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Новини за членове на БДФ 
 

 

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика" 2017-2018 година 
www.ngobg.info | 30.08.2017  
За петнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студентите, които ще получават  
именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области: Компютърни науки на името на 
Джон Атанасов;Математика на името на акад. Никола Обрешков;Физика на името на акад. Георги 
Наджаков;Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;Медицина и биология 
на името на акад. Методи Попов;Аграрни науки, включително ветеринарни науки и горско 
стопанство на името на акад. Дончо Костов;Инженерни науки в областта на електрониката, 
автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;Инженерни науки в 
областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;Строителство и 
архитектура на името на Кольо Фичето;Икономика на името на акад. Евгени Матеев. За четвърта 
поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още 
десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис 
България"  ЕООД в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите 
комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани 
на тях области. Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“  и 
стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените 
области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението 
си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в 
университетите по предвидения ред за  учебната 20172018 година.   Кандидатите за именните 
стипендии  и стипендиите „Хуауей ИКТ“ трябва да подадат или изпратят по пощата  във Фондация 
„ЕВРИКА“/ 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2 /от 01. 09. 2017 г. до 15. 10. 2017 г. 
следните документи: Формуляр по образец;Заявление (свободен текст) за желанието за участие в 
конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендиите „Хуауей 
ИКТ“;Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването за новата учебна 
2017/2018 година;Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и 
международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива 
за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество  и други;Есе 
на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”  (до 3 страници). Най-добрите 
кандидати по документи  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което 
окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии и десетте 
стипендии „Хуауей ИКТ“. Повече информация можете да намерите на страницата на фондация 
„Еврика". 
 

Общи новини 
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"Асарел Медет" награди 219 работници и мениджъри 
Дариха 25 хил. лв. на училища, читалища и дневни центрове в Панагюрище 
в. Стандарт | 26.08.2017  
219 работници, служители и мениджъри от "Асарел-Медет" АД бяха отличени за професионалните 
си постижения или дългогодишната си трудова кариера в компанията и обособените дружества. 
Ритуалът се състоя на 23 август пред фирмения параклис "Св. Богородица Живоприемен източник", 
като всеки от наградените получи благодарствена грамота и фирмен меден сувенир. 
Отличия получиха 98 работници, диспечери, технолози, механици, енергетици, началниксмени, 
специалисти и мениджъри, определени от колегите си за носители на званието "Най-добър в 
професията" за 2016 г. По време на церемонията бяха наградени още 121 работещи в дружеството, 
които през 2017 г. са навършили 25, 30, 35 или 40 г. непрекъснат трудов стаж в "Асарел-Медет" или 
дъщерните дружества. Доайени сред тях са електромеханошлосерът Никола Десков и шлосерът 
Георги Панчовски от "Асарел Ремонт" ООД, които вече четири десетилетия са част от екипа на 
компанията. 
Почетен знак "За заслуги" към "Асарел-Медет" получи Пенко Евтимов, оператор на мелница в 
обогатителната фабрика. 
"За 7-те месеца на 2017 г. дружеството отчита отлични резултати. До края на юли е добита и 
преработена над 7,7 млн. тона медна руда, като над 6,5 млн. тона са транспортирани с Циклично-
поточната технологична линия, която има и значителен екологичен ефект", подчерта изпълнителният 
директор инж. Делчо 
Николов. 
Председателят на УС на "Асарел-Медет" Димитър Цоцорков и Галя Костова - председател на 
фондация "Асарел", връчиха договорите за дарение на средства на училища, читалища, дневни 
центрове и неправителствени организации от община Панагюрище. След кончината на председателя 
на Надзорния съвет - проф. д-р Лъчезар Цоцорков, ръководството и синдикалните организации в 
дружеството решиха единствено през тази година предвидените за традиционния фирмен празник 
25 000 лв. да бъдат дарени. 
 

Едва 8000 лева събрани от дарения за моста на Колю Фичето край Бяла  
www.monitor.bg | 26.08.2017  
Едва 8000 лева са постъпили по дарителската сметка за ремонта на рушащия се каменен мост на 
Уста Колю Фичето край Бяла. Тя бе открита през март м.г. с надеждата, че ще се съберат поне част от 
необходимите над 200 000 лева, за да се спаси 150-годишното уникално съоръжение над Янтра. 
Направен бе и документален филм с партньорството на БНТ, чрез който да се подпомогне 
дарителската кампания, но ефектът бе минимален.  
Според кмета на Община Бяла Димитър Славов един от вариантите за осигуряване на пари за 
възстановяване на паметника на възрожденската ни архитектура е кандидатстване чрез европроект. 
За целта от местната администрация са подготвили задание, което е изпратено за съгласуване в 
Националния институт за недвижимо културно наследство и, ако то бъде одобрено, ще се изготви 
проект. С проблема градоначалникът е запознал и евродепутата Андрей Новаков при гостуването му 
в Бяла вчера.  
Основен ремонт на моста на Колю Фичето не е правен повече от 40 години, а състоянието му е 
плачевно от 10-15 години. Основите му са здрави, но има пукнатини между каменните блокове и по 
платното, липсват и части от облицовката. Състоянието му се влоши още повече, когато след 
зловещата катастрофа край Бяла на 7 декември 2006 г. по него близо година преминаваше целият 
международен трафик.  
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Мостът е паметник на културата от национално значение, но за поддържането му се грижи Община 
Бяла. От местната администрация преди година направиха запитване до Министерството на 
културата за осигуряване на средства за ремонт, но отговорът бе, че пари няма.  
Мостът над Янтра е построен по поръчка на валията на Дунавския вилает Мидхат паша. Със 
строителството се заема самоукият майстор Колю Фичето. За две години – от 1865 до 1867 г., той го 
изгражда с помощта на ковачи от Габрово, дърводелци и каменари от Трявна и Дряново, селяни от 
околностите. По време на голямото наводнение през 1897г. западната половина на моста е 
разрушена. През 1922-1923 г. е направено бетонно продължение на мястото на срутената част. 
 

С пари от дарители обновиха две отделения в маданската болница  
Отзвук, Смолян | 28.08.2017  
В четвъртък кметът на Мадан Фахри Молайсенов и управителят на МБАЛ "Проф. д-р К.Чилов" 
откриха две обновени отделения в болницата - Детско отделение и Акушерство и гинекология. На 
официалното откриване присъстваха и депутатите д-р Даниела Дариткова и Хайри Садъков, както и 
Георги Кенов - управител на "Мода Шпорт" ЕООД, и Ясен Керменов - управител на "Омелия" ЕООД. 
Двете фирми са сред дарителите на болницата. 
Ремонтът е на стойност 122 хиляди лева, като 40 хиляди са собствени средства на болницата, 45 
хиляди са от общината, а 37 хиляди са събрани от спонсори. Имената на дарителите са изписани на 
специални табла на благодарността в болницата. 
Защото доброто трябва да се знае и да се помни, каза кметът на Мадан. Благодаря, че откликнахте 
на нашия призив и сте съпричастни към общата ни цел - Мадан да притежава най-добрата общинска 
болница в региона, обърна се към дарителите Молайсенов. Благодарение на два проекта, които 
изпълнихме по норвежки програми, лечебното заведение е с подменена покривна конструкция, 
изолация на всички фасадни стени, а дървената амортизирана дограма е сменена с нова, добави 
той. 
Д-р Стефан Хаджиев обяви, че предстои ремонт на още две отделения - Вътрешно и Хирургия, а до 
края на годината се очаква дарение на рентген и мамограф за 150 хиляди евро от Турция. 
 

Уникална инициатива събира средства за спасяване на 20 платна 
www.plovdiv24.bg | 28.08.2017  
Източник: Plovdiv24.bg Уникална инициатива събира средства за спасяване на 20 платна, дело на 
едни от най-изтъкнатите майстори на българската живопис. Картините изобразяват народния бит, 
труд и култура. Дълги години обаче останали под ключ в хранилището на пловдивския Етнографски 
музей. Сега се нуждаят от реставрация, за да намерят своето подобаващо място в големия салон на 
музея, където ще бъдат изложени пред широката публика на 15 септември в рамките на 
НОЩ/Пловдив 2017.  За първата по рода си дарителска кампания "Да върнем картините в музея" 
Plovdiv24.bg разговаря с д-р Ангел Янков, директор на РЕМ - Пловдив.  "Този подход е новост за нас, 
но подехме инициативата съвместно с фондация "Отворени изкуства", разказа той. Целта е скромна - 
3600 лева, с които творбите ще започнат своя нов живот на светло. Експериментът дава резултат, 
мнозина пловдивчани вече са записали участие, макар с неголеми дарения. "Повечето са 
обикновени хора, не са гръмки имена на културтрегери и бизнесмени. Това са все хора, отделили 
средства за подпомагане нашата дейност. Има обаче и анонимни дарители, които не искат нищо 
срещу парите си, а просто да се насладят на изкуството", сподели още директорът на музея.  До края 
на кампанията не остава много, набирането на средства продължава до 5 септември. Всеки може да 
даде своя принос за това "Да върнем картините в музея", как - чуйте в специалното интервю на 
Plovdiv24.bg.  За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript. 
 

Инициатива учи на професионални умения деца от домове 
www.ngobg.info | 28.08.2017  
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Благовеста Пугьова и Теодора Спасова от Фондация Подарете книга Дори и да има компании, 
желаещи да назначат на работа деца, излизащи от институции, то те много рядко се задържат 
повече от три месеца на работа. Именно с тази цел е и инициативата на Фондация „Подарете книга“ 
„Училище за работа". Това коментира в студиото на шоуто за икономика и финанси Boom&Bust 
координаторът във Фондация „Подарете книга" Теодора Спасова. В предаването взе участие и 
основателят на фондацията Благовеста Пугьова. „У децата, израснали в домове, липсват много 
социални умения. Когато си в една институция, където обядът ти, например, е институционално 
организиран, ходенето на море ти е институционално организирано, нямаш навиците, които се 
придобиват в семейна среда - това ги прави много неподготвено за живота след това". Какво 
представлява инициативата „Училище за работа? Това е една ролева игра, в която взимат участие 
деца от домовете, която има за цел да ги подготви за намирането на работа чрез едноседмични 
интензивни обучения. Младежите се разделят на групи, представляващи своеобразни „фирми", в 
които децата заедно с доброволци в една почти реална обстановка симулират работа в сектори като 
IT, ресторантьорство и др., разказаха гостите в студиото. Цялото интервю можете да видите на 
bloombergtv.bg. 
 

”Семейна стая” ще има в русенската болница  
www.rousse.dir.bg | 28.08.2017  
"Семейна стая" ще бъде създадена в отделението по неонатология в Университетската болница в 
Русе. Това съобщиха от лечебното заведение в крайдунавския град. Инициативата е на фондация 
"Нашите недоносени деца", чийто основен приоритет е да се въведе семейно-ориентирана грижа за 
недоносените бебета от раждането. До момента от фондацията са подпомогнали над 30 
неонатологични отделения и са спомогнали за откриването на две "семейни стаи" /стаи за кърмене/ 
в страната. В помещението родителите ще могат да опознаят тяхното бебе и да се научат да полагат 
основни грижи за него преди то да бъде изписано у дома. Средствата за обособяването на "семейна 
стая" в русенското неонатологично отделение ще бъдат събрани чрез дарения.  
 

