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Новини за членове на БДФ 
 

Музикално образование за деца със зрителни проблеми 

www.nova.bg | 31.05.2019 | 10:01 
Победителите в миналогодишното пето издание на "Промяната" RocкSchool - Боян Симеонов и Васил 
Спасов създават програма за музикално образование, адаптирано за деца и младежи със зрителни 
проблеми. Програмата ще включва оборудван музикален кабинет с необходимия хардуер и софтуер 
за нуждите на незрящите деца, работа с обучени специалисти, които ще преподават уроци по пеене, 
китара, пиано, барабани, саксофон и много други инструменти. RockSchool е големият победител в 
петото издание на ПРОМЯНАТА Сред 134 кандидати в петото издание на „Промяната” RocкSchool бяха 
едни от избраните, а след 8 етапа селекция спечелиха състезанието и получиха 30 хил. лв. 
финансиране. „Още преди „промяната” имахме незрящи ученици. Осъзнахме, че те могат да бъдат 
много витална част от това, което правим и музиката им помага. Решихме да разширим и да го 
направим като цялостна програма, да даваме повече стипендии. Така направихме и проекта, с който 
спечелихме „Промяната””, каза в ефира  на „Здравей, България” управителят на RocкSchool Боян 
Симеонов. „Искаме да им покажем, че те могат и могат да го правят като всички останали, а ние можем 
да им помогнем”, обясни той. С част от парите от „Промяната” е организирано обучение за 
преподавателите в RocкSchool, така че да бъдат по-ефективни в преподаването. Вече се оборудват и 
няколко кабинета във Варна и София. Над 20 деца със зрителен проблем ще могат да кандидатстват 
по новата стипендиантска програма.   

Те са ангели за бъдещи родители: Февруарски мамчета дойдоха в Бургас с 1600 лева, за да 
сбъднат мечтата на семейство - да има бебе 

www.burgasinfo.com | 31.05.2019 | 12:03 
Млади майки решиха да помогнат за сбъдването на мечтата на семейство с репродуктивни проблеми, 
като събраха над 1600 лева и ги дариха на фондация „Искам бебе“. Днес жените се срещнаха с 
координатора на „Искам бебе“ в Бургас Ваня Христова, която остана трогната от жеста. Инициативата 
е на фейсбук групата „Февруарски мамчета“, в която членуват жени от цялата страна. На 1-юни, когато 
е Деня на детето, те са си разменяли подаръци, но тази година са решили да зарадват семейство, 
което мечтае за своя рожба.. „Понеже много от майките трудно сме забременяли и знаем каква е 
мъката да си мислиш, че няма да ти се случи. Събраната сума е 1633, 95 от майки от цялата страна, 
каза Моника от Несебър, която има близнаци Калоян и Ясен, чакани 7 години. В групата членуват 
около 800 майки, родили през февруари 2017 година. „Надявам се повече майки да поемат такава 
инициатива“, каза основният инициатор.Цветомира Борисова. Ваня Христова прие с благодарност 
жеста и подари на майките фигурки на ангели. „Много ме зарадваха. Цвети се свърза с мен и ми каза 
за тяхната идея. Направиха ме много щастлива. Много бързо се събираме и умеем да си помагаме 
хората с репродуктивни проблеми. Не бях наясно доколко би могла да стане мащабна тази 
инициатива. Това е една сбъдната мечта за някое семейство, искрено им благодаря. Тези жени са 
ангели.“, каза Ваня Христова. На 14-15 юни предстои среща на „Искам бебе“ във Варна, където ще 
стане ясно кое семейство ще получи парите. Припомняме, че преди 3 месеца сърцатата майка на три 
деца Ваня Христова отпразнува по най-трогателния начин четирдесет и осмия си рожден ден. Ваня 
покани всички свои приятели в Морското казино и отправи една единствена, но много важна молба – 
да не носят подаръци, а вместо това да дарят средства за благородната кауза – ин витро процедура на 
семейство, което мечтае за дете. 

Младежки фест събра пари за "Искам бебе" 

www.kmeta.bg | 31.05.2019 | 13:35 
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Благотворителна кауза прегърна тазгодишното издание на атрактивния младежки фест "Шумът край 
реката" в Козлодуй. По време на събитието за фондация "Искам бебе" имаше специална шатра, на 
която се продаваха сувенири с цел набирането на средства в помощ на семействата с репродуктивни 
проблеми. Общата събрана сума от дарителските кутии бе приблизително 650 лева. Тазгодишният 
фест край Дунав прегърна и друга голяма кауза - природосъобразния начин на живот. Събитието мина 
под мотото Zero Waste. В компостер се събраха отпадъците от плодовете и зеленчуците, сервирането 
на фрешовете в ядливи чашки са само част от методите, които използваха младежите, за да намалят 
отпадъците и по-специално - пластмасата.  Събитията за феста стартираха в 16 часа с отварянето на 
спортните атракциони, които бяха подготвени от училището за планински водачи в Черни Осъм. 
Въжен тролей и стена за катерене на стена бяха само част от спортните атракциони за деца и младежи. 
Последваха занимания по тенис, волейбол и редица други двигателни активности. Рекорд за скачане 
на въжета и въртене на обръчи, ходене по Slik Slak лента и атрактивни акробатични номера допълниха 
плеядата спортни забавления. Четири образователно-занимателни шатри бяха подготвили 
организаторите за присъстващите. В първата Маги и Елиан разказаха за Европейския съюз и проекта 
„Млади европейци-активни граждани”, във втората Габи и Ангел представиха Международната 
награда на Херцога на Единбург. Гостите получиха печат след вярно отговорен въпрос и извършено 
действие написано на листче, в третата учители на „Заедно в час” бяха устроили забавна игра, 
включваща разгадаване на мистерии и намиране на съкровище, а на четвъртата маса ПГЯЕ "Игор 
Курчатов" представиха новата си паралелка - „Управление на радиоактивни отпадъци”. Всички 
участници, които събраха 4 печата от спортните атракциони, здравословните щандове и 
образователните шатри, получиха подарък ЕКО бамбукови чаши за напитки, с които младежите се 
присъединяват към призивите за опазване на околната среда.  За края на феста беше организирана 
концертна част, чиято кулминация се състоя в разпръскването на цветния прах, а след имаше и вкусна 
изненада - изумителна цветна и вкусна торта от плодове, специално аранжирана от организаторите. 
Тази година зад цветния фест стояха Елиан, Пепи и Злати – ученици от СУ „Христо Ботев” в Козлодуй и 
ръководители на Общински детски и младежки парламент /ОДМП/. Съдействие младежите получиха 
от общинската администрация, евродепутата Владимир Уручев, много местни фирми и сдружения. 

