посетят 
Центъра на ул. „Калоян“ №1, където съвместно с РЗИ – Шумен ще се проведат консултации за 
значението на кърменето и какви са ползите от него за бебето и майката. На 2 август (петък) от 10,00 
ч. екип на Център за майчино и детско здраве в гр. Нови пазар организира среща дискусия с настоящи 
и бъдещи родители с възможност да получат информация и съвети за здравословен живот по време 
на бременност; успешно кърмене, захранване и здравословно хранене на детето;  достъп до различни 
услуги за семейства и малки деца в областта и общината и др. Световната седмица на кърменето се 
отбелязва ежегодно през първата седмица на август. Традиционно в рамките на тази седмица 
организации и доброволци от цял свят провеждат мероприятия, за да информират широк кръг от хора 
за несъмнените ползи от естественото хранене в първите месеци след раждането на детето. Началото 
и е поставено през 1992 година. Тази година дните между 1-ви и 7-ми август 2019 г. ще преминат под 
надслова „Да подкрепим родителите. Да направим кърменето възможно“, а мотото предава 
посланието, че кърменето е общ ангажимент на цялото общество.  

Проф. Теньо Попминчев създава школа в Калифорния за талантите на учителя Тео 

www.faktor.bg | 31.07.2019 | 09:51 
Световно известният физик проф. Теньо Попминчев създава експериментална школа за ученици-
олимпийци, възпитаници на учителя Теодосий Теодосиев, съобщава news.bg. През миналия месец 
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беше съобщено, че трима медалисти са избрани за стаж в Popminchev Labs в Сан Диего, Калифорния 
през това лято. Това е първият по рода си стаж за млади български таланти в областта на физиката и 
други точни науки под патронажа на Фондация "Тео". Идеята се разраства и се предвижда всяка 
година талантливи ученици да се обучават в Popminchev Labs. Проф. Попминчев иска да даде шанс на 
децата да се докоснат до едни от най-новите научни и технологични постижения и да имат дързостта 
да продължат с кариера във физиката, да се съизмерват с умения в науката на границата на човешкото 
знание. А може би някой ден да са сред мрежата от учени експерти по цял свят, които могат да 
допринесат за световната и българската наука. "Минал съм по същия житейски път и знам какво 
означава за един физик още в детството си да види експерименти в сферата на високите технологии, 
защото физиката не е молив и буквар. Новият хоризонт е този, който носи резултати, които правят 
история." - споделя ученият. Той ще обучава безплатно гимназиалните ученици на творчество и 
самостоятелност - наравно с аспиранти по физика, и те ще са част от научни проекти, които могат да 
им донесат публикации в ранна възраст. Мечтата на всяка академична институция навсякъде по света, 
както и на работодателите във високотехнологичната индустрия, е да видят научна статия в 
автобиографията на най-силните си кандидати. .За настаняването, храната и транспорта на стажантите 
в Калифорния са необходими 15 хиляди долара, които от Фондация "Тео" се опитват да съберат чрез 
дарения от частни лица и институции. Припомняме, стажът ще се проведе есента на 2019. Проф. Теньо 
Попминчев, който придоби световна известност с откритието си в лазерните технологии, също започва 
пътя си във физиката от школата за олимпийци на Теодосий Теодосиев. 

Kaufland България и Националната асоциация за приемна грижа ще си партнират 
дългосрочно 