След ремонт отвори врати най-старата църква в община Болярово "Успение Богородично" 
www.bta.bg | 28.08.2017  
След ремонт отвори врати най-старата църква в община Болярово "Успение Богородично" Болярово, 
28 август /Владимир Шишков, БТА/ След основен ремонт днес бе отворена за богомолци най-старата 
православна църква в Странджанския край - "Успение Богородично", построена през 1763 година в 
село Стефан Караджово, община Болярово. За това съобщиха от църковното настоятелство. 
Тържественият водосвет бе отслужен от сливенския митрополит Иоаникий, който освети и курбана 
за здраве и благополучие на миряните от селото. Средствата за възстановяването на храма, които са 
близо 15 000 лева, са събрани с дарителска кампания. Ремонтът включва цялостната подмяна на 
покрива, тавана, пода и дограмата на сградата, благоустрояването на двора, изграждането на ограда 
и на подход към храма. Според историци в тази църква е кръстен роденият в селото революционер 
Стефан Караджа, към нея през годините на османско владичество е било разкрито едно от първите 
килийни училища в района. /МХ/ 
 

15 531 лв. събра благотворителна кампания „Да помогнем на Иванна“ 
www.radiovelikotarnovo.com | 28.08.2017  
Две млади дами организираха благотворителната кампания „Да помогнем на Иванна“ във Велико 
Търново, която през изминалите 4 месеца събира средства за лечението на 4-годишната Иванна 
Илиева, която е болна от хронична бъбречна недостатъчност. 
Симона Божанкова и Радина Манолова са инициаторите на поредицата от инициативи. Миналата 
седмица те преведоха по дарителските сметки за лечението сумата от 15 531 лева, която беше 
събрана в кампанията. 
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Активностите във Велико Търново започнаха с благотворителното стънт-дрифт шоу, което се проведе 
на паркинга на магазин „Практикер“. Атрактивното шоу беше организирано с помощта на  Мартин 
Митов – Мартъра. Тогава стотици привърженици на екстремните преживявания се събраха на 
импровизирания полигон, за да се насладят на великолепното стънт и дрифт шоу, представено им от 
виртуозите с мотоциклети и автомобили. За благотворителното шоу бяха поканени едни от най-
добрите професионални дрифт пилоти, съпричастни с каузата за лечението на Иванна, както и стънт 
мастерите от клуб“All stars team“. 
Седмица по-късно се състоя и благотворителен концерт в помощ на Иванна. Събитието беше 
организирано с подкрепата на Яница Русева и пиано-бар “Плей“. На сцената излязоха IN SPECTRE: 
Missher & Grisha Georgiev, Яница Русева live, Иван Иванов и хип-хоп танцьорите от The Centre. Със 
специални изпълнения се включиха и Галина Макавеева и Боряна Божанкова. 
Кутии за събиране на дарения бяха поставени на над 30 ключови места в града. 
Атрактивно pool парти също влезе в поредицата активности за събиране на дарения. Край басейн в 
с.Леденик музика пускаха DJ Paxx, DJ Dash и Phoenix Movement. 
Ученици от СУ „Емилиян Станев“ пък продаваха благотворително своите ръчно изработени творения 
– медальони, обеци, рисунки върху стъкло, огледала и вази, както и още много произведения на 
изкуството, с надеждата те да станат украшение и скъп спомен за повече великотърновци с широки 
сърца. 
Събраните от всички тези активности средства бяха преведени в банковите сметки на Иванна, където 
постъпват и дарения от частни лица. 
В началото на август Нана и майка и бяха приети в детската клиника на Университетската болница в 
Хайделберг, където им бяха направени пълни изследвания необходими за направата на 
трансплантацията. 
Иванна се нуждае от хемодиализа и трансплантация, за да може да продължи да се развива 
нормално като всички деца. Засега всички лекарства я поддържат усмихната и игрива, но в един 
момент това ще спре, посочват родителите й. Диагнозата й нефронофтизата означава наследствено 
бъбречно заболяване, което се характеризира с хроничен тубуло-интерстициален нефрит, който 
може да се прояви от ранна детска възраст до второто десетилетие от живота и в зависимост от 
формата да прогресира с различни темпове стигайки до терминална (крайна) фаза на хронична 
бъбречна недостатъчност. 
 

Законопроект предлага държавната политика спрямо възрастните хора 
www.redmedia.bg | 28.08.2017  
Да бъде сформиран Национален съвет на възрастните хора към Министерския съвет, да бъде 
разработена и предложена за одобрение от Народното събрание Национална стратегия за 
пълноценен и активен живот на възрастните хора, която да започне да се прилага от органите на 
изпълнителната и местната власт на базата на тригодишни национални програми. Тези предложения 
са залегнали в Проектозакон за възрастните хора, внесен за разглеждане през новия парламентарен 
сезон в Народното събрание от група леви депутати.   Необходимостта от такъв закон народните 
представители мотивират с нарастващия брой възрастни хора у нас, голяма част от които живеят в 
трудни  условия и се нуждаят не само от материална помощ, но и от специфични социални и здравни 
услуги, които да им гарантират добро здраве, активност, пълноценна личностна реализация и високо 
качество на живот в третата възраст. Законопроектът предлага дефиниция на понятието „възрастни 
хора“, като в тази категория поставя всички навършили 60 години.   Неразделна част от 
Националната стратегия ще бъде Националната карта на социалните услуги за възрастни хора, която 
предвижда задължително изграждане и функциониране на система от социални услуги от 
резидентен тип, като се предлага на всеки 25 000 души от населението да има поне един такъв 
център за настаняване на възрастни хора. Да бъде разширена също така мрежата от клубове за 
възрастни хора, като те ползват тази социална услуга безплатно. Поне 1 такъв клуб да има в населени 
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места със 100 души – възрастни хора и по още един на всеки 15 000 души от населението, е записано 
още в проекта.   Друго предложение на народните представители е да бъдат разписани ясни правила 
за приемна грижа за възрастни, с които се определят условията и критериите за кандидатстване на 
семейства, които биха желали да поемат грижите за възрастните. Начините на подбор на приемните 
семейства, стандартите за приемната грижа и последващият контрол върху изпълнението ще бъдат 
обект на Комисиите по приемна грижа за възрастни хора. Тяхната дейност ще бъде регламентирана 
от  наредба на министъра на труда и социалната политика.     Специално внимание в законопроекта е 
отделено и на здравните грижи за възрастните. Вносителите предлагат министърът на 
здравеопазването да бъде натоварен със задачата да създаде адекватни условия за достъп на хората 
от третата възраст до здравни услуги, да предприеме мерки за насърчаване на профилактиката и 
ранната диагностика с цел превенция и удължаване на живота им в добро здраве, да им осигури 
улеснен достъп да информация по всички въпроси, свързани със здравната култура и здравословния 
начин на живот. Според народните представители, внесли законопроекта, министърът на 
здравеопазването трябва да бъде задължен всяко година да представя в Министерския съвет доклад 
за състоянието на здравето на възрастните хора и тяхната здравна култура.   В същото време към 
министъра на труда и социалната политика да бъде създаден Фонд „Подкрепа за възрастните хора“, 
финансиран с вноски от държавния бюджет, дарения и помощи, доходи от управление и 
инвестиране на собствени средства и др. Невена ПОПОВА 
 

15 531 лв. събраха в подкрепа на момиченце с хронична бъбречна недостатъчност 
www.velikotarnovo.utre.bg | 28.08.2017  
Две млади дами организираха благотворителната кампания „Да помогнем на Иванна“ във Велико 
Търново, която през изминалите 4 месеца събира средства за лечението на 4-годишната Иванна 
Илиева. Детето е с хронична бъбречна недостатъчност. Симона Божанкова и Радина Манолова са 
инициаторите на поредицата от събития. Миналата седмица те преведоха по дарителските сметки за 
лечението сумата от 15 531 лева, която беше събрана в кампанията. Активностите във Велико 
Търново започнаха с благотворителното стънт-дрифт шоу, което се проведе на паркинга на магазин 
„Практикер“. Атрактивното шоу беше организирано с помощта на  Мартин Митов – Мартъра. Тогава 
стотици привърженици на екстремните преживявания се събраха на импровизирания полигон, за да 
се насладят на великолепното стънт и дрифт шоу, представено им от виртуозите с мотоциклети и 
автомобили. За благотворителното шоу бяха поканени едни от най-добрите професионални дрифт 
пилоти, съпричастни с каузата за лечението на Иванна, както и стънт мастерите от клуб“All stars 
team“. Седмица по-късно се състоя и благотворителен концерт в помощ на Иванна. Събитието беше 
организирано с подкрепата на Яница Русева и пиано-бар “Плей“. На сцената излязоха IN SPECTRE: 
Missher & Grisha Georgiev, Яница Русева live, Иван Иванов и хип-хоп танцьорите от The Centre. Със 
специални изпълнения се включиха и Галина Макавеева и Боряна Божанкова. Кутии за събиране на 
дарения бяха поставени на над 30 ключови места в града. Атрактивно pool парти също влезе в 
поредицата активности за събиране на дарения. Край басейн в с.Леденик музика пускаха DJ Paxx, DJ 
Dash и Phoenix Movement. Ученици от СУ "Емилиян Станев" пък продаваха благотворително своите 
ръчно изработени творения - медальони, обеци, рисунки върху стъкло, огледала и вази, както и още 
много произведения на изкуството, с надеждата те да станат украшение и скъп спомен за повече 
великотърновци с широки сърца. Събраните от всички тези активности средства бяха преведени в 
банковите сметки на Иванна, където постъпват и дарения от частни лица. В началото на август Нана и 
майка и бяха приети в детската клиника на Университетската болница в Хайделберг, където им бяха 
направени пълни изследвания необходими за направата на трансплантацията. Иванна се нуждае от 
хемодиализа и трансплантация, за да може да продължи да се развива нормално като всички деца. 
Засега всички лекарства я поддържат усмихната и игрива, но в един момент това ще спре, посочват 
родителите й. Диагнозата й нефронофтизата означава наследствено бъбречно заболяване, което се 
характеризира с хроничен тубуло-интерстициален нефрит, който може да се прояви от ранна детска 
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възраст до второто десетилетие от живота и в зависимост от формата да прогресира с различни 
темпове стигайки до терминална (крайна) фаза на хронична бъбречна недостатъчност. 
 

15 531 лв. събраха в подкрепа на момиченце с хронична бъбречна недостатъчност 
www.velikotarnovo.utre.bg | 28.08.2017  
Две млади дами организираха благотворителната кампания „Да помогнем на Иванна“ във Велико 
Търново, която през изминалите 4 месеца събира средства за лечението на 4-годишната Иванна 
Илиева. Детето е с хронична бъбречна недостатъчност. Симона Божанкова и Радина Манолова са 
инициаторите на поредицата от събития. Миналата седмица те преведоха по дарителските сметки за 
лечението сумата от 15 531 лева, която беше събрана в кампанията. Активностите във Велико 
Търново започнаха с благотворителното стънт-дрифт шоу, което се проведе на паркинга на магазин 
„Практикер“. Атрактивното шоу беше организирано с помощта на  Мартин Митов – Мартъра. Тогава 
стотици привърженици на екстремните преживявания се събраха на импровизирания полигон, за да 
се насладят на великолепното стънт и дрифт шоу, представено им от виртуозите с мотоциклети и 
автомобили. За благотворителното шоу бяха поканени едни от най-добрите професионални дрифт 
пилоти, съпричастни с каузата за лечението на Иванна, както и стънт мастерите от клуб“All stars 
team“. Седмица по-късно се състоя и благотворителен концерт в помощ на Иванна. Събитието беше 
организирано с подкрепата на Яница Русева и пиано-бар “Плей“. На сцената излязоха IN SPECTRE: 
Missher & Grisha Georgiev, Яница Русева live, Иван Иванов и хип-хоп танцьорите от The Centre. Със 
специални изпълнения се включиха и Галина Макавеева и Боряна Божанкова. Кутии за събиране на 
дарения бяха поставени на над 30 ключови места в града. Атрактивно pool парти също влезе в 
поредицата активности за събиране на дарения. Край басейн в с.Леденик музика пускаха DJ Paxx, DJ 
Dash и Phoenix Movement. Ученици от СУ "Емилиян Станев" пък продаваха благотворително своите 
ръчно изработени творения - медальони, обеци, рисунки върху стъкло, огледала и вази, както и още 
много произведения на изкуството, с надеждата те да станат украшение и скъп спомен за повече 
великотърновци с широки сърца. Събраните от всички тези активности средства бяха преведени в 
банковите сметки на Иванна, където постъпват и дарения от частни лица. В началото на август Нана и 
майка и бяха приети в детската клиника на Университетската болница в Хайделберг, където им бяха 
направени пълни изследвания необходими за направата на трансплантацията. Иванна се нуждае от 
хемодиализа и трансплантация, за да може да продължи да се развива нормално като всички деца. 
Засега всички лекарства я поддържат усмихната и игрива, но в един момент това ще спре, посочват 
родителите й. Диагнозата й нефронофтизата означава наследствено бъбречно заболяване, което се 
характеризира с хроничен тубуло-интерстициален нефрит, който може да се прояви от ранна детска 
възраст до второто десетилетие от живота и в зависимост от формата да прогресира с различни 
темпове стигайки до терминална (крайна) фаза на хронична бъбречна недостатъчност. 
 