Стартира шестото издание на ПРОМЯНАТА 

www.dariknews.bg | 01.06.2019 | 13:10 
Днес стартира шестото издание на ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на 
Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Фондация Reach for Change България. 
Досега ПРОМЯНАТА помогна на над 96 000 деца в цялата страна, а всяка година NOVA инвестира над 
190 000 лв., за да може положителната промяна за децата на България да стане реалност.   Социални 
предприемачи с дух и силна мотивация, намерили решение на важен социален проблем на децата и 
младежите (0-24 г.) в България, могат да кандидатстват като попълнят онлайн формуляр от днес до 18 
юли на: www.nova.bg/promyanata  „Вече за шеста поредна година Нова Броудкастинг Груп подкрепя 
социалните предприемачи в инициативата не само финансово, но и чрез експертизата на над 60 
служители на компанията, които през последните години са се включили като доброволци, ментори 
и консултанти. Допълнително използвайки силата на медията, даваме видимост на работата, която 
финалистите в ПРОМЯНАТА вършат, в името на децата. Помагаме им да станат устойчиви и да намерят 
допълнителни партньори“, коментира Красимира Василева – Директор продажби, маркетинг и ПР в 
Нова Броудкастинг Груп:   Стартът на конкурса беше даден в ефира на NOVA в предаването „Събуди 
се“.  “ПРОМЯНАТА е подходяща за всеки, който има решение на проблем на децата и младежите, 
което е тествал и знае, че работи – но има нужда от подкрепа, за да го разрасне и да го направи 
устойчиво. Нека кандидатстват и хора и организации, които все още се чувстват неуверени в своите 
идеи – ще имате възможност да ги развиете по време на процеса на селекция, в нашия Акселератор” 
- сподели изпълнителният директор на Reach for Change България Юрий Вълковски към бъдещите 
кандидати в конкурса.   Петимата най-добри кандидати - един голям победител и четирима финалисти 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.dariknews.bg/novini/obshtestvo/startira-shestoto-izdanie-na-promianata-2169389
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- ще спечелят място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период между една и пет години. Победителят 
ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а още двама от финалистите, получили 
най-много гласове в етапа на онлайн гласуване - по 15 000 лв. В допълнение всички те ще получат 
значителна нефинансова подкрепа под формата на професионални консултации и обучения, 
менторство, медийна подкрепа и достъп до мрежа от потенциални партньори и селектирани 
социални предприемачи, за да могат да развият идеите си и да постигнат възможно най-голямо 
положително въздействие върху живота на децата.Като част от процеса на селекция между 10 и 15 от 
най-добрите кандидати ще бъдат поканени в Акселератора на ПРОМЯНАТА – двумесечна безплатна 
обучителна програма, която ще им помогне да обогатят и развият проектите си преди да продължат в 
следващия етап на конкурса.   Сред завършилите Акселератора през ноември 2019 г. ще бъдат 
избрани петимата нови финалисти. Те ще се явят на онлайн гласуване през януари и февруари 2020 г. 
и публиката ще определи със своя глас кои ще са тримата финалисти, които ще се явят на последния 
кръг от конкурса – среща с детското и възрастното Жури на ПРОМЯНАТА. Кандидатстването в 
ПРОМЯНАТА става лесно чрез онлайн формуляр. Конкурсът е отворен както за юридически лица с 
нестопанска цел, така и за физически лица. Не се изискват допълнителни документи. Повече за 
критериите на конкурса, етапите на селекция и формуляра за кандидатстване вижте на 
www.nova.bg/promyanata 

Postbank Business Run 2019 събра над 11 000 лв. за две каузи 

www.profit.bg | 03.06.2019 | 16:08 
Общо 306 отбора от 119 компании от различни бизнес сектори се включиха в благотворителното 
щафетно бягане Postbank Business Run 2019, което се проведе вчера на територията на Бизнес Парк 
София. Седмото и най-мащабно издание на междуфирменото състезание се организира за пореден 
път от спортен клуб „Бегач“ с подкрепата на Пощенска банка. Най-големият тиймбилдинг в България 
беше реализиран в подкрепа на две каузи. Събраните средства от над 11 000 лв. ще бъдат дарени за 
12 стипендии „Продължи“ на Националната асоциация по приемна грижа и фондация BCause за 
подкрепа на ученици в приемни семейства да продължат успешното си представяне в училище и по 
проект на фондация „Воден път“ за осигуряване на водна рехабилитация на деца с 
увреждания.  Инициативата събра близо 1300 участници, като към бегачите се присъединиха и 45 деца 
на възраст от 4 до 16 г., които се надпреварваха в Kids Run, която се извършва от сертифицирани 
треньори по програмата на IAAF –Kid’s Athletics. За трета година се проведе и състезанието CEO Dash, 
в което се включиха 10 изпълнителни директори от различни компании. Победител в щафетата беше 
отборът на SAP Top Team от компанията SAP Labs с време от 1:00:26. Призът за „Най-бърз женски 
отбор“ беше присъден на дамския отбор SAP Tech Girls от компанията SAP Labs с време 1:13:21. В 
състезанието за изпълнителни директори и висши мениджъри CEO Dash най-бърз сред мъжете беше 
Боян Рашев от компанията Denkstatt България, който измина разстоянието от 1 километър за 2:58, а 
сред дамите – Нина Проданова-Лозева от компанията ITCE (Innovative Training and Consulting Solutions) 
с време 4:07. Най-добрият отбор на Пощенска банка се представи отлично, като зае 16-o място с общо 
време от 1:07:17. Финансовата институция се включи в състезанието с общо 16 отбора. През 2019 г. 
състезанието ще се проведе и в още два града: на 9 юни във Варна и на 6 октомври в Пловдив. Основна 
цел на Postbank Business Run е да бъде привлечено вниманието на хората към здравословния начин 
на живот, като се провокира у тях желанието за победа чрез екипна работа и сътрудничество в името 
на благородна кауза. Цялата информация за събитието е достъпна на: https://sofia.businessrun.bg/. 
Инвестициите и развитието на дългосрочната устойчивост на бизнеса са основен елемент в политиката 
за корпоративна социална отговорност на Пощенска банка. Водещата финансова институция активно 
подпомага проекти в някои от основните сфери на обществения живот, като образование, култура, 
спорт и грижа за околната среда. Освен подкрепа за благотворителното щафетно бягане Postbank 
Business Run, Пощенска банка успешно развива вътрешна програма за екологично отговорно 
поведение „Зелени заедно”, участва в международната инициатива PARKing Day, изгражда 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.nova.bg/promyanata
https://profit.bg/banki/postbank-business-run-2019-sabra-nad-11-000-lv-za-dve-kauzi/
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дългосрочно и стратегическо партньорство със СофтУни и други водещи висши учебни заведения, 
развива менторство на учебни банки от Националната търговско-банкова гимназия и много други. 
Пощенска банка работи с някои от най-големите неправителствени организации в България и се 
стреми да бъде техен дългосрочен партньор. За всички свои проекти в сферата на корпоративната 
социална отговорност Пощенска банка е отличавана с редица национални и международни награди. 