Като част от партньорството служители на компанията даряват всеки месец ваучерите си за храна в 
подкрепа на приемни семейства в цялата страна 
www.3e-news.net | 3e-news | 31.07.2019 | 17:06 
Kaufland България и Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) ще си партнират дългосрочно 
в контекста на корпоративната мисия на компанията да подобрява качеството на живот в България, 
съобщиха от компанията. 
В стремежа си да поощри и развива доброволчеството и дарителството сред екипа Kaufland припозна 
като партньор неправителствена организация, която се ползва с високо обществено доверие, за да 
предложи на служителите възможност за прозрачен и директен начин да допринасят за благородна 
кауза. В резултат всеки месец от екипа на компанията даряват ваучерите си за храна в подкрепа на 
приемни семейства от цялата страна. 
Днес от НАПГ връчиха благодарствени грамоти на едни от първите служители, присъединили се към 
дарителската инициатива. До момента събраните средства са за над 10 000 лева под формата на 
ваучери, от които служителите на Kaufland доброволно са се отказали в името на каузата на децата в 
нужда. 
Със средствата в момента се подкрепят приемни семейства, които се грижат за малки деца, като 
инициативата ще продължи с подкрепата на приемни родители, на които предстои настаняване на 
дете. По този начин приемните родители ще бъдат подкрепени за времето, в което не получават 
финансова помощ от държавата - тя се предоставя поне след месец след настаняването на детето. 
"Вярваме, че подкрепата ни за каузата на приемната грижа е ценна не само като финансова стойност. 
Мащабът на нашата дейност и присъствие в страната ни дават увереност, че Kaufland може да дава 
широка гласност и да създава чувствителност за значимите обществени проблеми. Така освен да 
допринася за решаването им, компанията влиза в ролята и на катализатор на реална и позитивна 
промяна", коментира Анна Кастрева, мениджър "Корпоративни комуникации" в Kaufland България. 
"Приемните родители имат много важна и отговорна обществена мисия - да се погрижат за деца, 
които никой не иска и за които единствената алтернатива е животът в социален дом. Особено ценно 
в подкрепата на Kauflande, че тя е резултат от ангажимента на служителите, които участват с дарения. 
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Тази подкрепа към приемните родители е в и особено важен момент - тогава, когато семейството 
трябва да посрещне дете у дома. До получаването на държавната помощ за това - близо месец след 
настаняването, приемните родители ще могат да закупят най-нужните неща, които да им гарантират 
спокойствието в грижата за децата.", коментира председателят на Националната асоциация за 
приемна грижа Мирослав Долапчиев. 
В НАПГ членуват близо 900 приемни родители от цялата страна. Вече 10 години организацията, 
основана от приемни родители, подкрепя децата, настанени в приемни семейства, консултира 
приемните родители и им оказва емоционална, психологическа и правна подкрепа. Основната цел на 
НАПГ е да подкрепя държавата в намаляването на броя на изоставените деца, както и да се осигури 
истинско и щастливо детство на малчуганите, за които родните семейства не могат да се грижат по 
различни причини. 

Как да се възползваме от данъчни облекчения за направено дарение? 