Държавата ще финансира по 4 опита ин витро 
www.e-novinar.com | 29.08.2017  
 actualno.comГодишно държавата ще отделя близо 3 милиона лева повече, за да финансира по още 
една ин витро процедура. Реклама Това се разбира от публикуван проект на Постановление на 
Министерския съвет, предложен от здравния министър Николай Петров. С бюджетни средства вече 
ще се плащат и 4 ембриотрансфери на размразени ембриони. Държавата осигурява безлимитен 
ресурс за ин витро процедури В днешното заседание на Министерски съвет сме приели доклад на 
правителството, което безлимитно осигурява финансирането на необходимия ... Прочети повече 
„Задълбочаващите се негативни демографски тенденции в България налагат прилагането на 
комплекс от мерки в дългосрочен план, които в своята съвкупност формират демографската 
политика в страната. Част от тези мерки са свързани с насърчаване на раждаемостта, като един от 
приоритетите в тази насока е подпомагането на лицата с репродуктивни проблеми”, гласят част от 
мотивите на здравния министър да предложи увеличаване на държавното финансиране за ин витро 
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процедури. „Центърът за асистирана репродукция (ЦАР), чиято основна функция е да финансира с 
публични средства определени дейности по асистирана репродукция, сред които понастоящем са 3 
опита на свежи ембриотрансфери. Следователно ограничаването броя на опитите на 3 
възпрепятства възможността да се постигнат определен допълнителен брой успешни бременности 
при прилагане на четвърти опит. Шансовете за забременяване нарастват още повече с включването 
на допълнителни дейности по асистирана репродукция, каквито са 4-те ембриотрансфери на 
размразени ембриони. Мотивите за увеличаване на опитите само с един са свързани с факта, че 
успеваемостта при всеки следващ опит на асистирана репродукция намалява значително, като при 
третия опит тя е около 10% и по тази причина не е целесъобразно от медицинска гледна точка да се 
финансират повече от 4 опита”, смятат от Министерството на здравеопазването. От ЦАР смятат, че 
лицата с репродуктивни проблеми, които ще кандидатстват за четвърта ин витро процедура, ще са 
около 450. А около 1000 годишно ще са лицата, които биха се възползвали от 4 опита на 
ембриотрансфери на размразени ембриони. Разпоредбата засяга 33 лечебни заведения в страната, 
които са специализирани в асистирана репродукция. Партия "Възраждане" дари част от субсидията 
си за ин витро опити Варненската партия "Възраждане" с лидер бившия общински съветник във 
Варна Костадин Костадинов дари първия транш от партийната си субси... Прочети повече 
Финансовите средства, необходими за осигуряване на четвърти опит, се изчисляват на около 2 250 
000 лева на база прогнозен брой случаи по данни на ЦАР около 450 годишно, предвид данните от 
2016 г. и 5000 лева на опит. При извършени 1020 процедури по криоконсервация на ембриони, 
финансирани от ЦАР през 2016 г., ще бъдат необходими около 500 000 лв. годишно за тази дейност. 
Това прави общо, по близо 3 млн. лв., които държавата допълнително трябва да осигурява всяка 
година. Министерство на здравеопазването предлага и засилване на контрола от страна на ЦАР 
върху лечебните заведения, с които има сключени договори. Преди месец одит на Сметната палата 
разкри, че при инвестирани от държавата близо 30 млн. лв. и извършени 7598 процедури, родените 
деца са 2 171. „Успеваемостта по показател „родени деца” за България е 28 на сто, с което страната 
ни се доближава до успешните европейски практики (Австрия 27,4 на сто)”, констатираха от 
Сметната палата. 
 

Магистрати и артисти се обединиха в Асоциация за подкрепа на децата 
Целта на сдружението е да подпомага деца в неравностойно положение, в риск, с увреждания и 
деца-таланти 
www.legalworld.bg | Правен свят | 29.08.2017  
Съдии, прокурори, адвокати, юристи, артисти са се обединили в асоциация, чиято е цел да 
подпомага развитието на децата. Председател на Управителния борд на Асоциацията за подкрепа на 
децата е Богдана Желявска. Тя е съдия в Софийския градски съд, шеф на Българската съдийска 
асоциация, съдия към Международната Хагска мрежа, национално лице за контакт към 
Европейската съдебна мрежа. Един от заместниците к е бившият прокурор Цони Цонев, който бе 
член на първия постоянно действащ Висш съдебен съвет, където пък оглавяваше етичната комисия. 
Прави впечатление, че част от УБ на асоциацията са съдии от САЩ и Великобритания. От визитките 
на двамата става ясно, че те се познават с Желявска покрай Международната Хагска мрежа. Съдия 
Джудит Крийгър е един от четиримата съдии, които представляват САЩ като член в 
Международната Хагска мрежа на съдиите. В момента тя изпълнява длъжността старши окръжен 
съдия в окръг Маями-Дейд във Флорида. Сър Матю Торп е бил съдия в семейното отделение на 
Висшия съд на Великобритания и Уелс и в Апелативния съд на Великобритания и Уелс. За него пише, 
че е един от създателите на Международната Хагска мрежа. Сред имената, част от управителните 
органи на асоциацията, са и това на Даниела Машева (ВКП), която ще бъде част от следващия състав 
на ВСС и на съдия Виолина Джиджева. Част от асоциацията е и съдията от Перник Петя Георгиева. 
Певците Васил Петров и Лика Ешкенази, бившите депутати Анели Чобанова и Весела Драганова, 
адвокатите Соня Коломбо, Миглена Балджиева и Полина Бакалова също са част от ръководните 
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органи на сдружението, а почетен член е примабалерината акад. Красимира Колдамова. "Идеята за 
създаването на Асоциацията за подкрепа на децата датира от доста време. Тя не се роди изведнъж, 
а е плод на дългогодишната работа на много хора по проблемите на децата. Първоначално нашият 
инициативен комитет се състоеше само от юристи - съдии, прокурори и следователи, но постепенно 
към нас се включиха и представители на различните сфери на обществения живот - общественици, 
лекари, учители, хора на изкуството. На практика асоциацията ни е международна", разказа пред 
"Правен свят" председателят на сдружението Богдана Желявска. Освен двамата съдии от САЩ и 
Великобритания, които са част от ръководството, в асоциацията участват още Оскар Сервера от 
Мексико, има и членове от Франция и Испания.  "Замислихме асоциацията амбициозно като 
неправителствена организация с широка таргет група - деца в неравностойно положение, деца в 
риск, деца с увреждания, деца от семейства в риск, децата - таланти. Заедно с Джуди, Матю и Оскар 
сме и членове на Международната Хагска мрежа, която се занимава с проблемите на децата. Искаме 
да работим за създаване на единна държавна политика, свързана с децата, за усъвършенстване на 
законодателството и съобразяването му с международните и европейски стандарти, за 
усъвършенстване на детското правосъдие, за специализирано детско правосъдие", споделя още 
Желявска. Асоциацията се финансира от членски внос, дарения и чрез национални, европейски и 
международни програми. Има възможност и малчуганите да кандидатстват за стипендия. Вече има 
отпуснати такива на няколко деца, за да реализират талантите и извън България. "Към този момент, 
чрез наши членове и симпатизанти, сме подпомогнали няколко деца при участието им в 
международни конкурси по изкуствата. Помощта ни за сега е доста ограничена във финансово 
изражение и това е обяснимо при липсата на достатъчен финансов ресурс. България е родина на 
много талантливи деца и за голяма част от семействата на такива таланти на практика е непосилно 
да осигуряват участието им на конкурсите в чужбина - независимо колко престижни са те и колко е 
важно за детето да участва в тях", разказва още председателката на сдружението. Засега годишни 
стипендии няма, макар това да е една от стратегическите цели на асоциацията. "Проблемът е, че в 
много страни държавата подпомага такива деца, а тук държавна политика в тази област липсва. 
Нещо повече - много от децата нямат дори средства да си купят инструмента или да продължат със 
заниманията си. А са наистина много талантливи. За това създадохме този специален вътрешен 
регламент и чрез специално избрана комисия избираме на кое талантливо дете да помогнем - 
например да поемем разноските за път и престой по време на конкурс, помагаме и като 
популяризираме дейността им", сочи Желявска. Разказва, че до момента асоциацията е помогнала 
на три момичета да участват на Международния конкурс по танцово изкуство - DANCE WORLD CUP, 
който се проведе през юли т.г. в Германия. На трима цигулари пък са поели пътните разноски за 
участие в международен конкурс за млади таланти в Атина. Тези деца бяха забелязани от 
американската звукозаписна компания Royal Music Society, Washington DC и са поканени да изпратят 
записи на своите изпълнения, споделя Желявска. Сдружението съществува сравнително отскоро, но 
вече има организирани няколко събития. Преди три месеца Асоциацията организира 
благотворителен концерт в подкрепа на децата таланти под патронажа на вицепрезидента Илияна 
Йотова. "По-голямата част от средствата, събрани от него, отидоха за заплащане на разходите по 
организацията му, но важното беше друго - успяхме да покажем детското изкуство и нашите таланти 
и искаме да организираме серия от такива събития, за които тепърва ще се чуе. Те ще са интересни и 
нестандартни. С тези концерти искаме да привлечем вниманието и на институциите, за да помислят 
те за талантливите деца на България", казва още председателката на сдружението.  Обясни, че 
събраната до момента сума от асоциацията не е голяма, но тя е насочена целево, за подпомагане на 
децата при представянето им на конкурсите. "Средства се събират трудно и именно за това трябва 
да насочваме усилията си към съвместна работа с държавата и общините. Планирали сме и 
кандидатстване за европейско финансиране", каза още Желявска. 
 

Областният управител на Габрово връчи почетния символ на честването на дарителите 
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www.novinata.bg | 29.08.2017  
Областният управител на Габрово и председател на Инициативния комитет за Национално честване 
Шипченска епопея връчи почетния символ на честването на дарителите. Минути преди 
тържествената заря – проверка в чест на 140 – годишнината от епичните боеве да започне 
областният управител на Габрово отправи своята благодарност към всички, които се включиха в 
организацията на тържествата. „За мен беше чест и огромна отговорност да участвам в 
организирането на едно от най-значимите мероприятия не само в регионален, но и в национален 
мащаб“ – каза Невена Петкова и допълни, че боевете при Шипка са една от най-ярките страници в 
българската история и са пример за родолюбие, героизъм и саможертва. Те са пример за 
национално обединение, счита тя, а „нашата идея като организатори беше чрез всички мероприятия, 
включени в програмата на тържествата, да направим така, че да има приемственост между 
поколенията.“ – каза още областният управител и допълни, че именно затова мотото на честването е 
било „Свободата през погледа на детските очи“. „Постарахме се да включим много деца и младежи 
в съпътстващите мероприятия и да поставим акцент върху тяхното участие, защото за нас е важно 
отправили поглед към своето бъдеще те все пак да познават и почитат своята история.“ – подчерта 
още Невена Петкова. 
„И през настоящата година Национално честване Шипченска епопея беше проведено и 
организирано благодарение и на родолюбиви българи, собственици на фирми. Нашата огромна 
признателност е към дарителите ни – фирмите ЕЛВИ ООД, ПАРАЛЕЛ ЕАД, СИБАНК, ХАМБЕРГЕР 
БЪЛГАРИЯ, ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА АД, ХЕЛИОС АД, ХЕРОС СТРОЙ, СТС Инвест Холдинг, 
ДИСИКОМ ООД. Благодарим за подкрепата и на Обществен дарителски фонд – Габрово и Община 
Габрово.“ – заяви областният управител на Габрово Невена Петкова, която изказва благодарност и на 
всички, участници в организацията на Национално честване Шипченска епопея – Регионален 
исторически музей – Габрово, Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово, Държавен 
архив – Габрово, Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“, Исторически музей – Казанлък, 
Ротари клуб – Габрово, Регионално управление на образованието – Габрово, Асоциация 
„Освобождение“ – Ловеч, Инициативен комитет при кмета на община Хасково, Национално 
дружество „Традиция“, Областна администрация – Стара Загора, НЧ „Будителите“ – Габрово. 
 