БДФ ще бъде домакин на БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА през 2020. WWF и BСause са в 
координационната тройка 

www.ngobg.info | 06.06.2019 | 12:58 
През 2020 година Българският дарителски форум ще бъде ротационен домакин на БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА. 
БДФ, WWF и BСause заедно ще сформират координационна тройка с цел осигуряване на 
приемственост на домакинството. БДФ ще координира организацията на второто издание на 
кампанията, в която ще бъдат включени и останалите инициатори на „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА". През 2019 
година BCause взе активно участие в изработването на основните инструменти и послания на 
кампанията. Организирахме консултации за организациите-кандидати и подкрепяхме участието им в 
платформите DMS и Платформата.бг. – в това ние виждаме основната си роля и през 2020 ще увеличим 
тази подкрепа. Убедени сме, че резултатите ще бъдат в пъти по-големи! Първото издание на 
БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА бе домакинствано от Българския център за нестопанско право. В него се включиха 
122 утвърдени граждански организации от цялата страна, които получиха подкрепата на повече от 2 
700 индивидуални дарители. Над 50 000 лв. събра националната кампания, която се проведе от 22 до 
31 март 2019 г. Още 5 000 лв. постъпиха през платформата DMS, а 3 000 лв. – през дарителския 
механизъм Платформата.бг. Още за резултатите от първото издание на БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА. 
Кампанията ще се провежда всяка година. Целта е с всяко следващо издание тя да привлича нови 
последователи, да достига до все повече хора и да помага на нови каузи да намират подкрепа. 
Платформата www.bulgariadariava.bg работи целогодишно, така че дарителите могат да продължат да 
подкрепят най-близките си каузи дори и извън кампанията. 

За 9-та година бяха връчени „Зелените Оскари” 

