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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новини за членове на БДФ 
 

1500 деца от 90 училища идват в Търново за ромския фестивал ”Отворено сърце” 

www.trud.bg | 26.05.2018 | 10:38 
Близо 1500 деца, учители и родители от 90 училища, както и младежи от доброволчески 
групи в цялата страна се събират на 8 и 9 юни във В. Търново за петнадесетото издание на 
Детския ромски фестивал ”Отворено сърце”. Фестивалът е съвместна инициатива на Център 
„Амалипе“, Община Велико Търново и Тръст за социална алтернатива. Откриването на 
фестивала ще се състои на 8 юни в парк “Марно поле”. Веднага след това започва 
фестивалната програма с изпълнения на всяко от участващите училища. Пред очите на 
зрителите ще оживее пъстра феерия от ромски, български и други песни, танци, 
драматизации на приказки, възстановки на обичаи, ученически театър. Паралелно с това в 
парк „Марно поле” ще бъдат устроени ателиета, представящи традиционни ромски занаяти. 
Гостите ще могат да опитат традиционен рударски качамак, да отпият калдарашко кафе, да 
се консултират за бъдещето с Мадам Касандра – Гадателката и т.н. Вечерта участниците във 
фестивала ще дефилират с пъстри носии и знамена по централната улица „Васил Левски” в 
старата столица. Дефилето ще завърши пред сградата на общината, като към него ще се 
присъединят и официалните гости и заедно ще извият хоро на толерантността. В 19 часа ще 
е премиерата на филма „Кремена“, с режисьор Мартин Динков в Библиотечно-
информационния център на ВТУ. Фестивалната програма ще продължи и през целия ден на 
9 юни. В 17 часа ще е официалното закриване на Фестивал „Отворено сърце“ и връчване на 
Голямата награда на Община Велико Търново . Специално за всички участници във 
Фестивала, община Велико Търново ще представи от 21 часа аудио-визуалния спектакъл 
„Звук и светлина”. 

Етнофестивал събира 2000 деца в Минерални бани 

www.kmeta.bg | 26.05.2018 | 
Близо 2000 деца от целия свят ще танцуват, пеят и творят в хасковското с. Минерални бани 
на 31 май и 1 юни. КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов", със 
съдействието на община Минерални бани, организират 18-ти Международен детски 
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етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа",  посветен на най-хубавия 
детски празник, 1 юни – Международен ден на детето.  
В проявата ще вземат участие 80 групови и 35 индивидуални изпълнителя от 15 области и 38 
населени места от територията на цяла България, както и 15 чуждестранни групи от 
Македония, Молдова, Полша, Русия, Сърбия, Турция. Ще се докоснем до китайската култура 
и традиции чрез изпълненията на участници от Българо-китайски образователен център 
„Панда" - гр. София.  Ще бъдат представени близо 90 училища, читалища, ОДК, ОДЗ, 
центрове и школи от България и чужбина. 
В рамките на детския етнофестивал ще се проведе кръгла маса и обучение "Новите рискове 
за деца в интернет и как да ги предотвратяваме" на 31 май от 11 часа в залата на хотел 
„Божур". Форумът е организиран съвместно с Националния център за безопасен интернет, 
чиито координатор Георги Апостолов, ще бъде лектор. За участие са поканени българският 
еврокомисар по дигиталното общество Мария Габриел, председателят на Народното 
събрание Цвета Караянчева, депутати, кметове и др. официални лица от региона, а 
модератор ще бъде вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков. 
Предвиждаме и съпровождащо събитие, което е свързано с темата за безопасността в 
интернет „Клиника д-р Ах ЗАБИ" – пункт, на който специалисти ще проверяват дали са 
защитени телефоните на децата и ще лепят зелени и червени стикери, според защитата на 
техните мобилни устройства. 
С цел превенция за безопасно движение по пътищата и повишаване на културата на всички 
участници в движението по пътищата има предвидени нагледни демонстрации и излъчване 
на кратък филм в две прожекции на 31 май от 15,00 ч. и на 1 юни от 11,00 ч. в заседателна 
зала на Община Минерални бани. 

Възпитаници на ОУ "Даскал Димитри" - Кюстендил, с награда "млади таланти" от състезание 
по роботика 

www.infomreja.bg | 28.05.2018 |  
През настоящата учебна година ОУ "Даскал Димитри" спечели проект на фондация 
"Работилница за граждански инициативи" по програма "Роботика за България". Фондацията 
дари на училището робот, на стойност 400 евро. Отборът на школото се подготвяше усилено 
за участие в регионалните състезания по роботика, които се проведоха в сградата на 
развойния център на SAP София.  "Нашият отбор бе най-младия, съставен само от ученици 
от 4 клас в лицето на Павел, Лъчезар, Сабрина и Марио. Като за първо участие и в борбата с 
големите ученици от 8 и 9 клас успяха да се класират на седмо място. Освен това журито 
отличи нашия отбор с награда "млади таланти", каза Георги Тодоров - преподавател по ОУ 
"Даскал Димитри". Състезанието се проведе в четири кръга. 

Фондация “Искам бебе” раздава детски плодови пюрета 

www.dnesbg.com | 29.05.2018 |  
Дарение от близо 1000 детски плодови пюрета получи великотърновският офис на 
фондация “Искам бебе”, съобщи координаторът Вероника Михайлова. Те са предназначени 
за деца от 4 до 12 месеца. 
Храните са в срок на годност, с предоставен сертификат за качество. Жестът е на баронеса 
Рени фон Бехтолсхайм и Ласко Лазаров, представители на немска фондация, част от 
Малтийския орден, които повече от десетилетие набират средства за български социални и 
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здравни заведения, разказа Вероника. Тяхното желание е да стигнат до тези, които имат 
нужда, а те от своя страна да дарят символичната сума от 5 лв. за стек. Така ще бъде 
подкрепена дългогодишната кауза на “Искам бебе” в България да се раждат повече желани 
българчета. 
Събраната сума ще бъде преведена по сметката на фондацията, а със средствата ще бъде 
подпомогната двойка с репродуктивни затруднения. Повече информация може да 
предостави Вероника Михайлова на тел. 0886/801 309. Тя допълни, че вместо 5 лв. дарение, 
получателите на пюретата срещу 1 лева могат да изпратят дарителски sms на DMS ISKAM 
BEBE 17 777. 
Вася ТЕРЗИЕВА 

1 юни - NOVA посвещава ефира си на децата 

www.tv.dir.bg | 30.05.2018 |  
Празникът съвпада със старта на петото издание на инициативата ПРОМЯНАТА, тръгнала на 
31 май 2014 г. с края на благотворителното издание на "Стани богат"   И тази година ефирът 
на NOVA отново ще бъде посветен на децата на Международния ден на детето – 1 юни, 
който съвпада и със старта на петото издание на ПРОМЯНАТА – най-голяма социално 
отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с 
фондация Reach for Change България. Тя има за цел да подобри живота на децата в 
България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да осъществят 
идеите си на практика.    Специалното съдържание ще започне още на 31 май с рубриката на 
Деси Банова „Истории на успеха“ в сутрешния блок - тя ще представи историята на един от 
проектите от първото издание на ПРОМЯНАТА, който е част от инициативата и до днес – 
платформата за сексуално образование LoveGuide, която учи младежите по достъпен и 
позитивен начин на всичко, което трябва да знаят за любовта, секса, безопасните и 
щастливи връзки.    Децата ще превземат ефира на NOVA от сутринта на 1 юни – очаквайте 
малки водещи в сутрешния блок „Здравей, България“, а гости в предаването ще са 
посланикът на ПРОМЯНАТА Ани Салич и изпълнителният директор на Фондация Reach for 
Change България Юрий Вълковски, които ще отбележат старта на юбилейното пето издание 
на инициативата и ще разкажат как тя е помогнала на над 36 000 деца и младежи в България 
от 2014 г. досега.   Специален малък репортер ще следи отблизо събитието на „Маргаритка“ 
(финалист в ПРОМЯНАТА 2017/2018), „Приказки без край“ и Героите на ПРОМЯНАТА в парка 
„Гео Милев“ в София. Предаването „На кафе“ традиционно ще обърне внимание на децата, 
а младите актьори от хитовия български филм „Дъвка за балончета“ Андрея Захариев и 
Аглея Гумнерова ще имат специална роля в ефира на NOVA на Международния ден на 
детето.    Съдържанието, посветено на децата, ще завърши в „Часът на Милен Цветков“ с 
участието на финалистите от четвъртото издание на ПРОМЯНАТА – Иван Димов и Николета 
Габровска от фондация „Сингъл степ“, която помага на младежи от ЛГБТИ („лесбийки, гей, 
бисексуални, транс и интерсекс“) общността, техните родители, приятели и съмишленици, в 
процеса на самоосъзнаване, разкриване и утвърждаване на сексуалната им ориентация и 
полова идентичност.   На 1 юни стартира петото издание на инициативата – в периода до 18 
юли ще се приемат кандидатурите на социални предприемачи, които имат работеща идея, с 
която да подобрят живота на децата на България. 
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Започва благотворителното турне "БЛАГОДАРЯ! От любов към живота" 

www.iwoman.bg | 31.05.2018 | 11:51 
Първата вълна на турнето "БЛАГОДАРЯ! От любов към живота" тръгва по Пътя на надеждата. 
На 28 и 29 май в 10.00 часа ще можете да откриете розовия щанд на Avon срещу рака на 
гърдата на неговата първа спирка – град Пловдив, където ще бъде разположен на площад 
Централен, пред Военния клуб. 
На 30 и 31 май ще ни откриете в Казанлък, последван от Кърджали на 1 и 2 юни, Сливен на 3 
и 4 юни, Бургас 5 и 6 юни, Варна 7 юни, Русе 9 и 10 юни, Търговище 11 и 12 юни, Велико 
Търново 14 и 15 юни и Габрово 16 и 17 юни. След лятна пауза, през септември месец 
турнето отново ще се завърне и ще посети градовете Благоевград, София, Хасково, Плевен и 
Враца! Във всеки един от градовете Посланиците на хуманността на Avon са подготвили 
много изненади и забавления. Освен да дарят за каузата, на щанда посетителите ще могат 
да оставят своето послание на надежда за жените, борещи се с рака на гърдата, както и да 
разберат повече за каузата и за това как съвместната ни подкрепа достига до 
диагностицираните жени. 
Повече за Пътя на надеждата всеки желаещ може да открие на специалния сайт 
thankyou.bg, където ще има възможност не просто да открие цялата нужда информация за 
кампанията, но и в реално време да следи пътя на розовия щанд, придружен от снимки от 
всеки град. През тази година посетителите на thankyou.bg, които няма да успеят да се 
присъединят към Пътя на надеждата, ще имат възможност да подкрепят кампанията като 
поръчат своя благотворителен продукт от сайта. 
Думите "Предварително ти БЛАГОДАРЯ" отново са в сърцето на кампанията. С тях екипът на 
Avon и хилядите им представители имат за цел посланието на засегнатите жени да достигне 
до всички, които ще подкрепят каузата, както и към всички останали, които са го правели до 
сега и ще продължат да го правят. Благодарение именно на тях, през изминалата година 
каузата имаше сериозен ръст в събраните средства за борбата с рака на гърдата. Вече 17 
години "От любов към живота" помага на диагностицираните жени чрез набиране на 
средства с поръчка на розови благотворителни продукти. 100% от печалбата от тях Avon 
традиционно дарява на основния си партньор в България – фондацията "Една от 8". И през 
тази година основна цел за Avon е да се наберат средства за безплатна психологическа, 
юридическа, информационна и практическа подкрепа, която Фондация "Една от 8" ще 
предостави директно на засегнатите жени, техните близки и семейства. Ще ви очакваме по 
Пътя на надеждата! Защото заедно можем да донесем истинска промяна. 