110 участници ще се включат във второто издание на Доброволческия лагер в Карлово 
www.focus-radio.net | 29.08.2017  
Карлово. 110 участници ще се включат във второто издание на Доброволческия лагер в Карлово. 
Това съобщи за Радио „Фокус“ Пловдив Рени Ангелова, координатор на инициатива. Събитието ще 
се проведе от  31 август до 1 септември в Карлово. „Целта на Доброволческия лагер е да 
популялизира доброволческата кауза. Освен това се стремим да насърчим активното участие в 
изграждането на гражданско общество“, добави още Ангелова. По думите й най-малкият 
доброволец в тазгодишното издание е само на 6 години. Изявите и дейностите ще се проведат в 
парк „Здраве“, където ще бъдат разположени различни работилници. „Участниците в лагера ще 
оставят своята следа от доброволческото си призвание,“ коментира още Рени Ангелова. Тя посочи, 
че мотото през 2017 –та е „Добрите стъпки създават посока“. Инициативата е под патронажа на 
кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов. 
Кристиян ГАРОВ 
 

Зонта клуб с дарение 
www.dariknews.bg | 29.08.2017  
Зонта клуб - Стара Загора дари 3500 лева на Центъра за психично здраве - Стара Загора, с които ще се 
подобри материалната база. Средствата са събрани в рамките на 8 месеца. "Започнахме кампанията 
през месец декември, с идеята да направим едно хубаво Коледно тържество при Вас. Спомняте си 
бяхме много развълнувани. През януари стартирахме кампанията "Бъди следващият дарител". 
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Успяхме да наберем тези необходими средства, с които да се подобрят здравето и престоя Ви тук", 
сподели пред пациентите и екипа на центъра президентът на Зонта клуб в града на липите Надежда 
Чакърова – Николова. Договорът за дарението бе получен от завеждащия отделението д-р Радка 
Джелебова, която благодари за оказаната помощ, от името на пациентите на отделението, а и от 
името на персонала. „Уверявам ви, че средствата, които са дарени ще отидат по предназначение. Ще 
бъдат закупени олекотени завивки и постелно бельо, които са крайно необходими и без тези 
средства нямаше да се оправим.", допълни още тя. Екипът и пациентите на центъра получиха от 
старозагорските зонтианки Надежда Чакърова – Николова, Антония Коева и д-р Радослава Павлова, 
икона на Божията майка Богородица, която да ги пази и закриля. Припомняме, че община Стара 
Загора осигури средства, с които бе ремонтирана банята в Центъра за психично здраве. 
 

Преобразяват градски пространства във Враца  
www.vratzadnes.com | 29.08.2017  
Звено „Център за младежки дейности” – гр. Враца съвместно със сдружение „БГ Бъди Активен” – гр. 
Пловдив стартира първи етап от проект „TheSpot“ (Якото място). Проявата е финансирана от 
Фондация "Кока-Кола". Целта е да се преобразят занемарени градски пространства в 10 български 
града, като се превърнат в социални и мултифункционални пространства, които да бъдат 
привлекателна точка за младите хора. На 1 септември от  18:00 часа, на идентифицираното място за 
облагородяване, а именно зад сградата на Регионален исторически  музей – гр. Враца, ще бъде 
проведена първата среща по повод стартирането на дейностите от етап 1 по проект: „_TheSpot“ – 
„Досег”, имаща за цел да осъществи първоначален контакт и да запознае местните организации, 
представители на местната администрация, жители на града и младежи с цялостния процес на 
„Местосъздаване”. През този етап и първата среща ще бъде акцентирано върху три основни неща: 
първоначалното идентифициране на заинтересованите страни, които могат да се включат в 
“Placemaking” просеца в ролята на партньори, споснори или доброволци. Събиране на мнения, 
предложения и обратна връзка от страна на всички взели участие в срещата. Анализиране и 
синтезиране на събраната информация. С инициативата „_TheSpot“ от екипа на Звено „Център за 
младежки дейности” - Враца се надяваме да осъществим идеята и целите, заложени в проекта, а 
именно: подобряване на градската среда. Инвестиране в нови и различни места, които отговарят на 
нуждите на местните общности и по специално на нуждите на младите хора. Изграждане и 
поддържане на партньорски взаимоотношение между Общината, и младите хора. - Активно 
въвличане на младите хора от идеята до реализацията на „_TheSpot“ – даване на възможност и поле 
за изява на техните таланти, способности и силни страни. - Самоучастие на гражданите в 
изграждането на социалното пространство – с цел устойчивост и отговорност за неговото опазване. - 
Позитивно медийно и обществено внимание към дейностите на Общината и местните организации и 
институции. Екипът ни приканва  всеки, който иска да научи повече за проекта и неговата 
реализация, да даде своето мнение, идея или препоръка, или активно да се включи в процеса на 
изграждане, да заповяда на срещата, с която ще бъде дадено началото на дейностите по 
осъществяването на проект „_TheSpot“.  
 

Морска гара става зона за забавления с FUNCITY+ 
www.trud.bg | 29.08.2017  
Най-големият младежки фестивал у нас – FUNCITY+, който е част от програмата на „Варна-
Европейска младежка столица“, ще превърне Морска гара в зона на забавленията. От 31 август до 3 
септември на няколко сцени ще кипи адреналин и творческа активност. Чуждестранни диджеи и 
хореографи и популярни наши изпълнители като Миленита, Pe4enkata и др. ще забавляват 
публиката, а млади рок банди от Североизтока ще спорят за участие в тв състезането „Голямото рок 
междучасие“. Ще има уроци по различни видове танци и по самоотбрана, спортни тренировки, 
турнири по стрийтбол, скейт, лонгборд и блейд, работилници по оригами, калиграфия, роботика и 
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др. За маниаците на настолни игри ще бъде обособена специална Game зона. Петима артисти на 
живо ще изработят 3D графити върху картонени кубове, които после ще украсят няколко училища. 
Пъстрата палитра от събития ще допълнят уличен цирк и огнено шоу. В петък и събота подвижна DJ 
бус платформа ще пренесе танцовия дух из целия град. На Морска гара във фестивалните дни свой 
щанд ще има и представителството на Европейската комисия в България. В петъчната вечер 
доброволци от БЧК ще канят посетителите да дарят кръв. Наградата за хуманния жест ще е билет за 
прожекция на филм от предстоящия Фестивал на Червенокръстките и здравни филми. 
 

5000 лева дари майката на Насето на болната Ники от Хасково 
www.bgnow.eu | 29.08.2017  
Сумата останала неизползвана за лечението на Атанаска Тарашева ще помогне на друго дете, 
страдащо от същата болест. Насето почина в началото на този месец, зловещият Сарком на Юинг 
покоси 18-годишното момиче от Девин само за шест месеца. Майката на Атанаска - Марияна 
Тарашева дари останалите по сметката 5000 лева на 17-годишната Ники от Хасково. Ники се лекува 
от Сарком на Юинг в Турция, необходими са обаче средства за последващото й лечение и 
семейството й се обръща към всички хора, фирми и фондации с надежда за помощ, морална и 
финансова подкрепа. Семейството на Атанаска избрало да помогне на Ники с остналите пари, 
защото двете деца са близки по съдба, познавали са се и заедно са споделяли страданията си. Днес 
сумата от 5000 лева е преведена по сметката за лечението на Ники. Майка й Росица Ленкова 
сподели в социалната мрежа: "Огромно Благодаря, за подкрепата. За добрите хора, за добрите дела, 
думите никога не стигат. Насе, слънчице, ние вярваме, че си звездичка на небосклона и ни огряваш с 
любовта си!" Вие също можете да помогнете на Ники в борбата й с тежката болест! 
 

Следваш сърцето си и от време на време се обръщаш за съвет към разума 
www.new.glasove.com | 29.08.2017 
Милена Нейова, създател на ателие "Прегърни ме" 
Милена, наскоро направи гала концерт за децата на Ателие „Прегърни ме“. Изложените картини са 
свидетелство за художническа стабилност, дори – зрялост. Следя картините им, техните невероятно 
находчиви и талантливи илюстрации, и се питам – как поддържаш твоя вдъхновителен потенциал? 
Какви усилия полагаш да превърнеш хората като Калина и Николай в такъв чаровен, но солиден и 
иновативен екип? Децата, техните радости и успехи, те ме вдъхновяват и осмислят. Повечето от тях 
идват в ателието с комплекса на изоставеното, нехаресваното, необичаното дете, което расте с 
нагласата, че светът е лошо място, че животът е „гадна работа”, а то е само. Затова трябва да се 
научи да оцелява, следвайки закона на джунглата, където по-силният изяжда по-слабия. Затова 
повечето от тях, за да оцелеят, искат да са силни, страшни и лоши. А ние ги учим на други неща – че 
човек не е сам, че доброто и красивото е по-силно от злото. Когато за първи път децата прекрачват 
прага на ателието, те влизат неуверени, начумерени, все повтарят: Не мога това, не мога онова… Но 
след няколко срещи, след няколко прегръдки, те разбират, че това с „моженето” не им е забранено, 
че и те „могат”. И когато видя усмихнатото лице на малката Поли, която ми казва: Виж, Миле, какво 
нарисувах за теб!, това е истинският празник! Защото тогава разбирам, че съм намерила верния път 
към сърцето на това дете, че то ще ми се довери, че ще ми разреши аз и хората около мен да се 
опитаме да му помогнем да стъпи по-уверено и с повече самочувствие на пътечката „живот”. За да 
тръгне по нея с кошница, пълна с мечти и желания, а не да свърши пред някой супермаркет с 
посивяло, измъчено лице… Но така е, ние прегръщаме, успокояваме, доверяваме, показваме, 
играем, обичаме…   Да нарисуваш Акира Кусака, рисунка на Лия, 11 г.   Ето, вчера едно от тях отвори 
вратата на ателието, защото имаше нужда от съвет и малко пари. И това ме държи изправена – 
мисълта, че съм оставила вратата отворена, че има на коя врата да почукат. И да им се отвори. С 
усмивка, обич, грижа. Това те разбират много бързо. Защото тези деца, изоставените, отритнатите, 
имат най-голяма липса и нужда някой да ги прегърне, да им каже, че ги обича, да им каже, че са 
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прекрасни, да им каже, че вярва в тях, че само и те да повярват, да поискат, ще им се помогне. 
Такива ми ти работи… Не е толкова трудно, и е много трудно. Следваш сърцето си и от време на 
време се обръщаш за съвет към разума.     Да нарисуваш Акира Кусака, рисунка - колаж на Върбан, 
12 г.   -  Ще цитирам едно страхотно писмо до теб: “Ако не бяхте ти и Калина, кой знае какъв боклук 
щях да съм сега. Вие ми показахте какво е изкуство, приятел, родител, какво е да цениш, да вярваш, 
да уважаваш. Искам да знаете, че много ви обичам и благодаря на Бог, че ме срещна с вас. 
Благодаря и на вас за това, че се грижите за мен, че ми помагате, търпите и вярвате в мен. Много бих 
искал никога да не бях ви разочаровал. Искам да не ви разочаровам и занапред“. Разкажи малко 
повече за това несъмнено умно и чувствително момиче! -  Момичето е момче… Детето, за което ме 
питаш, дойде при нас преди осем години. Като повечето от тях изглеждаше объркано и неуверено. 
Но сега като ме връщаш към неговата история, си спомням, че то не каза: Не мога!, а каза: Искам да 
се науча! Започна да идва в ателието почти всеки ден, дори понякога, като му звънеше телефона и го 
питат къде е, той отговаряше, че е „на работа.” Изглежда в началото така му се е сторило… 
Постепенно, през годините, стана едно от най-близките ни деца, за което се грижехме и 
продължаваме да го правим. Не помня какъв е бил конкретния случай, който го е подтикнал да 
напише това писмо, но явно сме имали някакъв конфликт, защото в него споменава, че не е искал да 
ни разочарова…   Да нарисуваш Акира Кусака, рисунка - колаж на Анио, 19 г.   Сещам се за друг 
случай с него. Беше станал неприятен инцидент в дома, в който беше настанен, директорката ни 
извика и заедно се опитахме да поговорим с него. Беше истински шокирана от начина, по който се 
държи въпросното дете, защото бил „тартора в дома”, отговарял и се зъбел на възпитатели, никой не 
можел „копче” да му каже, а виж с мен и Калина как спокойно разговаря, какъв респект има и пр. 
Многократно съм се питала защо е така, защо за тези деца се твърди, че са лоши, груби и 
невъзпитани, а при нас стават съвършено други. И мисля, че вече знам. Защото ние се държим с тях 
като с равни, защото не ги третираме като „втора ръка, боклук”. И когато детето разбере, че искрено 
и истински се интересуваш от проблемите му, когато разбере, че искаш само да му помогнеш по най-
добрия за него начин, тогава то ти се доверява, подава ти ръка и всичко си идва по местата. Но да, 
често трябва много време и много търпение. Предполагам, така е и с нашите собствени деца, 
каквито аз нямам. Търпение, обич, търпение, кураж, обич, обич, обич… И да, упорити бяхме с Калина 
в опитите си да му обясняваме именно на това дете, за което ме питаш. Месеци и години 
утешавахме и окуражавахме. Мисля, че успяхме. И днес мога да кажа, че е един от най-близките ми 
хора, с когото аз на свой ред се съветвам. И когото много обичам и ценя. И не, не се гордея, но много 
се радвам за него. Много! -  Имаш много дарители, получаваш ежегодна подкрепа от „Комунитас“. 
Защо хората даряват на сдружения като „Прегърни ме“ и децата в неравностойно положение? И 
защо – не даряват? -  Май пак опряхме до доверието. Тези, които ни помагат и подкрепят, ни вярват, 
защото виждат, че усилията ни имат смисъл. Предполагам, че хората, които отказват да даряват го 
правят по няколко причини. Едните лягат на кълката „знам ги аз тия фондации, дето ни предлагат 
детското нещастие на сергията и с него искат да ни трогнат и впечатлят, а всъщност кой знае какво 
правят с даренията”. И за съжаление понякога имат право… Има други хора, които отлагат, защото 
ако не днес, то утре ще я свърша тази работа, утре ще се разплатят с доброто. А е толкова хубаво да 
даваш! Да даряваш! Такава радост носи. Често си мисля, че да, има неизмеримо по-големи нещастия 
от тези, които ни заобикалят днес и тук, но щом не можем да помогнем на хилядите умиращи деца в 
Боливия, нека помогнем на детето, което днес е почукало на нашата врата.     На снимката по-горе 
съм с едно от децата, което срещнах по време на последната ваканция. Прелестно, добро, усмихнато 
момченце, за което сърцето ми се къса като се сетя за болката, която премина почти физически през 
тази прегръдка. Зажадняло дете, тъжно дете, изоставено дете… Което ме попита: Защо другите ги 
осиновяват, а мен никой не ме иска? Какво ми има, Миле?! Хайде, отговори му… Мъка… Затова, 
отдаде ли ви се възможност, не отлагайте, помагайте. За какво друго сме тук?!   Интервю на Юлиана 
Методиева с Милена Нейова, създател на ателие „Прегърни ме” Повече за ателието можете да 
научите на адрес: http://www.pregarnime.org/   Приятели на децата от ателие "Прегърни ме",   
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Кампания 21 ГРАМА НАДЕЖДА продължава!   Решихме да създадем група от читатели на „Гласове” и 
съмишленици на ателието с идеята, че много хора с малко средства биха могли да помагат всеки 
месец за неговата издръжка. Включете се и вие! Поканете и свои приятели, които биха ни 
подкрепили в това дело! Как може да стане това? Всеки, който желае да ни подкрепи, ще може да 
дарява по 1 лев на  месец, като изпраща  дарителски есемес с текст DMS ATELIE  на единен 
дарителски номер 17777  За повече информация посетете www.dmsbg.com. След това той трябва да 
изпрати  имейл адреса си на имейла на сдружението: pregarni_me@abv.bg Надеждата ни е да 
съберем много съмишленици, които да поемат ангажимент всеки месец между 20-о и 25-о число да 
изпращат по 1 SMS. От своя страна сдружението се ангажира всеки месец да ви подсеща на 
посочения от Вас имейл адрес да пуснете есемес, а в сайта на „Гласове” и фейсбук страницата 
ПРЕГЪРНИ МЕ да  разказва с картинки и снимки за всичко, което децата са прочели, научили и 
измайсторили.   Милена Нейова, председател на сдружение „Прегърни ме“ и журналист в „Гласове“. 
 