www.cross.bg | 10.06.2019 | 10:10 
/КРОСС/ В Националния конкурс "Най-зелените компании в България" бяха отличени най-отговорните 
бизнеси, общини, неправителствени организации и личности. Голямата награда грабна Чез България, 
а „Зелена личност 2019" стана алпинистът Атанас Скатов. Победителите за девета поредна година 
определи престижното жури, сред което се отличават имената на Надя Маринова - гл. редактор на 
b2b Mediа и основател на конкурса "Най-зелените компании в България". Марина Стефанова, 
директор „Устойчиво развитие" в Българската мрежа на глобалният договор на ООН и председател на 
БАКСОС. Катя Димитрова, член на УС на Българската Асоциация на ПР Агенциите и съветник по 
комуникационните въпроси на Българо-Белгийския бизнес клуб у нас. Собственик на комуникационна 
агенция Интеримидж. Мила Миленова, ръководител Корпоративни комуникации в СИБАНК. Инж. 
Иван Иванов - председател на Българската асоциация по водите и член на Управителния съвет на 
Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги. Улрике Щрака, търговски 
съветник при Австрийско посолство в София. Силвия Костова, началник управление „Корпоративни 
комуникации" в Пощенска банка. Ивелина Василева, председател на парламентарната комисия по 
опазване на околната среда и водите и зам. председател на комисията по европейски въпроси в 44-то 
народно събрание. Илиана Павлова от Българската стопанска камара. Призовете тази година бяха 
допълнени с нови категории като зелен офис, зелена иновация, проект или идея. За първи път беше 
връчена и Голяма награда за цялостно представяне. Традиционно сред отличените бяха журналисти, 
чиито материали са били свързани с темите на конкурса. Като наградата за „Зелена медия" грабна btv 
с кампанията „Да почистим България". Отново и в това издание беше връчено специалното отличие 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.ngobg.info/bg/news/117620-бдф-ще-бъде-домакин-на-българия-дарява-през-2020-wwf-и-bсause-са-в.html
http://www.cross.bg/myasto-bulgariya-bulgariya-1606388.html
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„Зелена личност", след гласуване изцяло онлайн отиде при апинистът Атанас Скатов. Ето и отличените 
по категории: Основни категории:  
Автоиндустрия, транспорт, логистика  
ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД - 1 място ДИСКОРДИА АД - 2 място Транспрес ООД - 3 място 
Метрополитен ЕАД - 3 място  
Телекомуникации  
ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - 1 място  
Енергетика, воден сектор  
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - 1 място ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - 2 място  
Технологии, IT продукти и услуги  
Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД - 1 място  
Индустрия и производствен сектор  
СВИЛОЗА АД - 1 място "Горубсо-Кърджали"АД - 2 място  
Рециклираща промишленост, управление на отпадъци  
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД - 1 място Фиерхаутен - УКО - 2 място  
Обществени организации, общини и държавни структури  
Фондация "Асоциация за развитие на София" - 1 място  
Туризъм, хотелиерство и развлекателна индустрия  
Орко ЕООД - Грийн Лайф Резортс - 1 място  
Финансови, счетоводни и правни услуги  
Кредисимо ЕАД - 1 място  
Банков сектор  
Българо-американска кредитна банка АД - 1 място 
Био индустрия, зелен бизнес, бюти индустрия  
Алтея Органикс ООД - 1 място  
Хранителна индустрия, сектор „услуги", търговия и селско стопанство  
Загорка АД - 1 място КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД - 1 място Кока-Кола ХБК България - 2 място 
Нестле България АД - 3 място  
Сектор "образование"  
200 ОУ - 1 място ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД - 2 място  
ПР и рекламни услуги  
Дентсу Иджис Нетуърк България ООД - 1 място  
Зелени стартъпи  
Бест Карс ООД - 1 място Пейсера България ООД - 2 място  
Голямата награда за цялостно представяне  
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД  
А ето как бяха разпределени и специалните отличия в надпреварата. Допълнителни категории: Зелен 
проект ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - 1 място КЕРХЕР ЕООД - 2 място ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
БРИТАНИКА" ООД - 3 място Зелена ПР кампания ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - 1 място Зелена CSR 
кампания Каолин ЕАД - 1 място дм България ЕООД - 2 място Зелена инициатива Нестле България АД - 
1 място Българска фасилити мениджмънт асоциация - 2 място АЕЦ Козлодуй ЕАД - 3 място Зелено 
събитие НЕТ1 ЕООД - 1 място Зелена технология Девня Цимент АД - 1 място Принос към зелената идея 
Община Банско - 1 място КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД - 2 място Зелена инвестиция Behr-
Hella Thermocontrol (BHTC) - 1 място КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО - КД - 2 място Зелена 
иновация Кредисимо ЕАД - 1 място ОСМОЗИС БЪЛГАРИЯ - ООД - 2 място Специални награди: Зелена 
личност Атанас Скатов Зелено перо Телевизия Живко Константинов, Нова ТВ - 1 място Поредица 
репортажи за опасно замърсения въздух Телевизия БНТ„100% будни" - 2 място Серия репортажи за 
почистване на пространствата в София Печатни издания - 1 място Мариета Димитрова, главен 
редактор blagoevgrad-news.com Серия статии, разобличаващи строителство, което ще засегне 
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природните дадености в района на Рупите Печатни издания - 2 място Пламена Петкова, "Агровестник" 
Поредица от материали за възраждане на шафранопроизводството у нас Печатни издания - 3 място 
Мария Петрова, вестник "Марица" „Трябват ни 2 планети, за да оцелеем" Печатни издания - 3 място 
Лилия Лозанова, "Агровестник" Серия статии с примери за устойчив бизнес Зелена медия btv - "Да 
изчистим България за един ден" Партньори на събитието: Пощенска банка, Министерството на 
околната среда и водите, Екопак, Загорка, Ивел стил, Българо-румънската търговска камара, 
Българската стопанска камара, Българското дружество за връзки с обществеността и Българската 
асоциация на ПР агенциите. Българската асоциация по водите, БАКСОС, Българската асоциация по 
рециклиране и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти в България. 
Медийни партньори: Manifesto.bg, Вестник 19 минути, faкti.bg, AGRO TV, Espresso news, Агенция Крос, 
Ins Market, списание Слава. 
 
 
Общи новини 
 

Нов апарат подобрява сигурността при операциите на деца с изгаряния в "Пирогов" 

www.nova.bg | 31.05.2019 | 09:31 
За Международния ден на детето Детската клиника по изгаряния и пластична хирургия към 
„Н.И.Пирогов“ се сдоби с още една изключително ценна придобивка - апарат Plasmatherm на Barkey 
за размразяване и затопляне на всички съхранявани в сакове продукти, като прясно замразена 
плазма, кръв и еритроцитни концентрати, криопрепарати, замразени стволови клетки или 
инфузионни разтвори. По време на операциите апаратът спестява усилия и време на екипа, драстично 
намалява риска от прегряване и съответно бракуване на животоспасяващите и скъпо струващи кръвни 
разтвори. С него се работи сигурно и лесно, предпазва от замърсяване и инфектиране на персонала и 
пациентите, запазва биологичното качество на продукта, съобщават от пресцентъра на болницата. 
Стойността на новата придобивка е 17 000 лева. Тя е дарение от благотворителната организация 
Лайънс клуб „София Витоша”. Това не е единственият жест на клуба към  „Н.И.Пирогов“. В края на 
изминалата година изцяло беше подменено амортизираното оборудване и заменено с удобни, 
многофункционални легла във всички стаи на отделението, към тях е добавена професионалната вана, 
в която няколко пъти дневно хидратират обгорените деца от 0 до 18 години, както и 2 апарата за бързо 
и безболезно откриване на вените при инжектиране. Заедно с кувьоза за Детска клиника по 
анестезиология и реанимация общата стойност на благотворителните жестове на ЛК „София Витоша“ 
към болницата надхвърля 120 000 лв. Интересът към клиниката е продиктуван от факта, че това е 
единственото специализирано отделение в страната за диагностика, активно лечение и ранна 
рехабилитация на лица с ограничени и обширни изгаряния и измръзвания. В него се лекуват и 
проследяват близо 90 % от децата с изгаряния в страната.  Не малка част от тях са с дълбоки изгаряния 
и лечението им продължава с месеци. Затова и наличието на съвременно оборудване и апаратура е 
ключов момент от общото лечение. Лайънс клуб „София Витоша“ е сред водещите благотворителни 
организации в България. Тяхната мисия е да направи света по-добро място за живеене, помагайки на 
хора с тежки здравословни и социални проблеми. Сред приоритетите им са превенцията и борбата с 
очните заболявания, глухотата, диабета, наркоманията, онко заболявания, а също и работа с деца и 
младежи доказали своя талант в областта на културата, науката и образованието.  