„Искам бебе” продължава благотворителната инициатива „Дарено – дарѝ” 

www.radiovelikotarnovo.com | 28.05.2018 | 
Общо 978 броя плодови пюрета за деца на възраст между 4 и 12 месеца получи като 
дарение фондация „Искам бебе“. Чрез закупуване на детските храни всеки може да 
подкрепи каузата у нас да се раждат повече желани деца. Това е изричната воля на 
благодетелите, упомената в сертификата за дарение. 
Храните са в срок на годност, с предоставен сертификат за качество, съобщи за общинското 
радио регионалният координатор Вероника Михайлова. Жестът, в подкрепа на 11-
годишната кауза на фондацията, за втори път оказват баронеса Рени фон Бехтолсхайм и 
Ласко Лазаров. Те са представители на  немска фондация, част от Малтийския орден, 
двамата повече от десетилетие набират средства за български социални и лечебни 
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заведения. И сега, както и преди, желанието им е храните да стигнат до тези, които имат 
нужда от тях, а те, от своя страна, за символична сума от 5 лв за стек да подкрепят 
дългогодишната кауза на „Искам бебе“ в България да се раждат мечтани българчета. Този 
тип бебешки храни, нормално в магазините се предлагат за около 2-3 лв. за едно бурканче. 
Представителите на предоставиха пюрета за следните възрастови групи и със следния срок 
на годност: „Хипп“ – 12 м. – до 30.11.18. – 34 стека по 6 бр.; „Бебевита“ – 8 м. – до 31.01.19. – 
49 стека по 6 бр.; „Бебевита“ – 4 м. – до 30.04.19. – 80 стека по 6 бр. Те съдържат зеленчуци, 
спагети и месо, уточняват от Фондация „Искам бебе”. 
Събраната сума ще бъде приведена по сметката на фондацията в помощ на двойка с 
репродуктивни затруднения. За повече информация на тел. 0886 801 309 желаещите биха 
могли да се обрънат към координатора на „Искам бебе” за Велико Търново и региона – 
Вероника Михайлова. 
„Да дадем надежда в поне още едно българско семейство! 
Заедно!”, призовават организаторите на благотворителната инициатива. 

Бордът на TELUS International Europe разпределя 150 000 лева годишно 

www.novini247.com | 28.05.2018 |  
Компания търси нови проекти които да финансира. Бордът на TELUS International Europe 
разпределя 150 000 лева годишно между проекти на неправителствени организации в 
областта на образованието, опазване на околната среда и здравеопазването Организации от 
неправителствения сектор са поканени да кандидатстват за финансиране от Обществения 
борд на TELUS International Europe, като изпратят проектите си чрез онлайн формуляр на 
http://info.telusinternational-europe.com/bulgaria-community-board. Формата за 
кандидатстване е отворена до 4-ти юни, 2018 г включително. След преглеждане на всички 
получени предложения, на заседание на Обществения борд, членовете му ще оценят 
проектите и ще разпределят финансиране, в зависимост от устойчивостта на решението на 
обществено значимия проблем, което предлагат. Всяка година Общественият борд на TELUS 
International в България разпределя сумата от 150 000 лева между социално значими 
проекти, предлагащи решение за проблеми в сферата на здравеопазването, образованието 
и опазването на околната среда. Максималното финансиране, което една организация може 
да получи от Борда е до 7500 лева. От създаването си през 2015 г. до момента Общественият 
борд на TELUS International в България е финансирал 47 проекта на обща стойност 328 000 
лева. Сред тях са обществено значими проекти на фондация "Сдружение на олимпийските 
отбори по природни науки", "Заслушай се", "Очи на четири лапи", Сдружение Асоциация на 
българските лидери и предприемачи (ABLE), "Кан Академия" и др. Общественият борд на 
TELUS International съществува във всяка локация, в която компанията оперира и има за цел 
да постави процеса на взимане на решения по обществено значими социални теми в ръцете 
на водещи обществени личности, известни с филантропската си насоченост и изтъкнатите 
лидери в сферата, в която работят. Дейността на Обществения борд е част политиката на 
корпоративна социална отговорност на компанията, чиято водеща философията е "да 
даваме, там където живеем". В България Бордът е основан през 2015 г. и негов председател 
е Левон Хампарцумян, а сред членовете му са Красимира Величкова, директор на Български 
дарителски форум,  Силва Зурлева, член на УС на Нова телевизия, Магдалена Малеева, 
основател на gorichka.bg, Елвин Гури, изпълнителен директор на River Stixx Capital, Нели 
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Радева, основател и председател на фондация I can too и представители на топ 
мениджмънта на TELUS International Europe. 
Източник: insmarket.bg 
 
 
Общи новини 
 

Дарение зарадва кюстендилската болница 

www.kmeta.bg | 26.05.2018 |  
Ремонт на болнични стаи и на лекарски кабинети за десетки хиляди лева, дарени от местния 
бизнес, е направен в отделението по вътрешни болести и кардиология в районната болница 
в Кюстендил. Това обяви медицинският управител на здравното заведение д-р Александър 
Величков. За цялата м.г. даренията за болницата възлизат на около 26 хил. лева, добави той. 
В кюстендилската болница даренията не са толкова чести, но от здравното заведение са 
доволни на всеки дарителски жест. 
С дарените средства са отремонтирани и напълно обзаведени четири стаи на отделенията 
по вътрешни болести и кардиология. Ремонтът е направен и в лекарски  кабинети - за 
дежурен лекар и за началник-отделението, Обновени са и стаи за болни. Реновирането е 
отлагано с години поради липса на собствеин средства. М.г. местинят бизнес дарил пари, с 
които е закупен нов ехокардиограф. 

18 934 българи намалили данъците си с онлайн декларации 

www.konkurent.bg | 26.05.2018 |  
18 934 българи са ползвали отстъпка от 5% от данъците си, които трябва да платят към 
държавата, тъй като са пуснали годишните си данъчни декларации през интернет. Това 
показват данни на приходната администрация, предоставени на „Монитор“. 
За да се възползваме от „промоцията“, трябваше документите да се пуснат по електронен 
път до 31 януари 2018 г. Дата бе променена, тъй като в предните данъчни кампании срокът 
бе края на март. Отстъпката, която обаче физическите лица можеха да получат, не можеше 
да надвишава пет стотака. 
Сумата бе намалена от 1000 на 500 лева 
Допълнително условие бе и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични 
задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на 
данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г. 
Едва обаче 1834 нашенци са посочили в годишните си документи, че 80% от парите си ги 
профукват за пазаруване онлайн или чрез плащания с банкова карта и поради тази причина 
са поискали държавата да им намали доходите с 100 920 лева, т.е. са спестили 10 бона 
данъци. Този тип облекчение бе прието миналата година, като основната му цел е да се 
намали сивата икономика в страната. Така бе решено да се стимулират плащанията с карти, 
а хората, които получават 100% от заплатата си по банка и харчат 80 на сто електронно, да 
получават облекчения в размер на 1% от дължимия за годината данък върху доходите. Но 
отново отстъпката не може да надхвърля 500 лева. 
Според данъчните намалява се и броят на родителите, които се възползват от данъчно 
облекчение за деца под 18 години. В тазгодишните декларации за облекчение са настояли 
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39 201 наши сънародници с непълнолетни малчугани 
а за 2016 г. (б.а. декларациите за 2016 г. са подавани през 2017 г.) броят им е бил с 3 858 по-
голям, т.е. 43 059. Така се оказва, че общата сума, с която те са намалили годишните си 
облагаеми доходи е над 11,730 млн. лева. Това обаче не означава, че са спестили тази сума, 
тъй като данъкът върху доходите е 10%, в хазната не са постъпили само 1,173 млн. лева. 
Важно е да се уточни, че в тази графа не попадат хората, които имат само трудов договор и 
не припечелват допълнително пари от друго място или пък са ползвали облекчения, чрез 
своите работодатели. Законът пък казва, че годишният облагаем доход може да се намали с 
200 лева, ако имаме едно дете, за две деца сумата скача на 400 лева, а с 600 лева, ако 
имаме три или повече дечурлига у дома. По този начин дължимият данък за годината спада 
съответно с 20 лева, 40 лева или 60 лева. 
Държавата дава възможност и на 
младите семейства с ипотечен кредит също да спестят някой лев 
като могат да намалят облагаемите си доходи с платените лихви по първите 100 хил. лева от 
главницата. Другото условие е поне един от съпрузите да е бил под 35 години при тегленето 
на заема. Така 4718 млади влюбени са намалили облагаемите приходи с 11,665 млн. лева, 
което им е спестило от джоба 1,166 млн. лева. 
Част от нашенците гледат да спестят пари и като правят различни дарения. През 2017 г. 2182 
души са обявили пред данъчните, че са дарили пари на някой човек или институция в нужда. 
Общата сума на годишните им основи е била намалена с 2,465 млн. лева, но реално са 
спестили едва 246 хил. лева. 