 „Кариера в България“ е първото събитие в страната под патронажа на Европейския 
парламент 
www.vlastta.com | Източник: vesti.bg | 29.08.2017  
Десетото юбилейно издание на най-големия форум за българи с опит в чужбина предлага 
вдъхновение, нови кариерни възможности и интересни контакти 
Най-големият кариерен форум за българи с опит в чужбина „Кариера в България“ получи признание 
като първото събитие за България под изключителния патронаж на Европейския парламент. 
“Европейският парламент горещо приветства целта на Вашата инициатива. Европейският парламент 
и неговите членове са убедени, че опитът в чужбина не само дава възможност на младите да 
използват и усъвършенстват своите образователни и социални умения и да разширят познанията си 
относно други държави членки, но той допринася и за прилагането на принципите за приятелство и 
интеграция в рамките на ЕС - принципи, които несъмнено представляват важно предимство на всеки 
национален пазар на труда. С радост установяваме, че този факт получава все повече признание.” - 
казват от Европейския парламент. Форумът, който двукратно е награждаван и за Бизнес събитие на 
годината ще събере над 1500 българи с опит от цял свят с 100 водещи работодатели в България. 
Организаторите споделят, че за 10-годишната си история форумът се е превърнал в платформа за 
споделяне на опит, възможности и контакти като тази година ще предложи на посетителите си и 
семинарна програма с 20 бизнес лидери, представителите на неправителствения и публичния сектор 
у нас. Програмата ще стартира с дискусия на тема “България в Европейския съюз: Какво се промени 
за 10 години”, в която ще се включат Анна-Мари Виламовска - старши съветник на президента 
Плевнелиев по време на мандата му, Росен Иванов - управител и съдружник в Black Peak Capital и 
Юрий Вълковски - изпълнителен директор на фондация Reach for Change България, организираща 
конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА, който е най-голямата социално отговорна 
инициатива на Нова Броудкастинг Груп. Модератор в дискусията ще бъде Бойко Благоев, 
представител на Европейската комисия в България Вторият панел е на тема “Мениджър в България” 
заедно с Весела Малинова от Comptel, Георги Ангелов от HRS Bulgaria и Божидар Захариев от 
Райфайзенбанк. Техен модератор ще бъде Методи Терзиев - оперативен директор на betahaus Sofia. 
По време на обедната почивка ще се проведе Кафе на секторите - неформална среща между 
посетителите на форума и представители на различни сектори. “Да работиш в България през погледа 
на чужденците” е третата дискусия от програмата. В нея са поканени чужденци, които са избрали да 
развиват кариерата си у нас - Анджела Родел - преводач, музикант и актриса, Бари Бранд - Директор 
иновации в Saatchi&Saatchi и Свен Плате от Digistore24. Модератор в този панел ще бъде Елена 
Радева, която има 20 години опит в областта на човешките ресурси в САЩ и България. За всички, 
които обмислят завръщане, работилницата “Готов ли съм да се върна в България” с Мартин 
Стефанов, ще предостави инструменти, които ще подпомогнат вземането на това важно решение. 
“Работи по призванието си” ще последва с Антон Стратиев от Puzl Coworking, Злателина Бежева от 
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frudada и Владимир Джаркълов от спортен клуб “Туистед джу джицу”. Техен модератор ще бъде 
Александър Хинков, един от създателите на сайта за позитивни новини uspelite.bg Програмата ще 
завърши с темата “Иновирай в България, променяй света”, в която ще се включат Александър Сумин 
- съосновател на ClaimCompass, Даниела Иванова - мениджър във Viber и Мъри Иванов - съосновател 
на Metrilo. Модератор на последната дискусия ще бъде Момчил Василев - управляващ директор на 
глобалната предприемаческа мрежа Endeavor за България. Събитието е безплатно за посетители, но 
изисква предварителна регистрация. Организаторите обещават за всички присъстващи вдъхновение, 
нови кариерни възможности и интересни контакти. Основен медиен партньор на форума е 
"Нетинфо". 
 

Благотворителна акция събира средства, за да проходи параолимпиец 
www.news.data.bg | 29.08.2017  
В Мадан стартира дарителска акция за събиране на средства за операцията на параолимпиеца 
Мустафа Юсеинов, съобщиха от инициативния комитет на кампанията. Лекари в турска клиника са 
дали надежда на атлета в инвалидна количка, че може да бъде опериран успешно и отново да 
проходи. Около 25 хиляди евро са необходими за операцията на световния шампион за 2015 година 
в хвърлянето на копие за хора с увреждания. Мустафа Юсеинов е преминал тестове и прегледи в 
специализирана клиника в Истанбул. Турските медици са му предложили наред с предстояща 
операция на дископатия да му бъдат поставени и импланти за изправяне на гръбначния стълб. 
Лекарите го обнадеждили, че с такава хирургическа намеса ще има шанс отново да проходи. 
Параолимпиецът е на инвалидна количка от 1992 година, след като преживява инцидент в рудник в 
Мадан. При срутването в мината Мустафа е бил едва 21-годишен. Негови приятели организират 
благотворителната кампания и призовават всички, които искат да помогнат на шампиона с дух на 
победител, да дарят средства на следната банкова сметка: МУСТАФА АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ 
СМЕТКА:02/0000000002816279 Валута:BG IBAN:BG33STSA93000002816279 BIC:STSABGSF 
 

Варненци масово дават книги за ползване 
в. Монитор | Добромир РАДУШЕВ | 30.08.2017  
Варненци масово подаряват книги за общо ползване на новоизградената на входа на Морската 
градина библиотека "Рапана". Инициативата на младежите Боян Симеонов, Юзджан Тургаев и 
Ибрим Асанов е създаване на улична библиотека с иновативен дизайн, свободен достъп и зона за 
четене. Проектът има формата на рапан, за да има визуално отношение към Варна и морето и по-
метафорично отношение към книгите и четенето. Уличната библиотека ще работи до края на 
октомври, като гражданите и гостите на града могат да избират от над 1000 книги, а тримата 
инициатори споделят, че ще започнат и дарителска кампания за набиране на още литература. Тук 
мяма работно време и персонал, като мястото е постоянно отворено и всеки може по всяко време да 
се възползва и да си избере или остави книга от домашната си библиотека. Основната част от 
бюджета идва от фонд "Култура" на Община Варна, като стойността на библиотеката е 15 000 лв., но 
изпълнението на инициативата надвишава тази сума. След края на сезона ще се търси закрито място, 
на което да се продължи живота на идеята. Данните от началото на функциониране на библиотеката 
показват, че много варненци са донесли книги, като и много други са си тръгвали с купища от 
любопитни и редки заглавия. Рекордьор сред дарителите е варненецът Ангел Казанджиев, койо е 
дарил 400 книги от личната си библиотека, купувани в продължение на 20 години. 
 

БСП дарява 10 000 лв. на загубили дома си в Кресна 
Прокуратурата обвини овчар за пожара на дефилето 
в. Дума | 30.08.2017  
БСП дарява 7000 лева на бащата, който за един ден губи съпругата си и дома си. Ще помогнем и с 
всичко необходимо за детето му за новата учебна година. 3000 лева даряваме на мъжа, който живее 
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сам и чиято къща също изгоря. Това обяви по време на своето посещение в Кресна лидерът на БСП 
Корнелия Нинова. По думите й с кмета на Кресна Николай Георгиев са били в постоянен контакт по 
време на пожара. Лидерът на БСП обясни, че целта на посещението й е да се помогне на хората, 
чиито къщи напълно са изгорели и за които това е бил единствен дом. "Държавата трябва да се 
намеси и да подпомогне общината чрез фонда за бедствия и аварии. Използвам повода да изкажа 
уважението си към работата на кмета Георгиев, за неуморния труд и грижа за съгражданите си, 
както и на всички служители и доброволци, които се включиха в гасенето на пожара", каза Нинова. 
Тя благодари на всички млади хора от БСП от района, които незабавно са предприели инициатива да 
помогнат с храни и стоки от първа необходимост на засегналите. 
Пожарът в Кресненското дефиле е потушен и няма опасност за живота и здравето на хората. Това 
обяви на брифинг в Окръжната прокуратура в Благоевград говорителят на главния прокурор Румяна 
Арнаудова. Тя обяви, че вече е разкрит извършителят на престъплението, който се оказал 30-
годишният пастир от Симитли Костадин Митев. Той ще бъде задържан за 72 часа. Основната версия 
за възникване на пожара е незагасена цигара. Извършени са разпити на над 10 човека и обиски. По 
думите на Арнаудова за Костадин Митев ще бъде поискана най-тежката мярка "задържане под 
стража". Не защото престъплението е тежко наказуемо, а защото деянието се отличава с 
изключителна обществена опасност", обяви тя и допълни, че такъв голям пожар в района не е имало 
повече от 15 години. За престъплението, за което ще бъде повдигнато обвинение на овчаря, се 
предвижда лишаване от свобода до 5 години. Обвиненията са за пожар по непредпазливост, а 
нанесените щети са за около 3 300 000 лева. 
Огнищата в Кресненското дефиле са локализирани, ограничени и овладени, затова закривам 
Кризисния щаб, декларира по-рано министърът на вътрешните работи Валентин Радев. 
По думите му, преди 6 дни, по заповед на премиера, е активиран Националният план при бедствия в 
частта заплаха от голям пожар. Вътрешният министър обобщи, че средно на ден в гасенето са се 
включвали по 500 пожарникари, сред които доброволците от Министерството на отбраната и 
Агенцията по горите, участвали са 70 единици техника, два военни вертолета и един, осигурен от 
частна фирма. 
ДУМА припомня, че пожарът възникна на 24 август в дефилето и порази над 17 хиляди дка треви и 
гора. Щетите засега се оценяват на над 15 милиона лева. Според горските ще трябват поне 50 години 
да се възстанови изгорялата гора. 
 