"Смях с кауза" - Stand-up комедианти с благотворително шоу 

www.bgonair.bg | 31.05.2019 | 10:16 
Шест от най-добрите Stand-up комедианти в България се обединяват в едно шоу, за да подкрепят 
"Скритите таланти на България" - новата целогодишна менторската програма за даровити деца и 
младежи в неравностойно положение на НПО "Операция плюшено мече". "Смях с кауза" е инициатива 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.nova.bg/news/view/2019/05/31/252278/нов-апарат-подобрява-сигурността-при-операциите-на-деца-с-изгаряния-в-пирогов/
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2019-05-31/smyah-s-kauza-stand-up-komedianti-s-blagotvoritelno-shou
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на Георги Кючуков и неговия екип. Дарявайки таланта си, те помагат на различни каузи. Идеята е, че 
когато даряват талант, помагат на талантливи деца в неравностойно положение, които са лишени от 
родителска грижа или са в риск", обясни основателят на "Операция плюшено мече" Михаела Стойкова 
в "България сутрин". Пред Bulgaria ON AIR тя посочи, че децата, за които отиват средствата, се избират. 
Всяка пролет от НПО-то се свързват с институциите, които полагат грижи за малчуганите и чрез тях те 
подават кандидатурите си. "Благотворителността има и егоистичен характер в това, че носи страшно 
много удоволствие на човека, който дава и е повече, отколкото си представяме преди да се занимаем 
с нея. Винаги, когато помагаш, ставаш малко по-безсмъртен", заяви Дими Деянски - е един от Stand-
up комедиантите, които ще участват.  

Отделението по неонатология в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен се сдоби с нов апарат 

www.focus-radio.net | 31.05.2019 | 11:30 
Отделението по неонатология в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“- Сливен се сдоби с нов апарат. Това 
съобщиха от лечебното заведение. Той е закупен с част от средствата, получени от дарителската 
кампания по Коледа, в която се включиха Български червен кръст, Основно училище „Елисавета 
Багряна», ПМГ «Добри Чинтулов», Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. 
Неделчо Неделчев“, Професионалната гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“, 
СУ „Пейо Яворов“, частният дарител Пламен Пенчев и ПП ГЕРБ. Апаратът е предназначен за 
осигуряване на стерилността и безопасността на новородените бебета. Разположен е в специално 
помещение, в което се извършва подготовка, изтегляне и приготвяне на всички лекарства и инфузии, 
с които се лекуват най-малките бебета и всички недоносени новородени деца. Предназначението му 
е да пречиства въздуха в залата, за да е свободна от всякакви микроорганизми, които биха били 
рискови за новородените. Той струва 5 000 лева и е доставен и монтиран преди седмица. „Много е 
важно да имаме такъв апарат, защото бебетата са податливи към всякакъв вид инфекции и спазването 
на правилата за пълна асептика е от първостепенно значение в работата ни. С този апарат се осигурява 
стерилност и по този начин се предпазва живота и здравето на децата“, каза началникът на 
отделението д-р Таня Праматарова. От името на ръководството на болницата, на родителите и техните 
деца, тя изразява голяма благодарност към всички, които помогнаха да я има тази апаратура. С 
останалите средства от кампанията и други дарения, сред които на сливналията, живеещ в Чикаго – 
Пенчо Недев, ще бъде закупен нов съвременен апарат за обдишване на новородените деца. 

Маркова маратонка и вибратор плуват из Марица! Доброволци почистиха реката с каяк 

www.trafficnews.bg | 31.05.2019 | 12:08 
Купища пластмасови бутилки, найлонови торбички, използвани презервативи, джапанка, детски 
обувки, маркова маратонка номер 40 и дори вибратор изплуваха от водите на Марица. Акцията по 
почистването на реката бе организирана от служители и приятели на Природонаучния музей. 
Биологът Стефан Кюркчиев се спусна с каяк по течението, за да почисти места, които не могат да бъдат 
достигнати по друг начин. Уредникът в музея Александър Петров, „Полицай на годината 2018” и 
старши инструктор в Да дао клуб сохай Стойчо Яковски и природозащитници от Българското 
дружество за защита на птиците му помагаха от брега и пълнеха чувал след чувал. „Провеждаме 
акцията за втори път, защото при предишната не можахме да почистим малките бунища в реката. На 
много места няма друг начин да се стигне, освен с лодка”, разказва пред TrafficNews.bg Александър 
Петров. През април доброволците са събрали над сто чувала. Тогава по обраслите със саморасляци 
брегове наред с „обичайните” боклуци се натъкнали на поставка за чадъри, а няколко метра в страни 
били изхвърлени и самите чадъри. Намерили и няколко бутилки, пълни с бира, вероятно оставени от 
някой въздържател. „Вече нищо не ме учудва”, въздиша Петров. И той, и съмишлениците му обаче са 
категорични, че да живеем на по-чисто и приветливо място в крайна сметка зависи единствено от 
самите нас. Това ги мотивира да се включват в подобни акции. „Когато някой види проблем, трябва 
да действа. А не да се оплаква и да чака друг да го свърши”, смятат пловдивчаните. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.focus-radio.net/отделението-по-неонатология-в-мбал-д/
https://trafficnews.bg/plovdiv/markova-maratonka-i-vibrator-pluvat-iz-maritsa-dobrovoltsi-143784/
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С почистване на плаж Ропотамо започва тазгодишната серия от инициативи за по-чисто 
Черно море на сърфистите от Wind2Win 