Откриха паметник на Иван Вазов в Загреб 

www.new.glasove.com | 26.05.2018  
Снимка: Цветомир Петров, БТА   Инициативата за издигането на паметника на Иван Вазов в 
хърватската столица е на посолството на Република България в Загреб. Изграждането и 
поставянето на бюста е финансирано със средства от дарения. Паметникът се намира в 
парка Бундек на т.нар. Алея на поетите, където са поставени монументи и на други 
бележити автори като руските поети Александър Пушкин и Сергей Есенин. Идеята за 
поставяне на паметник е вдъхновена от дългогодишното лично приятелство на Иван Вазов с 
хърватския новелист и преводач д-р Фран Гундрум-Ориовчанин. Хърватинът е превел 
редица творби на Вазов, включително романа "Под игото", публикуван през 1898 година.   
Европейският съюз разбра, че Балканите не бива да се изолират, а държавите-членки да са 
единни в позициите си и да не допускат конфликт в региона, заяви премиерът Бойко 
Борисов в началото на срещата си с хърватския си колега Андрей Пленкович в Загреб. Фокус 
на разговорите между двамата е сближаването със страните от Западните Балкани и 
осигуряването на непрекъсваемост на процеса, започнал в София, съобщава бТВ. „17 май ще 
остане в историята”, каза премиерът на Хърватия в началото на срещата. Той поздрави 
Борисов за начина, по който България изпълнява своето председателство на Съвета на ЕС и 
реализира приоритетите от програмата си. 

Абитуриенти събират пари за протеза на своята учителка 

www.burgasinfo.com | 27.05.2018 |  
История за силния дух. Абитуриенти събират пари за своята учителка. Класната им Златка 
Атанасова е бутната от кола, шофирана от 19-годишно момче, докато е на тротоара и загубва 
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крака си. Съвсем наскоро учениците й и нейни колеги учители даряваха кръв за нея. Не 
оставиха нещата дотам обаче – днес събират пари, за да й купят протеза, която струва 50 000 
лв, съобщава Нова тв. Тя претърпява инцидента на път за работа и с умиление разказва как 
нейните ученици й дошли на свиждане в болницата, докато тя се възстановявала след 
операцията.  „Със всеки нов випуск учителите учим нещо ново”, хвали учениците си 
учителката Златка Атанасова.  За да проходи и да бъде активна, й е необходима специална 
протеза. Досега са събрани 25 000 лева.  Ако искате да помогнете и вие, може да изпратите 
пари на следната банкова сметка: Дарителска сметка: Банка „Райфайзенбанк” ЕАД IBAN: 
BG68RZBB91551013052007 BIC RZBBBGSF Титуляр: Златка Павлова Анастасова 

Доброволци събраха 80 чувала с боклуци на плажа около устието на река Камчия 

www.dnesplus.bg | 27.05.2018 |  
Доброволци събраха близо 80 чувала с отпадъци по време на почистването на плажната 
ивица около устието на река Камчия, научи Moreto.net. Традиционната акция по почистване 
плажа около устието на река Камчия се проведе в събота, 26 май, ден преди днешното 
състезание по бягане по плажа "Камчийски пясъци". Често река Камчия пренася битови 
отпадъци, които след срещата си с вълните, остават на пясъка, съобщиха организаторите от 
"Зелена стъпка". Боклукът бе извозен с камион, осигурен от община Аврен, а посредством 
лодка осигурена от местен бизнесмен чувалите бяха превозени на северния бряг на реката. 
Организаторите бяха осигурили чували, ръкавици, вода за пиене, както и лодка за извозване 
на доброволците и боклука през реката. Акцията е чудесен пример за пропуските в контрола 
над отпадъците и добра възможност в приятна компания да се свърши нещо полезно и да се 
разгледа дивия плаж южно от река Камчия. /moreto.net Днес+ 

Явор Мичев дари една от своите фотографии на библиотеката 

www.dariknews.bg | 27.05.2018  
„Централната градска част на Русе“ вече е собственост на Регионална библиотека „Любен 
Каравелов“. Дарението направи фотографът Явор Мичев. Припомняме, че в края на месец 
април беше официалното откриване на фотоизложбата „Фотография в полет“ на Явор Мичев 
– българинът, който покори National Geographic. Тя се радваше на изключителен брой 
посещения и привлече много любители на фотографията с дрон. Регионална библиотека 
„Любен Каравелов“ благодари на Явор Мичев за дарението, защото по този начин той 
допринася за обогатяване на фонд „Изкуство“, за който екипът се грижи с изключително 
внимание. 

Алпинистът Слави Несторов покори Еверест с благотворителна кауза. Ето каква 

www.pik.bg | 27.05.2018 |  
Алпинистът Слави Несторов буквално преди часове се завърна от експедиция, след като 
покори Еверест. Слави е от поколението, което лично познава алпиниста ни Боян Петров, 
казва, че на него дължи много. 
„Минус 40 градуса беше на връх Еверест, когато се изкачихме. Това е доказана температура, 
не само предполагаема. Имам термомерът в раницата, който е свързан с часовника ми. 
Когато стигнахме върха, температурата беше минус 37 градуса по Целзий, а след това стана 
минус 40 градуса, но вятърът горе беше много силен”, разказа в студиото на „Събуди се” 
алпинистът Слави Несторов. Той разказа, че на височина от над 5000 метра човек започва да 
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се чувства замаян заради разредения кислород. "Още от малък обичах предизвикателствата. 
Но всичко стана стъпка по стъпка, първоначално изкачвайки всички български върхове, след 
това върховете в Европа, Килиманджаро, Аконкагуа и видях, че мога да се справя. Еверест 
беше мечта и постепенно стана цел", разказа алпинистът. Слави Несторов разбира тъжната 
вест за изчезването на Боян Петров, когато слиза от третия лагер, намиращ се на височина от 
7000 метра. „Казаха ми, че Боян Петров е изчезнал. Чисто емоционално много ми повлия”, 
обясни алпинистът Слави Несторов. 
А изкачването му на Еверест е свързано с кауза – да се обърне внимание за това колко 
важни са изследванията за рака на простатата. 

„Най-сладкият ден“ подари буря от слънчеви емоции на хиляди деца във Варна 

www.moreto.net | 27.05.2018 |  
Най-големият като мащаб детски и младежки форум „Най-сладкият ден“, посветен на 1 юни, 
направи хиляди деца и родители във Варна щастливи в съботния ден, научи Moreto.net. 
На деветото издание на събитието, под открито небе на входа на Морската градина 
танцуваха, пяха, рисуваха и рецитираха над 1200 от най-талантливите деца на Варна. 
Събитието по традиция продължи от 10 часа сутринта до 20.30 часа вечерта. 
Сцената „взривиха“ популярните хип-хоп формация The Center и Creators Dance Center . 
Буря от овации обра победителят в „България търси талант“ за 2016 г. Пламен Любенов, 
момчето в инвалидна количка, което може да е пример за силата на духа за всички. 
Публиката аплодира прекрасните изпълнения на Бънджи Сингърс и формации, като Стар 
Денс, Крейзи Форс и Тракийче. Малки балеринки от Звездна дъга, Тинити и Реверанс 
подскачаха грациозно сред бурни аплодисменти. Участваха възпитаници на едни от най-
добрите музикални педагози във Варна, като Кремена Матева, Мила Маврова, Атанаска 
Липчева и Павлинка Тодорова. Финалът беше озвучен от жиците на банди от Rock School. 
Съвсем естествено в концепцията на „Най-сладкия ден“ се вписа и благородната кауза за 
набиране на дарения за малката Моника Неделчева. Само за няколко часа по време на 
събитието бяха събрани 480 лв. лв. за малкото момиченце, на което предстои лечение в 
Турция със стволови клетки. 
Освен много смях, веселие, закачки и образователни игри по време на събитието, в 
творчески работилници децата цял ден рисуваха, месеха тесто за курабийки или се 
разхождаха важно с нарисувани личица и карнавални костюми. За пореден път родителите 
бяха подсетени за това, че трябва да возят децата си в детско столче или седалка в 
автомобила или задължително да поставят колан на малчуганите. 
„Правим този празник с много вълнение и огромна любов. За нас е истинско удоволствие да 
подарим на децата на Варна тази буря от емоции, която обзема не само изпълнителите на 
сцената, но завладява и всички в публиката. Няма по-голямо удовлетворение за нас от това 
да видим радостта и щастието в детските очи. Очарованието на „Най-сладкия ден“ е в 
положителната енергия, с която той зарежда еднакво изпълнители, организатори, 
съмишленици и публика. Огромна е нашата благодарност към всички прекрасни хора, с 
добри и големи сърца, които помогнаха отново този празник да се случи. Ние намираме 
много съмишленици, защото няма по-сладко нещо от „захарта“ на живота-децата ни. 
Публиката вече всяка година очаква с нетърпение „Най-сладкия ден“, защото той не е само 
шарен, цветен празник с клоуни, мажоретки, балони и много сладолед, не само защото тук 
се раздават много награди и лакомства за малчуганите, а защото това е ден, в който 
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слънчевата емоция завладява всички. На този ден дори природата е нас. При категоричните 
прогнози за дъжд и гръмотевици вчера, върху "Най-сладкия ден" не капна дори капка“, 
споделиха организаторите. 

Стара Загора: В Младежки център за развитие „Взаимопомощ“ започнаха дейностите по 
проект „Дълбоки корени“ 

www.focus-news.net | 27.05.2018 |  
Казанлък. Започнаха дейностите по проект "Дълбоки корени" на програма "Еразъм+“ 
осъществяван от Младежки център за развитие „Взаимопомощ“, по който Община Казанлък 
е асоцииран партньор. Това каза за Радио „Фокус“ Мария Славова, председател на 
организацията. Тя поясни, че по проекта доброволците ще организират Еко фестивал 
Казанлък 2018 г. през месец юли. Това ще бъде осмото издание на фестивала, началото бе 
поставено през 2011 година по идея на доброволката от Литва – Раминта Крисчунейте. В 
Казанлък за проекта са новите доброволци от Франция, Италия, Испания, Унгария, Румъния, 
Полша и Гърция. Те ще останат 59 дни в Долината на розите. Към настоящия момент в 
Казанлък са посрещнати общо 70 доброволци по проекти на организацията, финансирани от 
Центъра за развитие на човешките ресурси и Национален център за европейски и младежки 
проекти и инициативи. В рамките на проекта доброволците ще вземат участие и в 
почистване на района около Старата река и парк „Тюлбето”, в работни ателиета на арт и еко 
тематика, заснемане на късометражни еко филми, организирането на концерти на млади 
таланти, интерактивен огнен хепънинг, лятно кино, „Езиково кафе” всеки четвъртък на юни в 
Общинска библиотека „Искра”, дообогатяване на "Стената на доброволчеството", създаване 
на блог по проекта, презентации в училища и подпомагане на други съпътстващи дейности. 
„ Интересното този път е, че проектът е стратегически и такъв проект печелят много малко 
организации в България. Самите дейности са насочени в организиране на три издания на 
еко фестивала, които ще се подготвят и осъществят в Казанлък през месец юли на 2018, 2019 
и 2020 година“, каза Мария Славова. Славяна ГАЙДАРОВА.  