Три фирми дариха на общежитието шанса да обнови бани и умивални 
в. Утро, Русе | Нели ПИГУЛЕВА | 30.08.2017  
Три щедри дарения получи Средношколското общежитие в Русе, съобщи за "Утро" директорката на 
пансиона Христина Петкова. Мечтата ни да ремонтираме и да освежим баните, умивалните и 
сервизните помещения, които плачат за обновление, е на път да се осъществи, каза Петкова. Това 
става възможно благодарение на жестовете, които правят към русенското общежитие за гимназисти 
фирми в Исперих, Каспичан и Севлиево. 
Девет тона фаянсови и теракотени плочки вече са пристигнали от Исперих. Това е станало през 
първата половина на август. Независимо от ваканционното време, веднага се организирахме и 
възпитатели, и ученици, които имаха възможност, направихме една бригада, за да разтоварим 
пристигналата дарителска пратка, разказа директорката. 
Сега се очаква не след дълго да дойдат и 18 моноблока и 30 мивки от Севлиево и Каспичан. И трите 
фирми не само ни подариха плочките и мивките, но направиха и още един жест - осигуряват 
транспортирането на ценните пратки, като дори се погрижиха да разполагаме и с мотокар, за да 
могат да се разтоварят палетите с плочките, обясни Петкова. След като пристигнат и мивките и 
моноблоковете, което е въпрос на време, ще започнем да правим ремонтите поетапно, като ще 
разчитаме на собствени сили, за се справим със задачата и да обновим мокрите помещения, добави 
директорката. 
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Болницата приема дарения за "семейна стая" 
в. Бряг, Русе | 30.08.2017  
Отделение Неонатология в русенската болница получи уникалната възможност да е едно от трите 
отделения в страната, в което да бъде създадена "семейна стая". Това ще се случи благодарение на 
инициативата на фондация "Нашите недоносени деца", чийто основен приоритет е да се въведе 
семейно- ориентирана грижа за недоносените бебета от раждането, съобщиха от здравното 
заведение. До момента от фондацията са подпомогнали над 30 неонатологични отделения и са 
открити 2 семейни стаи за кърмене в страната. В българските отделения няма обособени 
пространства, в които родителите могат да прекарат време и да контактуват с децата си. Именно в 
такава стая младите майки и татковци ще могат да опознаят бебето си и да се научат да полагат 
основни грижи за него преди то да бъде изписано у дома. 
Всеки, който иска да помогне за създаването на такава стая в русенското неонатологично отделение, 
може да го направи, като изпрати дарителски SMS с текст на латиница: DMS BEBE на номер 17 777 (за 
абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel). 
 

В модерен приют за около 2000 кучета ще се превърне бившата Ветеринарна лечебница в 
Плевен 
www.dariknews.bg | 30.08.2017  
Изготвено е техническото задание за изработка на проект за основен ремонт и преустройство на 
сградите в Приюта за безстопанствени кучета, който предстои да бъде създаден в бившата 
Ветеринарна лечебница в Плевен. Това информира кметът Георг Спартански. Той каза, че идеята е 
всичките сгради да бъдат използвани като се предвижда да има лечебница, стационар, помещение 
за персонала, манипулационни, операционна, реанимация, аптека, както и гаражи.   Спартански 
уточни, че това задание е изготвено за капацитет от 2000 кучета, които да могат да бъдат настанени в 
новия приют. Според него това предполага и възможността за сключване на договори със съседни 
общини при съответно заплащане.   В дейностите, които ще се извършват в приюта са включени и 
свободни разходки на кучетата, работа с доброволци относно социализацията им и привикването 
към живот в домашни условия. Предвидено е и място за оглед за хората, които желаят да си 
осиновят куче. 
„Ще се опитаме да дадем едно модерно решение на проблема, а проектът ще даде отговор на 
въпроса, колко пари ще ни струва това упразнение“, каза кметът. Той допълни, че ако средствата се 
окажат твърде големи за бюджета на общината, работата ще започне поетапно. „Идеята е до края на 
тази година да приключи проектирането, за да може да се предвидят сумите в следващия бюджет и 
да се направи процедурата по избор на изпълнител, след което да започне работата по създаването 
на голям съвременен приют за кучета, който ще реши проблема на Плевен и на част от някои други 
общини“, каза Георг Спартански. 
 

Корпорация "Развитие" започва книжна дарителска кампания в страната 
www.uspelite.bg | 30.08.2017  
Корпорация „Развитие“ започва книжна дарителска кампания из страната. Читалища, библиотеки и 
училища от 36 населени места в България ще получат заглавия, издавани през годините от 
„Развитие“. Верни на своя стремеж да се стимулира четенето, както и подпомагането на български 
автори, от корпорацията ще направят всичко възможно книгите да достигнат и до малки населени 
места, като Попово, Дряново, Ихтиман, село Дебелец и други. 8 заглавия ще участват в започващата 
кампания, сред които и няколко знакови. Романът на Ина Вълчанова „Остров Крах“, спечелил 
Европейската награда за литература 2017 и 9-тия конкурс „Развитие“ за непубликуван български 
роман, книги от 10-тото издание на „Естествен роман“ на Георги Господинов, както и току-що 
излязлата от печат втора книга на изтъкнатия радиожурналист и общественик Петър Пунчев „Вие сте 
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тук“. Освен тях в дарителския пакет влизат последният роман на Александър Томов „Nickname 
тийнейджър“, който спечели номинация от 9-тото издание на конкурс „Развитие“, както и четирите 
книги от поредицата „Топспортисти“ – „Родени да побеждават“, посветена на волейболните ни 
лъвове, „Албена и Максим“ – за двукратните световни шампиони по фигурно пързаляне, 
автобиографията на Иван Вуцов „Истини за живота“ и книгата за Димитър Бербатов – „Война с 
времето и себе си“. Корпорация „Развитие“ планира и втори етап на книжната дарителска кампания. 
За да се осъществи той обаче, се очаква да бъдат получени  от библиотеки, читалища и училища в 
страната конкретни български заглавия, които желаят да притежават в колекциите си. Ако те са 
налични на книжния пазар, „Развитие“ ще ги закупи и изпрати до съответното място. 
 

УМБАЛ Бургас обявява кръводарителска акция 
www.radioburgas.net | 30.08.2017  
Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас призовава всеки, който иска  да 
помогне за  спасяването на човешки живот, да дари кръв. „Приканваме хората, които искат да 
помогнат, да ни посетят в рамките на нормалното ни работно време за безвъзмездно 
кръводаряване”, заявява  началникът на Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ 
Бургас д-р Тодор Бояджиев. Отделението, което е по-познато като Кръвният център, се намира в 
сградата на ДКЦ 1 
и работи от 07:30 до 14:00ч. от понеделник до петък. Желаещите да дарят кръв трябва да са на 
възраст от 18 до 65 години, в добро здравословно състояние и да носят със себе си документ за 
самоличност /лична карта/. Кръводарителската акция ще продължи до края на активния летен сезон, 
защото през този период  населението в региона се увеличава значително. Това от своя страна води 
до ръст  както на травматичните случаи – катастрофи и други инциденти, така и на пациентите, на 
които предстоят  операции. Всеки, който иска да помогне за спасяването на човешки живот, може да 
посети Отделението по трансфузионна хематология (Кръвният център) от 07:30 до 14:00ч. в 
делнични дни. 
 

В Смилян събират доброволци за подновяване на над 20 км. туристически пътеки по 
границата  
www.haskovo.net | 30.08.2017  
Читалище "Проф. д-р Асен Златаров 1927" в родопското село Смилян организира доброволческа 
акция за подновяване на маркировката по четири туристически пътеки до природни 
забележителности в района на Горното поречие на р. Арда. Маркировката е поставяна в периода 
2006 - 2009 г. и като цяло вече е остаряла, а на места липсва или е унищожена от вандали или тежки 
снегове. Друга част е повредена от паднали иглолистни дървета заразени от корояди. Инициативата 
цели да се осигури лесен и проследим достъп до обектите на природното наследство, така че 
туристите да стигат до тях само по маркировка с боя, поставена върху здрави широколистни дървета 
и монолитни скали.  Акцията ще с епроведе в уикенда на 30 септември и 1 октомври, а дейностите 
ще бъдат свързани с: - разкастряне и отстраняване на паднали клони и суха дървесна маса по 
трасетата; - поставяне на маркировка с боя и шаблони; - заснемане на обектите на природното 
наследство и новата маркировка, за да бъдат публикувани във фейсбук страницата на Посетителски 
информационен център - Смилян. Акцията е на 30 септември и 1 октомври, а сборният пункт и за 
двете дати е в 9:00 ч. в Посетителски информационен център - с. Смилян, община Смолян, ул. 
"Бреза" 18. Пътеките са: 1. с. Сивино - ЗМ "Ливадите" - вр. Ком - с. Арда (7 км) 2. Пътека "Лековитите 
изворчета ": с. Смилян - м. Бакъджийско - м. Бориките - м. Лесон - м. Дупка (2 км) 3. Панорамна 
пътека над с. Смилян, която се ползва и за трасе на ежегодно домакинстван от селото кръг от 
националния шампионат по планинско бягане всеки октомври (6 км) 4. с. Рибница - мегалитен 
скален комплекс над крепост "Козник" (8 км). За повече информация вижте страницата във Фейсбук 
на Посетителски информационен център в с. Смилян . СмолянБГвести.нет  
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„Усмихни се. Карин дом“ се завръща на 16-ти септември 
www.dariknews.bg | 30.08.2017  
За трета поредна година ще се проведе благотворителният семеен фестивал „Усмихни се“, като 
средствата, събрани по време на събитието ще бъдат използвани за запзването на терапевтична 
група „Усмивка“ за деца с комплекси нужди в Карин дом.   Семейният празник ще се проведе на 16-
ти и 17-ти септември в красивата градина на Карин дом в Морската градина на Варна като подарък 
към децата за началото на учебната година и символичен край на безгрижната ваканция. Темата 
тази година е  Приказна градина, а верни на традицията организаторите ще преобразят зеления 
двор на Карин дом в място за семейни забавления с пикник зона, фермерси и занаятчийски пазар, 
детски кът, кулинарно шоу и неизоброими детски работилници. Ще има татуровки с кана, шоу на 
цирк Балкански, йога класове, уроци по капоейра, шах и още много други. Както и предишни години, 
Усмихни се ще предложи забавления за цялото семейство и през двата дни на фестивала, като така 
гостите ще могат да се порадват на последните летни лъчи на открито, изпробвайки различни 
кулинарни, спортни, бирени или шопинг приключения. Това, което е ново е, че за първа година 
фестивалът има своя тема и ще покаже на децата  света на приказките, ще ги пренесе в тайната 
градина на тяхното въображение и ще им разкаже някои добре познати или вече позабравени 
истории за далечни царства.  За да останат тези семейни мигове запазени като топъл спомен, ще 
бъдат обособени три фотографски къта на различна тематика, където деца и родители ще могат да 
направят своята семейна снимка.  Не на последно място, всички тези забавления ще спомогнат за 
благородната кауза на Карин дом. Събраните по време на фестивала средства (от дарение за вход, 
участие в томбола и закупени продукти, работилнички и др.) се използват за терапия на децата със 
специални потребности в Карин дом. Група „Усмивка“, която носи името на фестивала е за деца с 
комплексни и интензивни нужди от подкрепа, а група „Малки+“ е за най-малките деца с 
комуникативни затруднения и аутистичен спектър. Благодарение на всички гости на фестивала, 
всички партньори и усилията на целия екип, зает с организацията, децата със специални потребности 
на Карин дом получават висококвалифицирана терапия.  
И тази година мисията на фестивала е да стартира новата учебна година с усмивка, като в същото 
време се научим да бъдем по-толерантни към децата със специални потребности и разбираме по-
добре трудностите, пред които са изправени техните семейства. Това е и посланието, което остави 
Джъстин Боланд – първият организатор и идеолог на фестивала, преди да напусне България и да 
остави организацията му в ръцете на екипа на Карин дом. 
 