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ може да се намали с определен процент в 
зависимост от конкретния бенефициер по договора за дарение, но общият размер на данъчното 
облекчение не може да превишава 65 на сто от тази сума 
www.legalworld.bg | Станислав Георгиев | 01.08.2019 | 10:16 
Съгласно чл. 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) сумата от 
данъчните основи по чл. 17 се намалява с определен процент с направените през данъчната година 
дарения. Но за да се разбере по-добре тази възможност, следва да изясним какво представлява 
дарението. По силата на чл. 225 от Закона за  задълженията и договорите (ЗЗД) дарението е договор, 
с който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно собствеността върху една вещ или вещно право 
на дарения, който го приема. Така формулиран договорът за дарение представлява едностранен, 
престационен, но безвъзмезден и по правило формален договор. Едностранен, защото една от 
страните по него има само права, а другата задължения (от това правило има изключения, когато 
дарението е направено под условие или с тежест). Престационен, защото във възникналото по силата 
на неговото сключване правоотношение е налице предоставяне на една вещна облага. Безвъзмезден 
е поради това, че няма еквивалентно разместване на имущество между страните, т.е дареният 
получава веднага собствеността върху вещта или вещното право без да дължи на дарителя някаква 
насрещна престация. Договорът за дарение е и формален защото е необходимо той да бъде сключен 
в същата форма, изискуема за прехвърляне на съответната вещ или вещно право. При движимите 
вещи законът допуска договорът за дарение да се счита за сключен с предаването на вещта. За да се 
ползва от предвиденото в ЗДДФЛ данъчно облекчение обаче данъчно задълженото лице е 
необходимо да сключи с дареното лице договор с нотариална заверка на подписите, а когато предмет 
на дарението са недвижими вещи или вещни права, договорът следва да бъде сключен под формата 
на нотариален акт. Тук е моментът да кажем, че договорът за дарение по своята същност винаги е 
окончателен. По силата на изричната разпоредба на чл. 226, изр. първо от ЗЗД обещанието за дарение 
не произвежда действие. Ето защо сключването на всякакви предварителни договори по смисъла на 
чл. 19 от ЗЗД, с които дарителят обещава на дарения, че ще му прехвърли безвъзмездно (ще го надари) 
след време са недействителни. Нещо повече, последните ще страдат от най-тежкия порок 
(противоречие със закона по смисъла на чл. 26 от ЗЗД) и поради това ще бъдат нищожни. Те няма да 
обвържат по никакъв начин страните и от тях няма да произтекат никакви правни последици. 
Нищожно ще бъде и дарението, когато то се отнася за бъдещо имущество (чл. 226, изр. второ от ЗЗД). 
С други думи за действителността на договора за дарение е необходимо към момента на неговото 
сключване дарителят да притежава собствеността върху съответната вещ или вещно право. Това е и 
основната разлика на безвъзмездния договор за дарение с останалите възмездни прехвърлителни 
сделки. И ако за последните притежаването на собствеността от прехвърлителя върху вещта или 
вещното право, предмет на съответния договор, е от значение за това дали приобретателят ще получи 
и в какъв обем същата, то за сключване на договор за дарение притежаването на собствеността от 
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страна на дарителя е условие без което възникването на правоотношението не може. Сумата от 
годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с определен процент в зависимост от конкретния 
избран бенефициер по договор за дарение, като общият размер на данъчното облекчение за дарения 
не може да превишава 65 на сто от тази сума (чл. 22, ал. 2 от ЗДДФЛ). Сумата от годишните данъчни 
основи по чл. 17 се намалява с до 5 на сто, когато дарението е в полза на следните звена и институции: 
На първо място са посочени здравните заведения по смисъла чл. 21, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за здравето 
(ЗЗ). Такива са националните центрове по проблемите на общественото здраве (НЦПОЗ), 
Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и здравните кабинети, създадени в детските 
градини, училищата, социалните и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за 
повече от 20 потребители и в социалните услуги за осигуряване на подслон. НЦПОЗ са юридически 
лица на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, които осъществяват дейности по 
провеждане на проучвания, оценки, експертизи, анализи и прогнози в областта на опазване на 
общественото здраве. Второ, лечебни заведения – съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните 
заведения, това са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари 
или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и 
немедицински специалисти осъществяват всички или някои от дейностите по диагностика, лечение и 
рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, на хронично 
болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, 
мерки за укрепване и опазване на здравето и трансплантация на органи, тъкани и клетки и др. Трето, 
социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ), както и на Агенцията 
за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната 
политика.  Резидентната грижа представлява дейност за осигуряване на място за настаняване на деца 
и младежи до 25-годишна възраст, лица с трайни увреждания и лица в пенсионна възраст. В 
зависимост от индивидуалните потребности грижите могат да са за осигуряване на 24-часова грижа за 
посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване 
на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот. Сред възможните бенефициери са детските 
ясли, детските градини, училищата, висшите училища или академии.  Детските градини и училищата 
са част от националната образователна система (чл. 2 от Закона за народната просвета). В този кръг 
влизат и обслужващите ги звена, но при тези институции дарителите не могат да ползват данъчно 
облекчение по смисъла на ЗДДФЛ за извършено от тях дарение. От данъчно облекчение ще се ползват 
лицата за извършените дарения, както в полза на държавни, така и на общински и частни детски 
градини и училища. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и 
други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до 
тригодишна възраст. Те биват постоянни и сезонни, общински и частни. Висшето училище е 
юридическо лице, чиято дейност се изразява в подготовка на специалисти, способни да развиват и 
прилагат научни знания в различните области на човешката дейност, в повишаване квалификацията 
на специалисти, в развитие на науката, културата и иновационната дейност. Висшите училища са 
държавни и частни, като могат да бъдат  университети, изследователски университети, 
специализирани висши училища и самостоятелни колежи (чл. 17, ал. 1 от ЗВО). Следвaт бюджетни 
предприятия по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч). Съгласно легалната дефиниция от ЗСч 
бюджетни предприятия са всички лица, прилагащи бюджети, сметки за средства от Европейския съюз 
и сметки за чужди средства съгласно Закона за публичните финанси, като в това число: Националният 
осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса,  държавните висши училища, 
Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално 
радио, Българската телеграфна агенция и др. Бенефициер могат да са регистрирани в страната 
вероизповедания. Съгласно чл. 2 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) правото на вероизповедание е 
основно, абсолютно, субективно, лично и ненакърнимо. Последното включва правото на всеки 
свободно да формира, избира, променя и изповядва - съответно практикува религиозните си 
убеждения, индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