www.actualno.com | 31.05.2019 | 13:28 
На 15 и 16 юни десетки доброволци ще се съберат в един от най-красивите заливи по Южното ни 
Черноморие – Устието на Ропотамо, за да почистят заедно прилежащия плаж. Почистването за втора 
поредна година се случва навръх Международния ден на сърфа и е част от инициативата WIND2WIN 
с кауза за чисто Черно море, свободно от пластмаса и други вредни отпадъци. Организатори са 
сърфистите от сърф училище Акаша  Илияна Стоилова и Йоан Колев, които символично са озаглавили 
събитието Сърф MARмалад (MAR  на испански означава море, а malad – е френска дума за болен). 
Миналата година серията от почиствания стартира на плаж „Перла“, където бяха събрани близо 1000 
кг отпадъци и завърши на варненския плаж „Ветеран“. Междувременно двамата атлети успешно 
завършиха първото по рода си скоростно преминаване с уиндсърф от най-северната (Дуранкулак) до 
най-южната точка (Резово) на нашето Черноморие WIND2WIN Challenge. Един истински шарен 
мармалад от активности  ще се разгърне в рамките на двудневната  програма от спортни и 
образователни активности, посветени на морето, както следва: Денят ще стартира с релаксираща SUP 
йога сесия на сърф училище Акаша, заедно с Ланетика йога и спа. От Less Plastic, блогът, създаден да 
мотивира хората в България да ограничат създадения от тях отпадък, ще помагат активно в плажното 
почистване. Основателят му Никола Бобчев е и един от първите, които правят подробни изследвания 
на количеството отпадъци по устието на река Ропотамо. Рафтинг дамите от буйните реки на България 
ще се включат активно в извозването на отпадъците със собствена лодка, като в тази мисия се включва 
и моторна лодка до пристанището в Аркутино. Eco Switch ще се включат с любопитни истории как 
можем да switch-нем на друга вълна  и да започнем да използваме по-малко пластмаса. Нашумелите 
в арт и урбанистичните среди с провокативните си инсталации Destructive Creation ще измайсторят 
нов шедьовър със събраните по време на акцията боклуци. Атрактивното символично произведение 
от отпадъци ще зарадва всички включили се, които ще могат да го разгледат и се снимат с него. Важно 
е да се отбележи, че сборен пункт за всички ще бъде на плаж „Перла“, при сърф училище Акаша, 
откъдето до устието на река Ропотамо се стига за 30 мин общо с автомобил и пеша. С кола се пътува 
около 10 мин. по път през живописните горички на резерват Ропотамо, характерни за красивия край 
на Странджа планина, там, където тя се слива с морската синева. Препоръчително е доброволците да 
са снабдени с автомобили, тъй като от сърф училището нямат възможност да подсигурят транспорт за 
всички. При достигане на устието на Ропотамо, реката трябва да се прекоси, за да се достигне до самия 
плаж. Това ще става със сърф бордове, за което разбира се ще има и опитни инструктори, които ще 
помагат на всички. Гарантирано преходът ще се превърне едно незабравимо приятно приключение.  

Образователна кампания „За здрави бели дробове” се проведе в парк „Марно поле“ във 
Велико Търново по повод Световния ден без тютюнопушене 

www.focus-radio.net | 31.05.2019 | 15:01 
Велико Търново. Образователна кампания под мотото „За здрави бели дробове” се проведе в парк 
„Марно поле“ във Велико Търново по повод Световния ден без тютюнопушене – 31 май, предаде 
репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Инициативата се организира от РЗИ – Велико Търново, 
Община Велико Търново и ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ . Всеки желаещ гражданин имаше 
възможността да изследва дишането си чрез спирометрия. На място се раздаваха и здравно 
образователни материали и стикери на тема „вредата и алтернативите на тютюнопушенето“. 
Минувачите имаха възможност и да се включат в различни интерактивни игри. В парка бе обособен и 
благотворителен базар, на който се продаваха творбите на участниците в конкурса на тема „С аромат 
на кафе или чай, но без цигара“, който бе организиран от РЗИ – Велико Търново по повод 
Международния ден без тютюнев дим през месец ноември миналата година. Събраните средства ще 
бъдат дарени в полза на 18-годишната Никол Владкова, която страда от сарком на меките тъкани. 
Момичето е настанено в клиника в Истанбул, където провежда своето лечение. Всяка година на 31 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.actualno.com/goodnews/s-pochistvane-na-plaj-ropotamo-zapochva-tazgodishnata-serija-ot-iniciativi-za-po-chisto-cherno-more-na-syrfistite-ot-wind2win-news_754334.html
http://www.focus-radio.net/образователна-кампания-за-здрави-бе/
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май се отбелязва Световният ден без тютюн. Той се инициира от Световната здравна организация 
(СЗО) и от 1987 г. се провежда в страните по целия свят. На този ден се подчертават рисковете за 
здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на 
нивата на потребление. Фокусът на Световния ден без тютюнопушене през 2019 година е 
въздействието на тютюнопушенето върху здравето на белите дробове.  

Три проекта за деца в „Карбовски: Втори план“ през юни 

www.tv.dir.bg | 31.05.2019 | 17:33 
През месец юни 2019 предаването „Карбовски: Втори план“ представя поредица, посветена на 
българските деца. Тази събота, 1 юни в 18 часа по bTV, екипът на предаването ще акцентира върху 
актуалната тема за стратегиите за децата, законите и техните права.    Поредицата „Децата на 
България“ ще стартира с проекта „Върнете Атила“.  В него  зрителите ще се запознаят с историята на 
един служител на реда и баща, чието дете е в Холандия.    „Това е една от най-страшните човешки 
трагедии, които камерата ми е виждала. Ще говорим за едно момче, за едно дете. Ще говоря за него 
с биологичния му законен родител – Николай. Николай е полицай - мъж на закона и честта. Николай 
не плаче пред камерата, не моли и не оплаква съдбата си... И това прави трагедията му още по-голяма 
и много по зловеща. И когато ви казват, че на всеки може да се случи – Николай е доказателството. 
Николай не е виждал сина си от 5 години.“, коментира водещият за предстоящия епизод.   „Карбовски: 
Втори план“ ще продължи поредицата за децата на България и на 8 юни, когато ще насочи отново 
фокуса върху правата и защитата на децата с втория проект „Всички страхове“.  Темата отново ще са 
българските деца, а въпросът – защо те не са защитени? Карбовски ще търси отговорите на още 
няколко въпроса – защо регулациите, законите, конвенциите, стратегиите за детето са все повече, а 
проблемите на децата все по-големи и все по-нерешени? В този епизод на предаването водещият 
говори с двете страни на една и съща монета.   Историята за добрия пример, надеждата и истинските 
човеци сред хората, зрителите на bTV ще видят на 15 юни, събота от 18 часа в последния за сезон 6 
епизод на предаването „Карбовски: Втори план“. С проекта „За да я има България“, част от 
инициативата „Чиста азбука“, предаването ще представи двама души, които даряват знание, подслон 
и любов на бездомни деца.    „Да завършим сезона с надежда. Ще завършим с надежда защото, слава 
на Бога все още има хора, които успяват ВЪПРЕКИ, а не ЗАРАДИ. И затова, заради тях, има и надежда. 
Ще ви представя двама души, които работят „за да я има България”.  В този епизод ще видите 
историята на Анимари и Златко – двама човеци, които спасяват българчета: взимат ги от улицата и ги 
лишават от бъдещето на крадци, престъпници и бездомници, за да ги обучат в своето уникално 
училище-пансион. Ще видите с очите си как само двама души правят цяла държава. Дават знание, 
дават дом, дават любов. И това не е празен позитивизъм, това е много работа!“, казва Мартин 
Карбовски. 