Вторият Рок Фестивал в Хасково прибавя и благотворителна нотка 
www.parvomai.net | 30.08.2017  
Групата, двигател на Втория Рок фестивал в Хасково Jhon Steel и ексвокалистът на Рейнбоу Дуги Уайт 
ще направят отчисления от продажбите на новия си албум, който записаха съвместно, в полза на 
нуждаещите се от лечение в чужбина деца от Хасково. Това съобщи представителят на групата 
Красимир Димитров на пресконференция в общината днес. Албумът “Еverything or nothing” /Всичко 
или нищо/ ще бъде промотиран официално този четвъртък, а в средата на август се завъртя и 
първият сингъл от него "Behold the night", който вече се радва да доста добра популярност сред 
почитателите на рока. С решението да помагат на нуждаещи се деца групарите са подбудили и 
вплитането на благотворителна кампания в рамките на тридневния Рок фестивал, който започва на 
31-ви август, а апогеят му ще е на 2-ри септември с представянето на албума на Jhon Steel и Дуги 
Уайт на площадка „Спартак“, посочи заместник-кметът по културата Милена Трендафилова. 
Доброволци ще работят по време на фестивала за набирането на средства и от присъстващите. 
Второто издание на фестивала на рок музиката в южния град набира скорост ден преди да започне с 
огромното очакване от феновете. „Летящият успешен старт на първия рок фестивал през миналата 
година, одобрителните отзиви, които получихме от хора от различна възраст за него, ни мотивира да 
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направим и второ издание“, посочи Милена Трендафилова. Заместник-кметицата напомни, че в 
дните на фестивала на хасковска сцена ще се качат общо 12 групи, като те са подбрани да са 
различни стилово. Въпреки, че към фестивала е регистриран огромен интерес от национално 
популярни групи, организаторите са предпочели да дадат поле за изява на повече местни банди от 
Хасково и региона. Ще има обаче и гости от страната, като една от най-нахъсаните групи да свири на 
хасковска сцена е „Обратен Ефект“, посочи Красимир Димитров. За меломаните тази година са 
създадени всички удобства, майсторите вече разпъват шатрите на площадка „Спартак“, където 
цялостната подготовка за фестивала вече върви с пълна сила. В подкрепа на това издание на 
фестивала се включва и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни. „Призоваваме младите хора да дойдат и да се забавляват в дните на рок фестивала. 
Да чуят хубава музика и да чуят посланията в нея, защото рокът излъчва послания.“, коментира 
председателят на комисията Юлия Динкова. Рок фестивалът стартира в четвъртък вечер от 18 часа с 
изпълнения на децата от Музикалната школа към Младежкия център. Те ще открият за втори път 
музикалната сцена, като идеята е участвайки на една сцена с утвърдени групи да бъдат стимулирани 
за музикалното си развитие. Летящ старт на големите концерти след тях дават рокаджиите от 
хасковско-димитровградската банда Slim Jim. Всички изпълнения по време на тридневния Рок 
фестивал ще се излъчват директно по eTV и на видео платформата в Haskovo.net. Междувременно 
стартира и игра за феновете. Условието й е да се заснемат брандираните с афиш на Хасково рок фест 
тролеи, които се движат в града. Фотосите трябва да се публикуват с таг Haskovo Rock Fest в личната 
страница. За хората с профилите с най-много публикации ще има страхотни изненади. Красимира 
Славова 
 

Дечица с увреждания трогнаха дарител с чувствено писмо и саморъчно направена картина 
www.glas.bg | 30.08.2017  
Пловдивският козметичен бранд Refan получи поздравителен адрес от Национален фонд „Свети 
Никола” за изключителната си благотворителна дейност. Компанията е известна с добрите си дела в 
различни области на спорта, културата, здравеопазването и за помощта за дечица с увреждания. 
Рефан е и "Любима марка на българския потребител за 2017 г.", след като спечели безапелационно 
първите места в категориите "Козметика" и Българска марка", в надпреварата организирана тази 
година. „ Благодарение на вашето щедро дарение, сирачета, част от тях с тежки двигателни и 
ментални увреждания, пребиваващи в Дом за деца с тежки увреждания - гр.Горна Оряховица, имаха 
прекрасен и незабравим летен рехабилитационен лагер в Крайморие!”, пише в благодарственото 
писмо, в което се казва още: „Това незабравимо и топло лято на 2017 г. децата ще запомнят 
завинаги, благодарение на Вашия хуманен жест! Благодаря за радостта в очите на децата! Сърце, 
което дава, никога не остарява, ръка, която дар дарява, никога не обеднява!” Към официалното 
писмо е добавена картина, нарисувана специално за Refan от сираче в час по арт-терапия, 
организиран от НФ "Свети Никола”, с помощта на терапевт доброволец. На гърба й има надпис „С 
благодарност за безкористните жестове, правени от вас!”. 
 

С празник закриват лятната Детската работилница за изкуство в библиотеката 
www.dariknews.bg | 30.08.2017  
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” организира за празник за шуменските деца, с който 
по традиция ще бъде закрита лятната Детска работилница за изкуство в библиотеката.  Празничната 
програма ще започне в 10.00 ч. в четвъртък с представяне на спектакъла „Ако бях голям”, подготвен 
по едноименната книжка на Ева Яниковска от участниците в театралното ателие на работилницата, и 
ще продължи с музикална програма. Гостите на празника ще могат да разгледат и изложба с творби 
на участниците в летните фото- и фешънателие и да се включат в благотворителен базар с изделия, 
изработени в приложните ателиета на детската работилница. По традиция със събраните от базара 
средства ще бъде закупена детска литература.  През настоящото лято, в рамките на XI Детска 
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работилница за изкуство, библиотеката организира седем клуба и ателиета, а през месец август 
предложи на шуменските деца и лятна следобедна занималня, в която под ръководството на педагог 
малчуганите участваха в различни приложни занимания и се запознаха с интересни художествени 
текстове. За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите 
коментари. 
 

"ИКЕА България" отчита ръст на продажбите с 11% 
www.dnevnik.bg | 30.08.2017  
Българското поделение на шведската верига за обзавеждане на дома ИКЕА (IKEA) отчита 11% ръст на 
продажбите през последната година до 103 млн. лв. Това съобщи новият управител на компанията в 
България Никос Ифантидис, който поема бизнеса в страната след 16 години работа за бранда на 
гръцкия пазар. Посетителите на софийския магазин, центровете за поръчки във Варна и Бургас и 
онлайн платформата са с 14% повече - общо 2.8 млн. души, а купувачите нарастват с 13 на сто до 1.1 
млн. през последната година. Общо 83% от клиентите са изказали удовлетворение от начина на 
обслужване, което е с 2 на сто повече, отколкото година по-рано, съобщи Ифантидис при 
представянето на новия каталог на ИКЕА. За шестте години, откакто е отворен първият магазин на 
веригата в България, досега тя отчита 13 млн. посетители. 
Ифантидис не изключи вероятността да бъде открит нов обект на компанията като каза, че се 
оглеждат възможностите на Пловдив и Стара Загора, но направи уговорката, че всичко зависи от 
пазарната конюнктура, която на този етап оцени като благоприятна. Играчка, измислена от 
българско дете, ще бъде пусната в продажба през ноември, стана известно при представянето. Това 
е дакелът Мури, нарисуван от 10-годишната Мира от София, участвала във "Вълшебния конкурс за 
деца и техните фантастични приятели" на ИКЕА. Приходите от продажбите ще се насочват към 
благотворителност. Предстои пускането в световен мащаб на нова серия мебели, чието 
производство е възложено изцяло на български производители, съобщиха от компанията без да 
дават повече подробности. 
 