"Темата на NOVA": Формулата "Балкански"  

www.nova.bg | 27.05.2018 |  
Как една книга може да промени живота ти? Това разкрива Мария Милкова в “Темата на 
NOVA”. Да намериш книга в библиотеката в малко селце в България през 30-те години на 
миналия век и тя да те отведе в училището, основано от Наполен, за да създава френския 
елит. Това е историята на един от най-авторитетните физици в света – проф. Минко 
Балкански. Избягал от комунистическа България, днес той живее в Париж, но връзката му 
със страната ни става все по-силна. Благотворителната му дейност е стигнала до най-
малките кътчета на България и дори и от разстояние той подпомага финансово стотици 
млади българи по пътя им към голямата наука. С негова помощ голяма част от тях вече 
следват в най-престижните парижки университети. Проф. Балкански е уверен, че сред тях се 
крие и бъдещ нобелов лауреат. Запознайте се с един от най-успелите ни български учени 
зад граница във видеото. 

На 2 юни стартира кампанията "Да почистим Пампорово заедно" 

Отзвук, Смолян | 28.05.2018 |  
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"Пампорово" АД, сдружение "Планинско приключение" и "Консепт Криейтив" стартират 
кампания "ДА ПОЧИСТИМ ПАМПОРОВО ЗАЕДНО", с която целят да мотивират всички 
любители на планината да се включат активно в нейното почистване, така че да запазим 
природата чиста и да направим гората приятно място за всички целогодишно. 
Кампанията ще се проведе на два етапа и ще включи десетки хора от региона, които заедно 
ще изчистят частица от Родопите. Първия етап ще е организационен. В рамките на неговото 
изпълнение ще бъдат набелязани конкретни зони, които да бъдат изчистени, както и ще 
започне събиране на доброволци. Втория етап на кампанията ще е активен. Този етап 
предвижда активното почистване на набелязаните локации в Пампорово. 
Кампанията стартира на 2 юни (събота) от 9:30 часа, плац Студенец на Пампорово. 
"Пампорово" АД ще осигури превоз за всички доброволци, които желаят да се включат 
активно в почистването на гората в Пампорово, тръгвайки в 9 часа от обозначените в 
програмата места в градовете Смолян и Чепеларе до Пампорово и обратно. Подкрепа, 
посредством осигуряване на ръкавици, чували и сметоизвозване на събралия се през деня 
боклук по локациите в курорта, ще осигурят общините Смолян и Чепеларе, а за активното 
почистване на планината разчитаме на участието на представителите на бизнеса в курорта в 
лицето на хотелиери, ресторантьори, служители в ски гардероби, ски училища и 
транспортни фирми. 
Всички участници в кампанията ще могат да съчетаят полезното с приятното, като освен 
удовлетворение от добре свършена работа, ще получат възможност да се забавляват като се 
поразходят из планината и използват безплатния лифт, който през целия ден ще превозва 
участниците в кампанията напълно безплатно от плац Студенец до връх Снежанка и 
обратно. В ранния следобед, като награда за усилията, всеки участник ще може безплатно 
да посети кафе-панорама "Снежанка" и ТВ кулата с панорамната площадка. 
Надеждата на организаторите е кампанията да стане ежегодна и да има много 
последователи. 

Варна ще има място наречено "Доброволчество с въздействие" 

www.bnr.bg | 28.05.2018 |  
Варна ще има място наречено "Доброволчество с въздействие". Зад идеята стоят младежи 
от Сдружение "Пауър джъмп", които заедно с незрящи варненци са решили да обновят 
междублоково пространство до предприятие "Успех", на което преди години е имало дори 
брайлови настолни игри за незрящи. Мястото ще бъде за всички, които живеят в района, и 
ще си възвърне вида благодарение на доброволчески труд. С бюджет от 10 000 лева 
разполагат  доброволците. Парите са по проект финансиран от Национално Сдружение" БГ 
бъди активен", което осигурява средства за проекти за подобряване на градската среда в 10 
населени места в България за втора поредна година. Миналата година – свое място си 
направиха в Добрич и го кръстиха Ябълката. По поректа на "БГ Бъди активен" - "THE SPOT" / 
Мястото/. Варненското място ще има нови беседки, брайлови игри и сцена за кино за 
незрящи и място за спорт. Чуйте още от Мирослав Тодоров, председател на сдружение 
Пауър джъмп. 

Най-големият тийм билдинг Business Run стартира и във Варна на 17 юни 

www.dnes.bg | 28.05.2018 |  
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Business Run е най-големият тийм билдинг в България. Представлява щафетно бягане за 
отбори от фирми. Всеки отбор е от 4 души и всеки участник избягва 4 км преди да предаде 
щафетата на колега. През 2017 г. в двете издания (София и Пловдив) участваха над 1200 
души от 150 от най-големите фирми в България. 
На 17 юни 2018 (неделя) от 10 часа състезанието за първи път ще стартира във Варна, с 
помощта на Индустриален Холдинг България. Маршрутът представлява 2 обиколки на трасе, 
разположено на площадката на Булярд корабостроителна индустрия. 
До момента във IHB Business Run Varna са се записали 17 компании и над 100 участника от 
Варна и региона. 
Събитието е благотворително, като 30% стартови такси се даряват на различни каузи. 
Предстоящото издание във Варна подкрепя родителската организация "Спина бифида и 
хидроцефалия-България", която подпомага семействата на деца с тези заболявания от 
цялата страна. Целта е провеждането на спортен рехабилитационен лагер за деца от 2 – 13 
години, с двигателни нарушения. Организатор на събитието е Спортен клуб "Бегач", чиято 
заслуга са над 10 състезания годишно, в които участват над 5000 души. 
За повече информация за събитието и записване, вижте: http://varna.businessrun.bg 

Изкуството да комуникираме своите дейности по корпоративна социална отговорност 

www.tbmagazine.net | 28.05.2018  
Вече съвсем не е само мода да се говори, планира и реализира КСО (от корпоративна 
социална отговорност) дейност в българските компании. А от тази година влиза и ново 
законодателно изискване, според което не малко фирми е нужно да подадат и свой 
нефинансов отчет, включваш всички КСО дейности за изминалата година. Това си е задача 
на КСО специалистите, но е и идеална възможност за комуникиране към основните ни 
публики доброто, което правим за хората си, за природата и за обществото като цяло. А 
всеки бизнес прави добро - било то повече или по-малко. Много бизнеси по различни 
причини до момента се въздържаха да разказват за това, което правят в допълнение към 
основната си дейност. Доскоро най-популярно бе дарителството по конкретни поводи 
(Коледа, 1 юни) към домове за деца лишени от родителски грижи. Хубаво е, че този етап от 
развитието на бизнеса у нас вече е история и все повече мениджмънтът се замисля и 
предприема действия в посока по-голяма отговорност. Това, разбира се, е част от 
стратегията на всеки бизнес за устойчиво развитие. Какви са спецификите при работата по 
подобен отчет? Отговаря Марина Стефанова от CSR Advice Box - експерт КСО и 
университетски преподавател по тази тема: "Създаването на отчет само по себе си е позната 
дейност в компаниите. Специфичното тук е, че се очаква събиране и поднасяне на 
«нетипична» за читателя информация, която да подпомогне разбирането на развитието, 
резултатите, състоянието на предприятието и въздействието на неговата дейност, отнасяща 
се като минимум до екологичните и социалните въпроси и въпросите, свързани със 
служителите, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите. Тя е 
толкова разнопосочна и несвързана на пръв поглед. Изисква включване на експерти от 
отделите по околна среда, човешки ресурси, правен и отдел доставки, които рядко работят в 
един екип. При липса на експерти, които да я поднесат на разбираем език, това би бил един 
изключително безполезен и скучен документ." Основно предизвикателство при 
комуникацията на инициативите на организациите за корпоративна социална отговорност е, 
че тези инициативи звучат като важни за организацията. Това изисква разбиране, че те 
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всъщност имат значение, че те са нещо повече от пожелание, от "nice to have" ("хубаво е да 
има"). Прекалено често компаниите пишат своите социални, общностни и екологични 
инициативи като "каузи", като хубави неща, които трябва да се направят основно за ПР, за 
да се подчертае колко е добра компанията. Но знаем, че това не е правилният им прочит. И 
не работи дългосрочно. Не е достатъчно просто да се признае връзката между правенето на 
правилното нещо и предоставянето на стойност на заинтересованите страни - фирмата 
трябва да определи своите цели и да каже как това ще бъде постигнато. Затова и КСО и ПР 
отделът често работят заедно. Към тях се добавя задължително и HR-ът на фирмата, 
експертът по екология и финансовият мениджър. Това е идеалният състав за намисляне, 
планиране, реализиране и отчитане на КСО дейностите и на комуникациите към тях. Първа 
задача, както при всяка задача, е идентифициране на публиките. Нека знаем, че те не са 
малко при комуникиране на КСО дейностите ни - а са всички заинтересовани страни - 
вътрешни публики, клиенти, институции, доставчици, подизпълнители, медии (разбира се!), 
локалната общност. Какво прави добър комуникатор на корпоративната социална 
отговорност? - Разбира основните екипни, социални и екологични въпроси, които засягат 
заинтересованите страни на бизнеса; - Приема значението на комуникацията без 
разкрасяване или излишна помпозност; - Разбира как фирмената социална отговорност 
допринася за вашата организация и отговаря на нейната стратегия и изпълнение; - Има 
добри взаимоотношения с тези, които събират и анализират социални и екологични данни, 
както и останалите комуникационни екипи на фирмата и в локалната общност; - Знае кога и 
как да използва социалните медии! Ето и няколко основни аспекта при комуникацията на 
дейностите по корпоративната социална отговорност на една фирма: - Не правете ПР, 
оставете излишните украси и поканете другите да говорят за вас, като все пак допринасяте 
за това говоренето да е фактически достоверно и точно. - Работете за привеждането в 
съответствие със стратегията и визията на компанията (осигурявайте последователност на 
съобщенията). - Използвайте данни, за да покажете какво сте постигнали (но само ако са 
точни). - Обяснете как корпоративните действия добавят стойност към организацията. - 
Направете го разбираем и интересен начин с иновативни визуализации, които описват 
резултатите. - Използвайте различните комуникационни канали за различните ви публики, 
за да сте сигурни, че съобщението Ви ще достигне до всички. С какво да внимавате при 
комуникацията на своите КСО Дейности? Комуникациите на социални и екологични 
проблеми и дейности, които се украсяват, добавят положителни резултати, подценяват или 
прикриват отрицателните резултати или съдържат неточни данни ще доведат до недоверие 
и по-скоро ще навредят на репутацията. Дори това да не се случи веднага - по-добре не 
поемайте този риск! Важно е да се обърне внимание на големите проблеми и да се свери 
представянето на информация с тези, които познават данните, за да се гарантира, че то 
вярно представя фактите. Тук важен помощник за всеки бизнес идват институциите, както и 
НПО сектора. Знаете, че имате нужда от външна подкрепа. Всяка неточност рискува да 
прерасне в медиен скандал или блогърска публикация, която няма да е във ваш интерес. 
Затова не допускайте несъответствия и неточности, както и пропуски в материалите, които 
подготвяте при отчитането на КСО дейностите си. Ако прикриете данни или пропуснете да 
впишете детайл, това може да бъде забелязано и да доведе до несъответствие между 
начина, по който представяте ефективността на организацията си и как тя се възприема 
отвън. Реалността може да е някъде между тях, но ударът върху репутацията е нанесен. 
Съществената комуникация изисква разбиране на проблемите, тяхното въздействие върху 
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заинтересованите страни и опасенията, които заинтересованите страни имат във връзка с 
тях. Това на свой ред изисква непрекъснат ангажимент, при който заинтересованите страни 
имат възможност да изразят мненията, които са изслушани и отговаряни. Всичко това 
означава само едно - интензивна комуникация, която ще взима все повече превес за 
устойчивостта на бизнеса. Комуникацията и ангажираността със заинтересованите страни, 
включително персонала, е важна част от процеса на трансформация, изискван от днешните 
предприятия да работят в глобална среда със социални и екологични теми, които оказват 
влияние върху успеха на бизнеса - както сега, така и в бъдеще. Ефективната комуникация и 
ангажираност е съществена част както в разработването на стратегия, която отговаря на 
социалните и екологичните рискове и възможности, така и на изпълнението на тази 
стратегия. Той влияе и върху културата на организацията. Много от дейностите, които 
фирмите извършват, като например доброволчеството на служителите за инициативи за 
различни социални каузи и равни възможности, са важна част от тази трансформация, 
променяйки начина, по който служителите мислят и се държат както на работа, така и 
вкъщи. Те променят и по-широките възприятия за компанията. Създаването само на КСО 
нефинансов отчет на компанията далеч не е достатъчно Добре е да се предприемат редица 
действия, за доброто комуникиране както на отделните дейности през годината, така и 
цялостното добротворчество на компанията. Често се създава микросайт към 
корпоративния сайт, в който се разказват основно КСО проектите. Социалните мрежи също 
са важен и пълноценен канал за достигане на нашите добри практики до заинтересованите 
страни. Все още има на се наваксва в бизнеса страха и липсата на опитност в тази област. В 
заключение - важно е да се разбере, че КСО дейностите и комуникациите вървят ръка за 
ръка. Важно е да има знанието у бизнеса, че корпоративната отговорност е пряко свързана с 
репутацията и е неизменен фактор за устойчивото развитие на бизнеса и в бъдеще. КСО 
дейностите не са отговорност само на експерта КСО, който понякога съвместява и ролята на 
ПР или HR. Екипността тук е доминантна, както и въвличането още на етап планиране на 
целия екип, на всички нива. Да, това е нещо ново и изисква смелост. Но всеки бизнес, който 
иска да продължава напред е нужно да бъде преди всичко смел. Времето ни го изисква. 