32 

 

обреди и ритуали. Това право се осъществява освен чрез формиране на верско убеждение, но и чрез 
създаване или участие в религиозна общност и организиране на нейните институции. Именно 
последните, които всъщност представляват организирани общности на физически лица с еднакви 
верски убеждения, подлежат на регистрация по смисъла на ЗВ. Регистрираните религиозни общности 
придобиват статут на юридически лица, като за едно вероизповедание може да има регистрирано 
само едно юридическо лице с едно и също наименование и седалище (чл. 15, ал. 2 от ЗВ). 
Регистрацията се осъществява по реда на Гражданския процесуален кодекс от Софийски градски съд 
(СГС), като за регистрираните като юридически лица вероизповедания СГС води публичен регистър. 
Друга възможност е за специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания, 
вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), както и в полза на Агенцията за 
хората с увреждания (АХУ).  Регистърът по чл. 83 е публичен и се поддържа в електронен вид от АХУ. 
Съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗХУ специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания 
представляват регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите юридически лица, 
които произвеждат стоки или услуги и имат определен в зависимост от конкретното увреждане в 
същия относителен дял на хората с увреждания.  

Дари кръв, гледай мач! 

www.gong.bg | 01.08.2019 | 13:45 
Българската федерация по волейбол ще организира благотворителна кампания съвместно с Кръвен 
център Варна преди олимпийската квалификация на национал отбор по волейбол във Варна от 9-ти 
до 11-ти август. Кампанията по даряване на кръв ще се проведе на 3-ти август, като първите 40 взели 
участие в кампанията ще получат билет за двубой на националите.   "Благотворителна кампания за 
кръводаряване във Варна ще донесе на включили се в нея възможност да гледат на живо мач на 
националния отбор на България по волейбол за мъже от най-важния форум за годината - 
олимпийската квалификация от 9 до 11 август в зала "Конгресна" на Двореца на културата и спорта. 
Българската федерация по волейбол и Кръвен център Варна организират ден на благотворително 
кръводаряване, а първите 40, включили се в кампанията, ще получат билет за мач на волейболните 
национали. Кампанията по кръводаряване ще стартира на 3 август (събота) от 9 до 14 часа в Кръвен 
център Варна - бул. "Цар Освободител" 100 ( в двора на Окръжна болница). Благотворителната 
инициатива ще продължи и от понеделник (3 август) до петък (9 август), деня на първия мач на 
България от олимпийската квалификация. През седмицата работното време на Кръвния център е от 8 
до 18 часа (с почивка за дезинфекция от 13 до 13,30 часа). От 9-ти до 11-ти август в Морската столица 
България има три битки за класиране на Олимпийските игри в Токио догодина. Съперници на България 
за олимпийската квалификация са Египет, Пуерто Рико и Бразилия. В първия си мач от надпреварата 
"лъвовете" излизат срещу Египет на 9 август, а преди това в зала „Конгресна“ играе дебютната си 
среща олимпийският шампион Бразилия – срещу Пуерто Рико. Във втория си мач на 10 август 
българските национали се срещат с Пуерто Рико. Преди него бразилците играят с Египет. В последния 
двубой волейболистите на България се изправят срещу олимпийския шампион Бразилия на 11 август. 
Трите мача на България са от 20,30 часа, а първите двубои в петък, събота и неделя са от 17 часа. Само 
победителят в квалификационния турнир получава квота за Олимпийските игри в Токио 2020. Вторият 
в класирането ще има още една възможност на континентална квалификация, която ще бъде в 
началото на следващата година. Билетите за квалификацията са в продажба на ticketportal.bg, а във 
Варна - на касата на Двореца на културата и спорта и на касата на Летния театър. Волейболните 
национали на България имат нужда от подкрепа, каквато винаги са получавали в Двореца на културата 
и спорта във Варна, в трите важни битки на 9, 10 и 11 август. А всеки ден хора имат нужда от добри 
дела - дарената кръв е с цената на спасен живот. Очакваме ви от 3 август в Кръвен център Варна и на 
9, 10 и и 11 август в Двореца на културата и спорта. Заедно за България!", гласи официалното 
изявление на федерацията. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.gong.bg/volleyball/bg-volleyball/dari-kryv-gledaj-mach-552485
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Втора кампания подкрепя Дарителския фонд на БЧК за подпомагане на деца, пострадали 
при ПТП 