Сдружение направи дарения в Дом за стари хора 
www.dariknews.bg | 30.08.2017 | 
Днес хора от Сдружението „Искри на надеждата“ от гр. Ауе, Германия посетиха Дома за стари хора в 
Мездра. Те направиха дарения за възрастните хора и потребителите на Център за настаняване от 
семеен тип №3.   Гостите бяха посрещнати от кмета на Общината инж. Генади Събков, директора на 
дома Владислава Димитрова и директора на комплекса за социални услуги за деца и лица с 
увреждания“ в града - Диана Вутова.   „Със Сдружение "Искри на надеждата“ работим от 6 години. За 
четвърти път техни представители гостуват на Дома за стари хора в гр. Мездра. Тази година те ни 
подпомагат с  най-необходимите консумативи. Даряват ни и 100 евро, с които ще закупим най-
предпочитаните хранителни продукти на нашите потребители.“, каза Владислава Димитрова, 
директор на Дом за стари хора в  Мездра.   Сред вещите, които Сдружение „Искри на надеждата“ 
дари на домуващите стари хора, бяха столове, памучни постелки за легла, косачка, санитарни 
принадлежности и приспособления, с които да се повиши комфорта на потребителите на услугата.   
„От години работим прекрасно с представителите на Дома за стари хора в Мездра. Сигурен съм, че 
пълноценната ни работа ще продължи и за в бъдеще в името общата цел- осигуряването на по-
достойни старини на потребителите.“, допълни Щефен Фридрих, представител на Сдружение "Искри 
на надеждата ". 
По изрично желание на дарителите, същите бяха посрещнати в двора на институцията , където и 
разпънаха палатки. Под звуците на народна музика и типични за българската кухня ястия премина 
вечерта срещу 30-ти август. Днес домакините заведоха германските си приятели до Пещерата 
Леденика. Всички бяха очаровани от красотата на българската природа и обещаха отново да посетят 
България. 
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Интензивна и успешна година за Ротари клуб "Русе" 
в. Бряг, Русе | Иво БРАТАНОВ, PHF Ротари клуб "Русе" | 31.08.2017  
Свилен Кунев е роден в гр. Русе. Защитил е докторска дисертация по организация и управление на 
производството през 2012 г. в РУ "Ангел Кънчев". Специализирал е международна търговия и 
финанси в Полша, бизнес планиране в Сърбия, обучение по предприемачество в EFER (по методика 
на Харвард и Кеймбридж), мениджмънт в транспорта и логистиката в Бремен (Германия) и 
технологичен трансфер в Карлсруе (Германия). Сега е главен асистент в ате-дра "Мениджмънт и 
бизнес развитие" в РУ "Ангел Кънчев". Преподава на студенти от специалностите "Индустриален 
мениджмънт", "Бизнес мениджмънт", "Маркетинг", "Предприе-мачество и иновации". Бил е Еразъм 
гост лектор в Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen University College (Белгия) и обучител по 
предприемачество в Узбекистан. Участва в екипи и в управлението на проекти по Horizon 2020, 
Erasmus+, INTER-REG, FP7, Security. Член на Асоциацията на преподавателите по икономика и 
управление в индустрията в България. Има опит като вещо лице по икономически експертизи на 
ОДП - Русе и мениджър продажби в производствено предприятие. 
Свилен Кунев е член на Ротари клуб "Русе" от 2011 г. Три пъти е избиран за секретар на клуба, а през 
ротарианската 2016/17 г. беше президент на Р "Русе". 
На читателите на в. "Бряг" предлагаме интервю с гл.ас. д-р Свилен Кунев, пастпрезидент на Р "Русе". 
- Нека В началото на нашия разговор да представим накратко РК "Русе". 
- Р К "Русе" е чартиран на 4 декември 1936 г. През 1941 г. ротарианството у нас е забранено по силата 
на Закона за защита на нацията. Разтурени са осемте български клуба, съществували по онова време, 
сред които е и нашият. След половинвековно прекъсване на традицията, през м. май 1992 г. клубът е 
възстановен, а официалното му повторно чартиране е на 31.05.1994 г. Негов спонсор е Р "София". 
Сега в нашия клуб членуват 24 ротарианци (в т.ч. -5 жени и двама почетни членове). Членовете на 
Клуба покриват характерните за Русе професии: машиностроене, химическа индустрия, 
преподавателска дейност, лека промишленост, търговия, медицина, право, изкуство и култура, 
обществена дейност, селско стопанство. 
- Кои дейности В клубната служба могат да се изтъкнат като най-значими? 
- Най-важното събитие за нас през годината беше отбелязването на 80-годишнината на Р "Русе". 
Дейностите бяха организирани съвместно с Р "Русе-Дунав". Благодарение на нашия приятел и вече 
Дистриктен гуверньор доц. д-р Емил оцев, това беше съчетано с Асамблеята на дистрикта, което 
позволи към Русе да се стекат ро-тарианци от цяла България. 
Тържествената дата бе 13 май. Присъстваха над 110 гости от 19 клуба от България, нашите млади 
приятели от Ротаракт и Интеракт, както и всички наши членове и техни партньори. Приветствия бяха 
поднесени от името на Пламен Стоилов, кмет на община Русе, и Русенския митрополит Наум. 
Нашият подарък към русенци и гостите на града беше концерт на площада с главен участник Тони 
Димитрова, както и на русенски рок групи. Тържествата бяха обширно отразени в русенски и 
национални медии, благодарение на широката предварителна разгласа и подготвената детайлна 
информация за журналистите. 
- По повод празненството беше издадена и книга за историята на ротарианството В нашия град. 
- Това беше един от ключовите моменти през юбилейната година. Подготовката на книгата "80 
години Ротари в Русе" започна още в предходния мандат (2015/16 г.). Благодарение на усилията на 
авторите Владимир Вит-ков и Иво Братанов, на пастпрезидента Димитър Акъллиев и на секретаря 
Елена Игнатова, книгата видя бял свят през есента. Значителният труд, който авторите бяха 
положили за издирването, обработването и подреждането на голям масив от данни за 
ротарианството в Русе, беше представен подобаващо на 4 декември 2016 г. в Регионалния 
исторически музей - Русе. Присъстваха около 50 гости. 
- Какво може да се каже за клубното членство? 
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- През периода увеличихме своя състав с един нов член, няма напуснали. огато разглеждаме 
потенциални кандидатури на нови кандидат-членове, главният критерий е да се подбират хора, 
притежаващи личен потенциал и професионални възможности да помагат за реализирането на 
клубните инициативи в духа на ротарианските ценности. 
Ще посоча и това, че през изтеклата ротари-анска година лубът е посрещнал редица гости, които са 
говорили по интересни, актуални и значими теми. От м. септември 2016 г. до края на м. юни 2017 г. 
са ни гостували Милен Добрев (изп. директор на Русенската търговско-индустриална камара); 
Теодора Евтимова (директор на Регионалната библиотека "Любен аравелов" - Русе); Явор Йотов 
(организатор на Младежкия клуб по авио- и корабомоделизъм - Русе); Мария Ду-канова (директор 
на НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - Русе); Хачик Лебикян (краевед, автор на книги за Русе); Ахмед 
Алиев (гл. редактор на Дарик Радио Русе); д-р амен Милков (бивш член на луба и почетен консул на 
Република Монголия в Русе); проф. д-р Даниел Братанов (Декан на факултета "Обществено здраве и 
здравни грижи" в Русенския университет). 
Смятам, че успяхме да поддържаме и добра вътрешна комуникация между членовете. Въведохме 
практиката преди всяка сбирка от президента и секретаря да се изготвя и разпраща по и-мейл до 
всички дневен ред за предстоящата сбирка. Това помага на всеки един член да знае за какво ще се 
говори на сбирката, да се ориентира в протичащите и планираните клубни дейности. 
Много добра е и нашата комуникация с местни и национални медии, със сп. "Ротари на Балканите". 
Поддържаме и външна официална фейсбук страница на клуба. 
Нашият клуб беше представен и на международен научен форум - конференция "Corporate social 
responsibility", която се проведе в Деня на народните будители - 1 ноември 2016 г. в Русенския 
университет. Тогава имахме възможност да разкажем как корпоративната социална отговорност 
намира израз в ротарианското движение и конкретно в историята и проектите на Р "Русе" от 
неговото основаване през 1936 г. до сега. 
- Понеже Ротари е хуманитарна организация, редно е тук да представим поне по-значителните 
проекти, осъществени от Клуба. 
- Дейностите ни в това направление са твърде много и ще спомена само по-важните от тях. През м. 
септември 2016 г. подпомогнахме XII-ия Международен конкурс за екслибрис EX VINO -EX VERITAS на 
Регионалната библиотека - Русе. На 03.10.2016 г. участвахме в благотворително барбекю на Р "Русе-
Дунав". Събраните средства в размер на 2500 лв. бяха предвидени за проекти за децата на Русе. На 
01.12.2016 г. ротарианци от двата русенски клуба приеха дарение на помощни средства, 
осъществено със съдействието и по инициатива на Кристин Дагуел и нейния съпруг от Р "Хъл" 
(Англия). Бяха доставени голям брой инвалидни столове, колички и проходилки до пристанище 
Варна, а оттам с автомобилен транспорт пристигнаха в Русе, където ротарианци от двата клуба с 
личен труд разтовариха пратката. За целта беше безвъзмездно предоставено складово помещение 
от БЧ - Русе. През м. април т.г. съдействахме за отпечатването на книгата " ината на Русе" от Ха-чик 
Лебикян. Подпомогнахме издаването й както със средства от клубната каса, така и с лични дарения 
на някои от ротарианците. В книгата е изразена благодарност към клуба и е посочено, че това е една 
от инициативите по повод 80-годишнината на ротарианството в Русе. На 13 май участвахме в проекта 
"Подобряване на училищната среда" с монтиране на пейки в двора на 
ОУ "Олимпи Панов". На 24 май дарихме 500 лв. за ученик от ОУ "Отец Паисий", страдащ от тежко 
онкологично заболяване. На 15 юни осъществихме традиционния ни проект за скрининг на рака на 
простатата в с. Кривина, Община Ценово. 
- Каква обобщена оценка може да се даде за работата на Р "Русе" през изтеклата Вече ротарианска 
година? 
- Това беше интензивна и успешна година, в която постигнахме почти всички от поставените цели. 
През изминалата година се убедих, че един от ключовете за успех на Ротари клуб е добрият баланс 
между приятелство и кауза. огато се събираме всяка седмица, нека да не забравяме защо го правим 
и каква е нашата обща цел (кауза); а когато реализираме проект или подпомагаме инициативи, нека 
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да не забравяме, че го правим, защото сме приятели и единомишленици, споделящи общи ценности 
(приятелство). Това носи щастие и радост на нас и на хората около нас. 
 

Кметът Ралев ни кани да почистим Марица 
www.marica.bg | Автор: Валя НИКОЛАЕВА | 31.08.2017  
Кметът на "Северен" инж. Ральо Ралев  организира почистване на алеята от северния бряг на Марица 
и  очаква доброволци. Повод за уборката е  третата годишнина от обявяване на Пловдив за 
Европейска столица на културата 2019, обясниха от кметството.  Инициативата е на фондация 
“Пловдив 2019” , а организацията е на районната администрация.  През уикенда на 2 и 3 септември 
от 10  до 15 часа желаещите могат да се включат в  почистване  на пространството около крайречната 
алея.  Ще бъдат засадени билки и цветя, ще се боядисат пейките в района, както и детската 
площадка, разказаха от кметството.    На 5 септември, на същото място от 15 до 22 часа, ще бъдат 
организирани забавления за гражданите. Планира се изработването на Вело зелен маршрут, под 
формата на градска велокарта. Ще  има велошествие  от всички посоки на града към сборния пункт 
на реката, където ще се  проведе  пикник на открито с игри. Всеки е добре дошъл с одеяло, настолни 
игри, федербал, домашна храна и напитки.  След 21 ч. ще бъде прожектирано и кино на открито. 
Заедно с ПЛОВДИВ БЯГА ще се пробяга и най-дългата пешеходна улица в Европа от 19 часа - Главната 
и Капана. /Марица.бг 
 

Благотворителната инициатива „Кутия за книги“ дигитализира Дом за деца „Олга 
Скобелева“ 
www.podtepeto.com | 31.08.2017  
По време на предната инициатива бяха събрани над 2 000 лева, с които бяха закупени лаптопи и 
мултмедия за децата   Кутия за книги е благотворителната дарителска кампания, която има за цел да 
дигитализира всички домове за деца в България. Как да участваш? Всеки може да дари прочетени 
книги в специалните „Кутии за книги“ в Пловдив или да закупи книги на много символична цена от 
благотворителните разпродажби на JCI Plovdiv.    По време на благотворителната разпродажба на 
Капана Фест през юни JCI Plovdiv събраха над 2000 лв., с които закупиха 4 лаптопа, един настолен 
компютър, мултимедия и принтер за Дом за деца „Олга Скобелева“ в гр. Пловдив. „Успяхме да 
осъществим това щедро дарение само благодарение на партньорите ни от Impacto.bg. Благодарим 
им от сърце!“ – Ивелина Начева, ръководител на проекта.   На 28.08 JCI Plovdiv дариха закупената 
техника на Дом за деца „Олга Скобелева“, а с книгите, изгубили физическата си стойност, 
организираха специални работилници „Направи си сам“, по време на които децата сами вдъхнаха 
нов живот на овехтялата хартия, претворявайки я в арт декорация за стена, масички за кафе и 
фунийки за цветя. В края на деня децата имат удоволствието да гледат филм на чисто новата си 
мултимедия.    Не пропускайте да се включите в следващата благотворителна разпродажба на JCI 
Plovdiv по време на Shake That Хълм от 02 до 03 септември 2017 г. , която ще се проведе в градинката 
на Младежкия Хълм.    Събраните средства от това събитие ще бъдат инвестирани в закупуването на 
компютри за Дом за деца лишени от родителска грижа „Васил Петлешков“ в гр. Брацигово.  Книгите, 
изгубили физическата си стойност, отново ще бъдат използвани за специални работилници „Направи 
си сам“.    Къде можеш да дaриш книги?   Кутиите за книги, в които да дарите прочетени книги, 
можете да намерите на следните места в Пловдив: • ОУ „Екзарх Антим Първи“ - ул. „Захари Стоянов“ 
86 • ЕГ „Иван Вазов“ - бул. „България“ 121 • ЕГ „Пловдив“ - бул. „България“ 123 • Ректората на ПУ 
„Паисий Хилендарски“ – ул. „Цар Асен“ 24 • Технически университет София, филиал Пловдив - 
ул.„Цанко Дюстабанов" 25 • Limacon Event Center – бул. „Марица“ 154 А • BizLabs – бул. „Шести 
септември“ 152 • Канапе -  ул.„Братя Пулиеви“ 1  • Котка и Мишка - ул.„Христо Дюкмеджиев“ 14 • 
Отсреща -  ул.„Бетовен“ 12   Благодарим на всички, които дариха книги в нашите Кутии за книги, 
както и на хората, закупили книги от първата разпродажба, по време на Капана Фест.    Очакваме ви 
на 02 и 03 септември по време на Shake That Хълм от 13:00 до 21:00ч. в градинката на Младежкия 
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хълм и нека дигатализираме всички домове за деца в България!   Повече информация за 
инициативата ще откриете на:  https://goo.gl/BhBDXw 
 

Десетки малчугани пяха и играха на финала на детската лятна работилница в библиотеката 
www.shum.bg | 31.08.2017  
С пъстро тържество бе сложен днес финал на 11-тата детска лятна работилница на шуменската 
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“. Пред своите приятели, родители, баби и дядовци 
децата показаха какво са научили и направили при посещенията си в различните ателиета през 
лятото. Тази година в заниманията се включиха над 150 деца, които реализираха над 1000 
посещения, отчетоха от библиотеката. В рамките на 11-тата детска работилница за изкуство, 
библиотеката организира седем клуба и ателиета, а през месец август предложи на шуменските 
деца и лятна следобедна занималня, в която под ръководството на педагог малчуганите участваха в 
различни приложни занимания и се запознаха с интересни художествени текстове. Празничната 
програма днес започна със спектакъла „Ако бях голям”, подготвен по едноименната книжка на Ева 
Яниковска от участниците в театралното ателие на работилницата. В пространството пред Детски 
отдел на библиотеката малчуганите в лятната занималня пяха, рецитираха и танцуваха. За гостите на 
празника бе подредена изложба с творби на участниците в летните фото- и фешън ателие. Бе 
подреден и традиционния благотворителен базар с изделия, изработени в приложните ателиета на 
работилницата. От него днес бяха събрани 92 лв., които по традиция отиват за закупуване на книжки 
за Детския отдел на библиотеката. За финал на празника малки и големи се почерпиха с торта. 
ШУМ.БГ 
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