Съветникът Дамян Маринов дари 33 болнични легла на МБАЛ Ботевград 

www.balkanec.bg | 28.05.2018  
МБАЛ Ботевград получи дарение от 33 болнични легла. Благотворителната инициатива е на 
общинския съветник от групата на ГЕРБ в местния парламент Дамян Маринов. Болничните 
легла са с електрически механизъм и са втора употреба, въпреки това леглата са много 
запазени и в запазен вид. Леглата са разположени в Неврологично и в част от Вътрешно 
отделение на болницата. „Благодарни сме за това дарение, тъй като материално-
техническата, легловата база на болницата е много остаряла, а когато хората идват да ги 
лекуваме, гледат как изглежда стаята и леглото, на което лягат. Радостен съм, че един от 
общинските съветници- Дамян Маринов ни съдейства за тази кауза”, заяви управителят на 
МБАЛ д-р Китанов. За благородната си инициатива съветникът Дамян Маринов сподели,че е 
осъществена благодарение на добрата комуникация и управление на МБАЛ Ботевград, 
добрата кордиинация на д-р Китанов и ръководството. Съветникът от групата на ГЕРБ е бил 
провокиран от негативните репортажи, които бяха излъчени по националните медии преди 
около година. „Това ме подтикна да направя нещо по въпроса. Реших да поема 
инициативата и лично се заех с това дело. Всички знаем, че повече от прекараното време в 
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болница на един пациент, е на болнично легло. Поех инициативата, след като се допитах до 
д-р Китанов и получих съответната, необходима информация". Източник: balkanec.bg 

Holiday Heroes с турнир по плажен волейбол 

www.sportal.bg | 28.05.2018 | 
Социално отговорните компании отново могат да станат част от традиционния турнир на 
Празничните герои и да помогнат на семейства в нужда, докато сплотяват екипа си. На 30 
юни Holiday Heroes и Sport Volley организират петия пореден турнир по плажен волейбол 
между компании, част от серията „Спортувай с мисия“. Празничните герои и Добромир 
Лазаров отново събират феновете на волейбола, за да поиграят любимия спорт и да 
помогнат на каузата хиляди семейства в нужда да получат празнични пакети с хранителни 
продукти. Крайният срок за регистрация на отбори е 20 юни, а заявление за участие може да 
се подаде тук: https://holidayheroes.bg/volley/ Традиционният благотворителен турнир 
отново ще се проведе на откритите игрища по плажен волейбол в гр. Божурище, а в 
събитието могат да се запишат за участие представителни отбори на компании. Всеки отбор 
се състои от четирима състезатели, които получават специални брандирани екипи, 
неописуемо спортно изживяване и най-голямата награда – да бъдат герои за семейства в 
нужда. Докато корпоративните отбори се състезават в благотворителния турнир, 
посвещавайки съботния си ден на колегите си и каузата на Празничните герои, 
организаторите са предвидили вълнуващи инициативи и за гостите на събитието. Екипът на 
2sport4live е подготвил вдъхновяващи забавления за малчуганите, а също и за по-големите. 
Игри за деца и семейни тренировки на открито ще превърнат 30 юни в истински празник не 
само за добротворците от участващите компании, но и за техните семейства, приятели и 
колеги, дошли да ги подкрепят. Всички събрани средства ще бъдат използвани в подкрепа 
на кампания „Коледа 2018“. 

Дарители и Общината с помощ за Училището по изкуства в Русаля 

www.radiovelikotarnovo.com | 28.05.2018 | Училището по изкуства и занаяти за социално 
слаби деца във великотърновското село Русаля въпреки финансовите трудности, 
продължава да изпълнява мисията си – да обучава, възпитава и ощастливява 25-те си деца, 
които денонощно живеят там. Сега, в навечерието на 1 юни – Денят на детето, питаме Ани 
Мари Димитрова, мениджър на школото, как се справят и оцеляват, и от какво имат най-
голяма нужда: 
„Щастливи сме от този факт, че продължаваме да съществуваме. Господ и добрите хора ни 
помогнаха да прескочим ситуацията и да продължаваме напред. Парите от държавата за нас 
така и не са дошли. Благодарение на кмета на Велико Търново Даниел Панов получихме 
аванс за януари, февруари и март. Не знам защо така се получава, дали защото с Бюджет 
2018 година за първи път се отпускат пари за частните училища и са неясни нещата, но 
минаха доста месеци. Скоро е юни месец. Регулярно да си получаваме парите очаквахме”, 
обясни за Общинското радио Ани Мари. 
Упоритостта й обаче не стига само до финансовата издръжка на училището. Тя опита да 
работи и по друго направление. При разговор с омбудсмана Мая Манолова, която бе на 
посещение през февруари в училището поиска да се лобира за промяна на Закон, според 
който училища от национално значение, които в България са шест и са държавни, да се 
включи и школото в Русаля. Но то е частно, макар че отговаря на всички критерии според 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

18 

 

Закона – в него да има деца от цяла България, да живеят там постоянно, да придобиват 
умения в занаяти. 
„Въпреки огромните усилия, екипът на г-жа Мая Манолова сподели че такива промени в 
Закона са невъзможни. Въпреки това, и трудностите, с малки стъпчици, ние, частните 
училища вървим напред. Ето, получаваме, макар че не сме ги получили още, финансова 
подкрепа от държавата. И да се надяваме постепенно преградите и разликите между 
държавни и частни училища да отпаднат, защото всички ние работим за образованието и 
възпитанието на децата”, посочи Ани Мари. 
Ръководството е организирало дарителска кампания за хигиенни препарати. И са приятно 
изненадани, колко хора са се включили в нея. Но винаги има нужда от още. Още учебни 
материали, пособия, книги, нови шкафчета. Най-голямото желание на екипа е да завърши 
столовата, която за четирите години съществуване на училището, заради недоброто 
строителство и с времето се руши. 
„Ако се случи до септември ще бъдем много, много щастливи. Трябват отново финансови 
средства.  Защото ако столовата заработи, ще спестим едно голямо перо от бюджета си, 
което отива за кетъринг”, заключава мениджърът на Училището по изкуства и занаяти за 
социално слаби деца във великотърновското село Русаля, което е единственото у нас по 
рода си. 
Кремена Крумова – Попова 

Конкурс на фонд „Участвам – дарявам – променям” 

www.ngobg.info | 09.05.2018 | 
Дарителският съвет на фонд „Участвам – дарявам – променям” в Бяла Слатина обявява 
конкурс за създаване на творба – картина, песен, видеоклип, стих, есе, танц или друго, 
каквото ви хрумне – по повод третия рожден ден на фонда. Творбите трябва да са на една от 
следните теми по ваш избор: – „А Дон Кихот, прегърнал здраво чашата, във кръчмата 
спореше със неверници, които го закачаха от масите, че днес дори в музея няма мелници”; – 
„Обичам те, мое мило отечество!”; – „Дори чудесата изискват известно време”; – „Не можеш 
да седиш в твоя ъгъл на гората, чакайки другите да дойдат при теб. Понякога ти трябва да 
ходиш при тях”; – „Мечтата е желание на сърцето”. В конкурса могат да участват лица от 
населените места в община Бяла Слатина в следните възрастови групи: • деца от 3 до 7 
години, • деца от 7 до 11 години, • деца от 11 до 15 години, • младежи от 15 до 18 години, • 
младежи от 18 до 29 години, • лица от 29 до 45 години, • лица над 45 години. Срокът за 
представяне на творбите е 31 май 2018 г., 17 часа, включително. Очакваме вашите творения 
в офиса на сдружение „Първи юни” – Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 30. За повече 
информация, моля обадете се на телефони 0893 654914 и/или 0893 651192. Награди за 
всички участници и победителите в конкурса ще бъдат връчени на рождения ден на фонда – 
6 юни 2018 г. 