www.dariknews.bg | 01.08.2019 | 14:46 
От 5 август до 31 октомври 2019 г. ще се проведе Втората национална благотворителна кампания за 
набиране на средства за подпомагане на деца, пострадали при пътни инциденти. Организатор на 
кампанията е БЧК в партньорство с членове на Фонд ПТП. Организаторите се надяват с усилията и 
подкрепата на всички, Втората национална кампания да бъде още по-успешна. Вижте пълната 
информация за предстоящата кампания: Втора национална фондонабирателна и комуникационна 
кампания в подкрепа на Дарителския фонд на БЧК за подпомагане на деца, пострадали при ПТП Цели 
на кампанията: насочване вниманието на обществеността към проблема с пътната безопасност и с 
нарастващия брой  пътни произшествия; превенция на детския пътен травматизъм; популяризиране 
на Националния дарителски фонда на БЧК за подкрепа на деца, жертви на пътни инциденти; набиране 
на финансови средства за подпомагане лечението на деца, пострадали при ПТП. Послание (мото на 
кампанията). „Бъди с нас! Заедно можем повече!“ Описание на кампанията: Информационна 
кампания чрез: разпространение на листовки за популяризиране на каузата и на кратък номер 1255 в 
междуградските и в някои международни автобусни  линии и на стелажите в метростанциите в София 
в периода 5 август – 31 октовмри 2019 г.  разпространение на рекламен видео и аудио клип в 
електронните медии, в социалните мрежи (Facebook, YouTube, Instagram и др.), на екраните в 
метростанциите и в приемните на Пътна полиция в периода 20 aвгуст - 31 октомври. Набиране на 
средства чрез изпращане на SMS на кратък номер 1255 за абонатите на трите мобилни оператори. 
Партньори: МВР „Пътна полиция“, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, Държавна агенция „Безопасност на движението по 
пътищата“, Съюз на българските автомобилисти, Националното сдружение на автобусните 
превозвачи в България, ЗК „Лев Инс“ АД, БНТ, БНР, Метромедиа, „Метрополитен“ ЕАД, „Кресли 
адвъртайзинг“. Очаквани резултати: Повишаване на информираността на населението относно 
сериозността на проблема с детския пътен травматизъм и причините за ПТП; Намаляване броя на 
пострадалите при пътни произшествия; Превенция на детския пътен травматизъм и опазване на 
живота и здравето на децата; Повишаване информираността на обществото за съществуването на 
Фонд за финансово подпомагане лечението на деца, жертви на „войната по пътищата“; Осигуряване 
на финансов ресурс за подпомагане на лечението на деца с различни увреждания в резултат на пътни 
инциденти. Организиране на събитие по време на кампанията, фокусирано около началото на 
учебната година и във връзка с Деня без жертви на пътя - 21 септември. 
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