За 3-и път Светият синод с благотворителна изложба, парите са за болни деца 

www.24chasa.bg | 31.05.2019 | 22:10 
Откриха я митрополит Гавриил, съдия Желявска и Васил Петров. Детските рисунки са във фоайето на 
столичния хотел “Интерконтинентал” Ловчанският митрополит Гавриил откри третото издание на 
благотворителната изложба “Деца рисуват за деца” с творби от синодалния конкурс “Възкресение 
Христово” в четвъртък. Детските картини с награди от конкурса са изложени във фоайето пред балната 
зала на хотел “Интерконтинентал” на пл. “Народно събрание”. Всеки може да си купи детска картина 
и да пусне пари в Кутията на доброто. Още в първия ден се изкупиха десетки рисунки от изложбата. 
Със събраните средства се купуват медицинска техника и лекарства за онкоболните деца от клиниката 
в ИСУЛ. Инициативата е на културно-просветния отдел към Светия синод, който се ръководи от 
митрополит Гавриил. “По този начин децата от конкурса помагат на болните си връстници и се учат на 
милосърдие. Когато правиш добро, усещаш радост. Децата, които страдат, се радват, че не са сами, не 
са изоставени. Любовта към Бог дава голяма сила. А Господ може да направи това, което и медицината 
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не може”, каза в словото си митрополит Гавриил и даде пример с иконата “Боянска” от Украйна, която 
за втори път обикаля Ловчанската епархия за поклонение. С молитви пред образа на Божията майка 
са се излекували от рак не едно и две деца, както и възрастни.  В шестото издание на националния 
конкурс “Възкресение Христово” участваха близо 2000 деца с рисунки, проза и фотографии. В 
последните две години наградените творби се излагаха на благотворителен търг и събраха общо над 
30 хил. лв., с които се купи апаратура за Клиниката по детска онкохематология в ИСУЛ. “Медицината 
прави много, но духът, отношението и вниманието са изключително важни. Това е важно, а не колко 
пари ще бъдат събрани. Да мерим резултата с духовното извисяване, а не с цифри”, каза 
ръководителят на клиниката в ИСУЛ проф. Добрин Константинов и допълни, че е впечатлен от 
инициативата на Светия синод и благодари на децата, които са творили в конкурса. Тази година 
инициативата има и нов партньор, който я подкрепя. Това е Асоциацията за подкрепа на децата с 
председател Богдана Желявска. Тя е съдия в Софийския градски съд, но отделя всяка свободна минута 
за талантливи малчугани. “Няма нищо по-хубаво от щастието и слънцето в детските очи и усмивка. 
Няма нищо по-благородно от това да дариш надежда, особено когато деца даряват на деца. Уникално 
е, че за онкоболните от ИСУЛ се събират средства благодарение на такива красиви картини”, каза 
Богдана Желявска на откриването на благотворителния базар. След това две песни изпълни джаз 
легендата Васил Петров, който е член на Управителния съвет на асоциацията. Всеки, който иска да 
дари средства в инициативата на Светия синод, може да го направи и по следната банкова сметка: 
УниКредит Булбанк - клон София Батенберг, Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF Получател: Българска 
Патриаршия Св. Синод IBAN: BG74 UNCR 7000 1521 4626 53 Основание за плащане: КАМПАНИЯ “ДЕЦА 
РИСУВАТ ЗА ДЕЦА” 

БРАВО: С дарения купиха апарат за стерилност на бебета в болницата в Сливен 

www.pik.bg | 01.06.2019 | 10:13 
Модерен апарат за осигуряване на стерилността и безопасността на новородените бебета заработи в 
областната болница МБАЛ "Д-р Иван Селимински“ Сливен с дарения. Той е закупен за нуждите на 
неантологично отделение, което е едно от най-натоварените в страната, съобщи д-р Таня 
Праматарова, завеждащ отделението. Парите са дарени от Български червен кръст, няколко училища 
в града, граждани и обществени и партийни организации. Апаратът струва 5 хиляди лева и вече е 
монтиран в отделението. "Разположен е в специално помещение, в което се извършва подготовка, 
изтегляне и приготвяне на всички лекарства и инфузии, с които се лекуват най-малките бебета и всички 
недоносени новородени деца", каза  д-р Праматарова. "Тъй-като трябва да се спазват всички условия 
на пълна стерилност, защото рискът от вътреболнични инфекции и рискът от пренасяне на инфекция 
от едно на друго дете е голям. Този, който имахме преди да го подменим, беше много стар, 
дългогодишно употребяван, за това просто имахме нужда и решихме част от парите да бъдат вложени 
в този нов апарат“, уточни тя. 

Велико Търново: Жители на града събират "жълти стотинки" за Детското отделение на 
МОБАЛ "Хасково" 

www.focus-news.net | 01.06.2019 | 13:51 
Велико Търново. Жители на Велико Търново събират "жълти стотинки" за Детското отделение на 
МБАЛ "Хасково", предаде репортер на Радио "Фокус" - Велико Търново. Акцията "Жълти стотинки - 
Деца помагат на деца" ще продължи до 19.00 часа в заведение в парк "Марно поле". Тази година 
целта е събиране на средства за закупуване на оборудване и консумативи за Детското отделение на 
Хасковската болница. Необходими са помпи, инхалатори, аспиратор, пациентни монитори, ЕКГ 
апарат, стойки за системи, болнични легла за кърмачета, болнични шкафчета, постеля бельо за деца 
и придружители, столове, сгъваеми легла с матрак, готварска печка, двукрил гардероб, медицински 
бюра, шкаф за чисто болнично бельо, пейки и други консумативи. Акция "Жълти стотинки - Деца 
помагат на деца" продължава вече 12 години. Целите на акцията са да се събират средства за 
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закупуване на апаратура, обзавеждане на болнични стаи, играчки и книги, построяване на детски 
площадки и осъществяване на ремонтни дейности в детски болнични отделения за подобряване на 
условията за престой в тях и приближаването им до тези в домашна среда.  