BIODERMA дарява 10% от печалбата от продажбата на слънцезащитни продукти 
PHOTODERM на Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания" 

сп. Glamour | 29.05.2018 |  
През 2017 година болничните училища в страната са закрити. Това означава, че децата, 
борещи се с рак, напълно се откъсват от естествената си среда и на образованието им е 
натиснато пауза. За да не изостават с образователния процес и да се представят успешно на 
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изпитите за завършване на учебната година, BIODERMA и Сдружение "Деца с 
онкохематологични заболявания" се обединяват в инициативата "Заедно сме в училище без 
граници". Проектът ще обхване над 100 деца в училищна възраст, които се лекуват в 
клиниките по детска онкохематология към УМ БАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" - София, УМ БАЛ 
"Св. Георги" - Пловдив и УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, за учебната 2018/2019 година. 
BIODERMA се ангажира да дари 10% от печалбата от продадените слънцезащитни продукти 
от серията PHOTODERM за периода 01.05.2018 - 31.08.2018 г. Зад каузата застава и актрисата 
Ирмена Чичикова, посланик на кампанията. 

Община „Тунджа“ стартира мащабна програма за организиран летен отдих на учениците 

www.yambolnews.net | 29.05.2018 |  
Над 160 ученика от общинските училища ще почиват, спортуват, творят и се забавляват 
безплатно през ваканционните месеци в рамките на програмата. В началото на месец юни 
стартира първата анимирана интерактивна ваканционна програма за организиран летен 
отдих на ученици от община „Тунджа“. В базата на Посетителския туристически център в 
лесопарк Бакаджик ще  бъдат проведени 10 лагерни смени – по една за всяко от учебните 
заведения на общината. В рамките на организирания летен отдих с групите ще работят по 
двама аниматори и двама педагози. В заниманията на учениците са включени поредица от 
активности, свързани с формиране на нови знания  и умения. Ще бъдат използвани 
пълноценно даденостите и възможностите на Посетителския център, който разполага с 
богат набор от нагледни и технически средства за представяне на природното многообразие 
на региона. Центърът е създаден по проект на община „Тунджа“, финансиран по Програмата 
за трансгранично сътрудничество България – Турция. В рамките на програмата ще бъдат 
организирани и проведени още пленер  и спортен турнир за ученици от всички общински 
училища. Ресурсът за програмата ще бъде осигурен от Фонда за подпомагане на ученици и 
студенти с високи постижения в образованието и в неравностойно социално положение. 
Средствата са набрани изцяло от благотворителност. Подборът на децата, които ще бъдат 
включени във ваканционна програма за организиран летен отдих на ученици от община 
„Тунджа“ се извършва изцяло от екипите на учебните заведения. 

Над 1300 лв. набра благотворителен футболен турнир в гр. Пловдив в подкрепа на фондация 
„За Нашите Деца" 

www.ngobg.info | 29.05.2018 | 
1377 лв. набра благотворителният футболен турнир „Подари щастие на дете в нужда“, който 
се проведе на 27 май в гр. Пловдив. С тези средства екипът ни от Център за обществена 
подкрепа „За деца и родители“ ще продължи да подкрепя деца и семейства в риск, и да се 
грижи за това всички деца да разгърнат потенциала си и да растат обичани и щастливи.   
Благотворителният турнир, организиран от момчетата от спортната група „Лигата на Коцето“ 
(ЛНК), премина с много емоции и усмивки, преживявания и състезателен дух. Всеки един от 
любителите на топката можеше да се включи както самостоятелно, така и като част от отбор, 
като таксата му за участие от 5 лв. бе внесена в дарителската кутия на фондацията. И така в 
рамките на седем часа игра от общо дванадесетте отбора на турнира, които премериха 
сили, победител стана „Майна Сити“.  А големият успех от набраната сума в полза на 
благотворителната кауза вдъхнови организаторите да превърнат турнира в ежегодно 
събитие.   Благодарим на спортен клуб ЛНК и на всички присъстващи за подкрепата и 
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доверието. Благодарение на партньори и приятели като Вас, Център за обществена 
подкрепа „За деца и родители“ успешно помага на деца и семейства в нужда вече близо 10 
години. Само за първите три месеца на тази година, експертите ни подкрепиха близо 90 
деца и семейства. 

Млади еколози от „Коджакафалията“ представиха проекта си за Атанасовско езеро 

www.faragency.bg | 29.05.2018 |  
Аудиотурове, които са достъпни чрез QR-кодове, сканирани със смартфон или таблет и 
разказват за Атанасовското езеро, подготвиха ученици. Кодовете могат да бъдат открити на 
специални стикери, разлепени в центъра на града и в морската градина. Ученическият 
екоклуб „Капитан Планета“  при ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ представи 
доброволческия си проект „Моето Атанасовско езеро“, реализиран в сътрудничество с 
Българска фондация „Биоразнообразие“. Петокласници, с интерес към природните науки, 
обединени в екоклуб, под ръководството на Грета Стоянова реализират проекта, който бе 
представен пред медиите. Децата сами разказаха за различните етапи, през които е 
преминал той, за работата си на терен, както и за благотворителния базар, на който са 
събрали 120 лева. „Аудиогидът е на български и английски и цели да запознае жителите и 
гостите на Бургас, в това число и чужденците, с екосистемата на езерото. Представени са пет 
теми. Повишаване на осведомеността на хората, и то пред очите на децата, е нещо много 
ценно, още повече, че децата сами събраха парите за осъществяването на  проекта и също 
така го защитиха пред заместник-кмета Йорданка Ананиева. От нея получиха разрешение за 
разлепяне на стикерите с QR-кодове“, разказа директорът на училището Михаил Ненов. Той 
е категоричен, че расте поколение, което е силно ангажирано с бъдещето на света в 
екологичен аспект. „Нарастващо позитивно е отношението на младите хора към опазване на 
природата, към вредните отпадъци и други екотеми“, категоричен е той. Преподавателката 
Грета Стоянова, обединила младите природолюбители, сподели впечатления от активността 
на децата по време на различните етапи от проекта. Малката Теодора е категорична: „ Не 
трябва само да гледаме в телефоните си, а да излизаме сред природата - без да я 
замърсяваме“. Радост Ценова от Българска фондация „Биоразнообразие“ сподели 
удоволствието от съвместната работа с учениците от училище „Александър Георгиев- 
Коджакафалията“: „Удоволствие е да видиш едни млади хора, които знаят какво искат и как 
да го постигнат. На благотворителния базар децата не само продадоха своите предмети, а и 
помогнаха на нас в продажбите. Така успяхме да съберем 470 лева в рамките на два часа“, 
разказа тя. Освен този проект учениците от  най-младото бургаско училище работят по още 
два -  за които получиха знамето на мрежата „Екоучилищата“ и станаха част от 13-те 
милиона деца по света, които са обединени под това знаме. Отличителният флаг им бе 
връчен от Станимир Георгиев, председател на УС на българското движение „Син флаг” и г-
жа Петя Йорданова, национален координатор по програма „Екоучилища”. 

Деца без родители за пръв път на лагер, организиран от "Делфините" 

www.bnr.bg | 29.05.2018 |  
Седем деца от Центъра за настаняване от семеен тип „Изгрев” във Варна никога не са 
пътували извън града. Не знаят какво е лагер, не са влизали в пещера, не са спали в хотел, не 
са ходили на поход. Младежите-доброволци от варненската благотворителна организация 
„Делфините”, направиха благотворителен обяд по Цветница и събраха пари за тяхното 
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приключенско пътуване от три дни с две нощувки. Сготвиха вкусни храни и с така наречения 
„Цветен обяд” събраха 436 лева. Децата за първи път в живота си пътуваха до Дряновския 
манастир, спаха в хотел две нощи и пътуваха с влак, също непознато за тях до момента 
приключение. От „Делфините” вече обмислят нова инициатива  за събиране на средства, за 
да могат и останалите 14 деца от дома да отидат на почивка.   Десетокласничката Неда 
Недева отскоро е президент на младежката благотворителна организация. Неин заместник 
е Надежда Георгиева , а PR на "Делфините" е Габриела Чанова. Репортерът Даниела 
Стойнова разговаря с Неда, Надежда и Габриела за дейността на организацията и за 
смисъла да правиш добро за другите.  

Сдружение „Маринела“ и хотел „Маринела” зарадваха абитуриенти с 2 благотворителни 
бала 

www.abcnews.bg | 29.05.2018  
За четвърта поредна година Маринела Арабаджиева организира бала на единственото 
каменоделно училище в България, а тази година създаде незабравим празник и за 
зрелостниците от Столичното училище за деца със слухови проблеми „Проф. д-р Дечо 
Дечев“  Децата от „Професионалната гимназия по каменообработване“ в с. Кунино получиха 
дизайнерски костюми, с които изглеждаха блестящо и успяха да прекарат незабравима 
бална вечер изпълнена с много положителни емоции. Като жени, тясно свързани с модата, 
Наталия Гуркова, Евгения Калканджиева и Цвети Разложка, предоставиха рокли и костюми 
от известни български дизайнери. Жени Калканджиева осигури и дизайнерски рокли, 
подарени от певицата Соня Немска. Цвети Разложка се довери на любимия си дизайнер 
Христо Чучев, а за костюмите на момчетата се погрижи брандът Aggressor с дизайнер 
Марияна Папаличева. Благодарение на Наталия Гуркова, някои от абитуриенти отпразнуваха 
бала си, в тоалети на Berna Moda и Стоян Радичев. 
 

Христо Бонев дари 100 кашона с лакомства за децата от УМБАЛ "Свети Георги“ 

www.sport.plovdiv24.bg | 29.05.2018 |  
Общо 100 кашона с лакомства по повод предстоящия Ден на детето дари на УМБАЛ "Свети 
Георги“ легендата на Локомотив Пловдив и на българския футбол Христо Бонев - Зума. 
Вкусните подаръци ще бъдат раздадени на най-малките пациенти – те се лекуват в Клиника 
по педиатрия и генетични заболявания, Клиника по детска хирургия, Втора клиника по 
хирургия и Клиника по изгаряния. Това е третото дарение на Зума за УМБАЛ "Свети Георги“ 
от началото на годината. Преди това той дари пакетирани лакомства по случай националния 
празник 3 март – 77 кашона, и за Цветница – 60 кашона. Почетният президент на черно-
белите многократно през годината изненадва пациентите на първата пловдивска 
университетска болница. Служителите на лечебното заведение и пациентите му изказват 
заслужена благодарност за неговото последователно и безкористно дарителство в 
моментите, когато хората посрещнат важни дати на болничното легло, вместо да бъдат с 
близки и приятели. 

Румен Радев и Десислава Радева посрещат абитуриенти в неравностойно положение 

www.vevesti.bg | 29.05.2018 | 16:13 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

22 

 

На 30 май президентът Румен Радев и съпругата му Десислава ще бъдат домакини на 
традиционния абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение. Събитието е част 
от благотворителната инициатива на държавния глава „Подкрепи една мечта“. 
В рамките на инициативата младежите, израснали без родителски грижи, получават 
информация и напътствия за своята професионална реализация или обучение. През 
учебната 2017/2018 г. в нея ще участват 124 младежи. За 54 от тях специалистите от Бюрата 
по труда търсят подходяща форма на заетост, а 26 са избрали да продължават своето 
образование във висше училище. 44 от младежите ще бъдат настанени в друг вид социална 
услуга заради висока степен на увреждане и трайно намалена работоспособност. 
Oт 16.00 часа в Гербова зала на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще посрещне 
абитуриентиот над 60 специализирани институции за деца и младежи от цялата страна. Тази 
година водещи на тържеството ще са абитуриентите Божана Атанасова от Разград и Слави 
Стоянов от Пловдив. 
Интересите на Божана са насочени към професионална реализация в сферата на модата. 
Божана е сред зрелостниците, които ще преминат професионално обучение по 
фризьорство, осигурено от българо-италианската фирма „Кристиан оф Рома“ – партньор на 
инициативата. Изборът на Слави е да продължи своето образование в специалността 
„Социални дейности“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 
В 19.00 часа в ресторант „Лаура“, Национален дворец на културата, ще започне балната 
вечер за абитуриентите. За пореден път екипът на продуцентска компания „Дрийм Тийм 
Прадакшънс” организира благотворително артистичната програма. Изпълнителите, които 
ще подкрепят инициативата, са Поли Генова, Михаела Филева, Любо Киров, Орлин Павлов, 
Искрата, Дара, Павел и Венци Венц, Дичо, Нели Петкова, група „D2“, група „4 Magic“ и 
Танцов ансамбъл „Пламъче“. С приветствия към зрелостниците ще се включат и актьорите 
Любомир Нейков, Ненчо Илчев, Ралица Паскалева, Силвия Лулчева и Наум Шопов. 
Над 30 дарители подкрепиха финансово организацията на абитуриентския бал за 
младежите в неравностойно положение и еднократната стипендия за абитуриентите, които 
ще продължат образованието си във висше училище или професионален колеж. 
 

Унгария затяга със закон мерките срещу мигранти 

www.dariknews.bg | 29.05.2018 |  
Слушай Унгария затяга силно мерките срещу мигранти 97565 Your browser does not support 
the audio element. Унгария затяга силно мерките срещу мигранти Унгария затяга силно 
мерките срещу мигранти Даването на храна на мигранти и отпечатването на листовки с 
полезна информация за търсещите убежище ще бъде престъпление в Унгария. Това 
предвижда проектозакон, изготвен от правителството. Конституцията пък ще бъде 
променена, за да не могат други държави членки на Европейския съюз да прехвърлят 
търсещи убежище в унгарската страна. Орбан: Ще защитаваме християнската култура, няма 
да подчиним страната на пришълци   Унгарският премиер Виктор Орбан се бори с 
европейската политика по отношение на миграцията. Правителството му е изготвило нов 
закон, който криминализира помощта за незаконни мигранти. Ако бъде приет в сегашната 
си форма, под помощ ще се разбира и отпечатването на листовки с полезна информация, 
както и предлагането на храна.   Конституцията на страната пък ще бъде променена, за да не 
могат други държави членки на блока да изпращат търсещи убежище в Унгария. Унгария: 
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Мигрантите не зачитат никакви правила, ще се защитим от тях   Партията на Орбан има 
мнозинство от две трети в парламента, където проектозаконът се очаква да бъде гласуван 
следващата седмица. Миналият месец унгарският премиер беше преизбран за трети път. 
Проектозаконът, който е наречен „Да спрем Сорос“, отразява отрицателното отношение към 
милиардера филантроп Джордж Сорос, който е обвиняван, че насърчава мюсюлманската 
миграция към Европа. Сорос, който е роден в Унгария, отрече обвиненията и заяви, че 
Виктор Орбан отхвърля европейските ценности. Орбан: Мигрантите не са бежанци, а 
мюсюлмански нашественици   През 2015 година унгарската страна попадна на пътя на около 
един милион бежанци, повечето от които идваха от Сирия, Ирак и Афганистан, насочвайки 
се най-вече към Германия. 

За година с 20% спад на дарените храни с изтичащ срок 

в. Монитор | Стефан ГЕЛКАНОВ | 30.05.2018 |  
През последната година се наблюдава намаление с 20 на сто на броя на дарителите на 
храни с изтичащ срок на годност, отчитат от Българската хранителна банка. От началото на 
миналата година в сила влязоха промени в Закона на ДЦС, касаещи създаване на стимули 
храната, която не може да бъде реализирана в продажба да бъде безвъзмездно дарена на 
хранителни банки. 
Промените дават възможност всеки производител, преработватели или търговец на храни 
да може да дари без да търпи наказанието да заплати ДЦС Върху стойността на дарените 
храни. Вместо това за една година БХБ има отлив на част от големите си дарители въпреки 
стимулиращата данъчна среда, заяви на кръгла маса в София изп. директор на хранителната 
банка Цанка Миланова. 
Причината се крие в изискването при дарение на храни с остатъчен срок на годност 30 дни 
всяка потребителска опаковка да бъде маркирана с текст "Не подлежи на продажба". Това 
води до допълнителен разход на компаниите, като време, труд и пари, коментира 
Миланова, което те не искат правят. Така потенциални дарители предпочитат да си платят 
ДДС на все още годни храни и да ги унищожат, вместо да ги предоставят на хранителната 
банка. 
В момента годишно 670 хил. тона храна у нас се унищожава, като поне половината от нея е 
годна. Според Миланова утежняващата разпоредба трябва да отпадне или да бъде 
приложена, така че да не пречи на дарителите. 
Процесът е запушен и необходим натиск, промяната може да се случи в предстоящото 
разглеждане на новия Закон за храните, смята омбудсманът Мая Манолова и шефът на БХБ 
Миланова. 

Лекари и студенти дискутираха за донорството 

www.trud.bg | 30.05.2018 | 
Лекари от МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново проведоха дискусия със 
студенти от ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” за ползите от донорството. Гости на висшето 
учебно заведение бяха д-р Сибила Маринова-началник на ОАРИЛ и д-р Ваня Лъчезарова. 
Лекарките са координатори по донорство в областната болница в старата столица. 
Събитието бе част от мащабната информационна кампания, която д-р Маринова и д-р 
Лъчезарова провеждат вече втора година в полза на донорството на органи и тъкани. Двете 
лекарки обиколиха десетки училища от 2016 година до сега като за първи път влязоха във 
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великотърновския ВУЗ. “Това бе първата по рода си среща пред студенти и преподаватели 
от ВТУ. Разяснихме законовите, морални, етични и медицински аспекти на донорството, 
настъпването на мозъчна смърт и трансплантациите. На всички срещи младите хора ни 
питат как могат да декларират, че искат да са донори, ако евентуално нещо се случи с тях. 
Обясняваме, че според българското законодателство, това няма как да стане”, сподели д-р 
Сибила Маринова. Реаниматорките приемат донорството за лична кауза, защото то спасява 
човешки животи. „Когато за някого няма никаква надежда, той може да дари тази надежда 
на някой друг”, твърди д-р Сибила Маринова. „Да убедиш някого да дари органите на свой 
близък е най-тежкият момент в работата“, подчертава д-р Ваня Лъчезарова. За две години и 
половина д-р Маринова и д-р Лъчезарова имат десетки срещи с учениците от горните 
класове във всички търновски училища, с техните учители, както и с преподаватели и 
ученици в Горна Оряховица. Благодарение на труда и постоянството им в изпълнението на 
тази кампания Областната болница във Велико Търново стана донорска база № 1 в страната. 

Лекари и студенти дискутираха за донорството 

www.trud.bg | 30.05.2018 | 10:56 
Лекари от МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново проведоха дискусия със 
студенти от ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” за ползите от донорството. Гости на висшето 
учебно заведение бяха д-р Сибила Маринова-началник на ОАРИЛ и д-р Ваня Лъчезарова. 
Лекарките са координатори по донорство в областната болница в старата столица. 
Събитието бе част от мащабната информационна кампания, която д-р Маринова и д-р 
Лъчезарова провеждат вече втора година в полза на донорството на органи и тъкани. Двете 
лекарки обиколиха десетки училища от 2016 година до сега като за първи път влязоха във 
великотърновския ВУЗ. “Това бе първата по рода си среща пред студенти и преподаватели 
от ВТУ. Разяснихме законовите, морални, етични и медицински аспекти на донорството, 
настъпването на мозъчна смърт и трансплантациите. На всички срещи младите хора ни 
питат как могат да декларират, че искат да са донори, ако евентуално нещо се случи с тях. 
Обясняваме, че според българското законодателство, това няма как да стане”, сподели д-р 
Сибила Маринова. Реаниматорките приемат донорството за лична кауза, защото то спасява 
човешки животи. „Когато за някого няма никаква надежда, той може да дари тази надежда 
на някой друг”, твърди д-р Сибила Маринова. „Да убедиш някого да дари органите на свой 
близък е най-тежкият момент в работата“, подчертава д-р Ваня Лъчезарова. За две години и 
половина д-р Маринова и д-р Лъчезарова имат десетки срещи с учениците от горните 
класове във всички търновски училища, с техните учители, както и с преподаватели и 
ученици в Горна Оряховица. Благодарение на труда и постоянството им в изпълнението на 
тази кампания Областната болница във Велико Търново стана донорска база № 1 в страната. 

Даряват скъпоструваща медицинска апаратура за новородени във Варна 

www.varnautre.bg | 30.05.2018 |  
Закупена е със средства от събрани пластмасови капачки за рециклиране 
Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“ заедно с ръководството на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър 
Стаматов – Варна“ в лицето на Проф. д-р Емил Ковачев – управител Ви каним на 04.06.2018г. 
(Понеделник) от 10:00ч. в новоремонтираната зала (срещу регистратура) в основната сграда 
на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ на официално дарение на най-голямата, 
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скъпоструваща медицинска апаратура за новородени, която е закупена със средства от 
събрани пластмасови капачки за рециклиране. 
По време на значимото дарение ще бъде проведена пресконференция с която ще 
отбележим „05.06 – Международен ден за опазване на околната среда“ и ще бъдат 
обсъдени успехите които благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки 
„Аз Вярвам и Помагам“ постигна за близо две години и половина от нейното стартиране. Ще 
бъдат оповестени данни за общия брой тонове пластмасови капачки, които са предадени за 
рециклиране, колко хиляди души вече са обединени да събират и предават капачки за 
рециклиране с цел благотворителност. Ще бъдат припомнени колко и какви дарения са 
направени до този момент. А също така организаторите ще споделят по какъв начин ще се 
промени предаването на пластмасови капачки благодарение на голямото съдействие от 
страна на Община Варна. 
Официални лица на съвместната пресконференция ще бъдат: Проф. д-р Емил Ковачев – 
управител на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД; Владислав Николов – 
председател на Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“; Добромир Власик – управител на 
„Евроимпекс – Варна“ дружество работещо в сферата на събиране, транспортиране и 
предварително третиране на отпадъци; Десислава Георгиева – управител на „Джи Кей 
Инженеринг Груп“ ООД компания фокусирана в създаването на комплексни решения за 
оборудване на болнични заведения. 

Започва ВарнаЛит 2018 – четири литературни дни за деца и младежи 

www.novinaria.bg | 30.05.2018  
Международният литературен фестивал „Варна Лит“ 2018 стартира днес в морската столица. 
В продължение на 4 дни книжната кампания ще обединява писатели, журналисти, учители, 
актьори и изпълнители, за да ги превърне в преки посланици на литературата сред по-
младото поколение. Освен посещения в класните стаи, където учениците от почти всички 
варненски училища ще могат да се срещнат със своите любими автори, фестивалът ще бъде 
придружен от редица външни събития, отворени за широката публика. През първия ден на 
цветната програма жителите на Варна и гостите на града ще могат да посетят „Пощенска 
кутия за детски приказки“, волейболен турнир с ученици от СУЕО „Ал. С. Пушкин“ и 
представяния на участници във фестивала, сред които Георги Тошев, Светослав Иванов, Иво 
Иванов и Георги Бърдаров, както и приятелска боксова среща на писателя Захари 
Карабашлиев с ученици от ССУ „Георги Бенковски“ и театрална работилница с Явор Гърдев с 
възпитаници на варненските театрални школи в Младежки дом, зала „Концертна“. 
Вечерната програма продължава с „Пощенска кутия за морски приказки“ с организатор Гери 
Турийска, а малко преди това и с кръгла маса с участието на писателя Ей Джей Фин – автор 
на трилъра „Жената на прозореца“, който още с излизането си се превърна в бестселър от 
световен мащаб. В „Разказване и измисляне“ ще се включат още уважаваните български 
писатели Теодора Димова, Алек Попов, Владимир Зарев и Захари Карабашлиев. Останалите 
три дни от фестивала включват мащабни събития като „Разказване и истина“ – среща с 
Георги Тошев, Светослав Иванов, Иво Иванов и френско-българския изпълнител във 
френския „The Voice” Венсан Винел, презентация на проекта „Българите! Забравените 
постижения“ от Делян Момчилов, който се превърна в една от най-търсените книги за 
изминалата година, макар да излезе в края ѝ, работилници с обичаните детски писателки 
Петя Кокудева („Лулу“, „Лупо и Тумба“), Радостина Николова („Приключенията на 
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мотовете“, „Моите красиви рога“), Весела Фламбурари („Майстори на феи“, поредицата 
„Мина“), среща с художници, концерти на Михаела Филева (на 1 юни), както и на Стефан 
Вълдобрев, подводно четене и масова читателска среща пред Рапана.„ВарнаЛит“ 2017 ще се 
проведе в периода от 30 май до 2 юни. Форумът се провежда за втори път от Сдружение 
„МЛФ Варна Лит“, с подкрепата на Общински фонд „Култура“, частни дарения и 
неправителствени организации, бизнес и др. 
Читателски кът с 2300 книги откриха в училището в Ясеновец 
www.ekip7.bg | 31.05.2018 |  
Читателски кът в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Ясеновец беше открит 
навръх Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Обновеното 
библиотечно пространство е плод на едногодишна кампания за събиране на книги, 
реализирана от учителите Айлин Ахмед и Галя Георгиева, които работят в училището по 
програма „Заедно в час“. 
Идеята за осигуряване на достъп до книжки на децата, чиито майчин език е различен от 
българския, възниква през миналата учебна година и работата по реализирането й започва 
през миналото лято. Директорът на училището Галина Иванова се ангажира с ремонта и 
оборудването на помещението, а младите преподаватели призоваха обществеността да 
подкрепи каузата по набиране на необходимия брой книги. Децата от занималните на двете 
млади учителки създадоха макет на мечтаната библиотека и упорито работеха за 
провеждането на Коледен и Мартенски базар за събиране на средства, с които да купят 
нови книги. По-голямата част от книжния фонд бе събран чрез дарения от фирми, частни 
лица и неправителствени организации от цялата страна. Цели класове от други градове 
станаха съпричастни с мисията „И ние искаме библиотека в училище“. В края на кампанията 
бяха събрани 2 300 книги, сред които учебна, художествена литература, енциклопедии и 
книги с приказки. При официалното откриване на библиотеката бе поставена „Голяма 
червена книга на дарителите“, а директорът на училището изрази благодарност към 
многобройните дарители и двете учителки, реализирали идеята. Читателският кът ще 
работи и през лятото, а амбицията е от следващата учебна година да добие статут на 
училищна библиотека и да бъде назначен библиотекар. Директорът и учителите пожелаха 
на децата да не спират да мечтаят, да вярват в доброто, да учат, да обогатяват речниковия 
си запас с думички на български език, да се развиват целеустремено и самоуверено. 

„Истории на успеха”: Кой стои зад LoveGuide - платформата за сексуално образование 

www.nova.bg | 31.05.2018  
България е на едно от първите места в света по сексуално предавани болести и  
тийнейджърски бременности. Срещу тези негативни тенденции се опитва да се бори 
платформата LoveGuide. Зад проекта стоят две жени - Николета Попкостадинова и Надя 
Здравкова. През 2014 г. те се включват в инициативата на NOVA „Промяната”. Проектът им 
се класира в челната петица и за четвърта поредна година получава подкрепа. А през 2016 г. 
Фондация Reach for Change, с чието сътрудничество се осъществява инициативата 
„Промяната”, дава за пример LoveGuide в международния си годишен доклад в раздела 
„Здраве и Развитие” измежду 314 проекта от 18 страни. „ИСТОРИИ НА УСПЕХА” с Деси 
Банова: Единствената в света жена пилот на правителствен самолет „Водим всички 
негативни статистики, свързани с тийнейджърски бременности, сексуално предавани 
инфекции при младите хора, насилие, счупена комуникация”, заявява Николета 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

27 

 

Попкостадинова. „Причината е, че децата и младите хора не са достатъчно добре 
информирани, не знаят какво да правят и как да постъпват и че ако имат правилната, 
надеждна, добре поднесена информация може би тези неща биха се променили”, допълва 
тя. "ИСТОРИИ НА УСПЕХА" С ДЕСИ БАНОВА: Да откриваш добрите новини и успешните хора 
Така Николета създава проекта LoveGuide. „Всъщност идеята стартира благодарение на 
„Промяната”, които бяха първите, които повярваха в нея, харесаха я и бяха и първата 
финансова инжекция за нас. Преди промяната нямахме още име, беше само една идея 
изцяло на зелено и в момента, в който влязохме в инкубатора на „Промяната”, започнаха 
малко по-малко като снежна топка да се случват нещата”, обяснява Николета. „ИСТОРИИ НА 
УСПЕХА” с Деси Банова: Българи проектират колите на бъдещето Обяснява, че вече виждат 
реална промяна. „Реално помагаме на децата, с които работим. Това мен лично, пък и 
всички, свързани с LoveGuide много ни вдъхновява и мотивира да развиваме и да правим 
нови продукти, нови неща, чрез които да достигаме по-ефективно до децата, за да им 
помагаме колкото се може повече”, допълва Николета. „Затова и сега това, което ни 
предстои е един APP, който отговаря на децата директно, анонимно, безопасно, надеждно и 
сигурно на най-често задаваните въпроси, свързани с любовта, отношенията, секса и 
безопасния секс”. 

Специалисти от AWO Brеmerhaven на работна визита във Фондация „Владиславово“ 

www.dnesplus.bg | 31.05.2018 |  
На 30 май, сряда се проведе работна среща на специалисти от Фондация „Владиславово“ с 
техни германски колеги от Асциация AWO гр. Бремерхафен, водени от Д-р Маргарет 
Бругман – ръководител отдел Емиграция. От германска страна присъстваха още Фабио 
Гуарасцио – координатор Равни права и интеграция в Община Бремерхафен, Румия 
Изгалиева – ръководител проект, Анна Здраба и Айсун Али – консултанти към AWO. 
Германските гости бяха придружени от Елина Райнова – Сдружение „За нас“. Фондация 
„Владиславово“ бе представена от Председателя на Управителния съвет Виолета 
Харизанова. В работната среща взеха участие и специалисти от Ресурсен център за хора в 
неравностойно положение, Център за обществена подкрепа „По-добро бъдеще“, Център за 
обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ и ЦСРИ на деца в неравностойно 
положение. Срещата беше открита с презентиране на услугите на Фондация „Владиславово“ 
и с представяне на мисията, целите и проектите на AWO Бремерхафен,. Обсъдени бяха 
някои от основните проблеми, които се срещат при работата с уязвимите групи, проблеми, 
отнасящи се до здравното осигуряване, езиковата бариера, социалната изолация, както и 
стратегиите за успешна работа. Обединени от идеята за сътрудничество и постигане на 
значими цели в дейността си, а именно да помагат, да насочват и консултират, да бъдат 
полезни на изпадналите в нужда хора, участници в срещата се договориха за бъдещи 
съвместни проучвания, дейности и проекти в областта на интеграцията и социалното 
включване на маргинализирани групи и общности. Асоциация AWO е основана през 1919 г. 
като благотворително дружество. Към момента е социално-политически активна асоциация 
в помощ на новопристигнали граждани на ЕС в Бремерхафен. AWO и специалистите от 
създадения проект „Далбе“ консултират безплатно граждани на Европейският Съюз. 
Организацията оказва помощ при въпроси за пребиваване, училище, езикови курсове, 
здравно осигуряване и др. и чрез подкрепата си предава на нуждаещите се основните си 
ценности на свобода, справедливост, толерантност и солидарност. Проектът „Далбе“ се 
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осъществява с подкрепата на Федералното Министерство на труда и социалните въпроси 
БМАС и Федералното Министерство по семейните въпроси, както и от Европейски фондове 
за подкрепа на хора в неравностойно положение./fvladislavovo.org Днес+ 
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