4 града бягаха за недоносените бебета в Бургас 

www.kmeta.bg | 01.06.2019 | 22:15 
Около 100 бургазлии се включиха в благотворително бягане, което се проведе днес – 1 юни, в 
Морската градина. Инициативата, организирана от 5kmrun, имаше за цел да се съберат средства, с 
които да се закупи специална апаратура – термолегло, за неонатологията на УМБАЛ-Бургас. Техниката 
се използва при прехода на недоносеното бебе от кувьоз към нормално легло. Събитието е ежегодно 
и има национален мащаб, като този път благотворително бягане се проведе едновременно в четири 
града – София, Пловдив, Варна и Бургас. Всяка година организаторите решават кой да бъде градът, 
към който да бъдат насочени средствата. През 2019 г. това е Бургас. Всеки участник дари средства, 
равностойни на пробяганото време. Събраната сума в Бургас беше 1143 лв. - двойно по-висока, 
отколкото в предходни години, съобщиха организаторите. Към нея ще бъдат прибавени и сумите на 
участниците в другите три града. В бягането активно участваха лекари и акушерки от Отделението по 
неонатология към УМБАЛ-Бургас, както и медици от други лечебни заведения. 

По инициатива на „отГОворните“ добри горнооряховчани дариха стотици играчки за деца от 
домовете 

www.velikotarnovo.utre.bg | 02.06.2019 | 14:48 
По инициатива на младежите от кауза „отГОворните“ добри горнооряховчани дариха стотици играчки 
за деца от домовете. Цял месец младите хора събираха даренията, които в навечерието на Деня на 
детето бяха разпределени между Дневния център за обгрижване на деца с ментални увреждания в 
Горна Оряховица и на други центрове за настаняване на деца в региона. Кампанията започна от 
началото на месец май, когато доброволците от „отГОворните“ организираха пункт за събиране на 
играчки в парк „Детски кът“ в града. „Включиха се десетки хора с добри сърца и много от тях бяха със 
своите деца. Добрия пример, които даваме на децата си, е възпитателен и е гаранция, че те ще 
израснат като добри хора“, каза Даниел Божанков от „отГОворните“. Пунктове за даряване на играчки 
бяха поставени и в ПГЛПИ "Атанас Буров", СУ "Вичо Грънчаров", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ОУ 
"Иван Вазов" и ДГ "Бодра смяна". 

Младежи с интелектуални затруднения произвеждат зеленчуци 

в. Монитор | Ива ДИМИТРОВА | 03.06.2019 | 00:01 
Първите тиквички за сезона, произведени от младежи с интелектуални затруднения в "Чудната 
градина" в Добрич, вече са в кухнята на ресторант Walnuts Life&Food. Шеф Димитър Димитров и 
екипът му посетиха на място "Чудната градина". Кулинарят лично закупи тиквичките, договори и 
бъдещите доставки на краставици, зеле, розов и червен домат. 
"Чудната градина" е социално предприятие без аналог в България. Тя е разположена на територия от 
близо 4 дка. Освен разсад за цветя, в оранжерията ще се отглеждат и зеленчуци, а в двора и овошки. 
"Чудната градина" произвежда разсад за цветя, а в момента младежите са в трескава подготовка за 
отглеждане на летните зеленчуци - тиквички, краставици, зеле, розов и червен домат. В оранжерията 
младежи и възрастни с интелектуални затруднения от Дневния център за възрастни и от Защитените 
жилища ще отглеждат цветя и зеленчуци. 
"Чудната градина" е социално предприятие без аналог в България. Тя е разположена на територия от 
близо 4 дка. Сериозен успех на социалното предприятие е назначаването на младите хора с 
интелектуални затруднения през миналата година по две програми за трудова заетост. 22-ма души с 
увреждания, които досега не са получили шанс за достойна реализация, вече имат работа в 
продължение на 30 месеца. 
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Облагородяването на терена коства безкрайно много часове тежък физически труд, тъй като в 
продължение на десетилетия мястото не е било обработвано. 
В "Чудната градина" младежите в неравностойно положение отглеждат разсад за цветя, в 
оранжерията - зеленчуци, а в двора и овошки. 
Заплащането на участниците се осъществява единствено и само на проектен принцип. Много от 
дейностите се реализират изключително с доброволчески труд. 

Фондация “Проджекта” стартира нов национален проект 

www.dnesbg.com | 03.06.2019 | 12:36 
Modus vivendi – движението е живот – това е мотото, под което стартира едноименният проект на 
фондация “Проджекта”. Нелеката му задача е да идентифицира негативните нагласи и 
нездравословни стереотипи сред младото поколение и да разработи мерки за преодоляването им. За 
постигането на тази цел, проектът ще представи нови и нетрадиционни решения като: пренасочване 
на физическата енергия в младите хора в спортни, креативни и физически стимули според реалните 
възможности, наличните спортни съоръжения и места за отдих, както и доброволчески инициативи за 
създаване на нови такива; създаване на трайна мотивация за поддържане на здравословен начин на 
живот чрез спортнодемонстрационни мероприятия; атрактивно представяне на обучителни, ролеви и 
информационни структури и материали под мотото на кампанията “Движението е живот”; акцент 
върху здравословното мислене и отношение към нашето тяло, като превенция на негативните 
психически и физически последствия, причинени от заседналия начин на живот. Предвидени са 
събития в 6-те най-големи региона в страната – Варна, Пловдив, Велико Търново, Русе, Бургас и София. 
Фокусът на проекта са млади хора, включително и уязвими групи младежи, между 15 и 29 години. 
Изпълнява се по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за 
хазарта за 2019 г. и се финансира от Министерство на младежта и спорта.  

Овергаз отбелязва Световния ден на околната среда 

www.3e-news.net | 03.06.2019 | 17:31 
Овергаз ще отбележи Световния ден на околната среда. Тази година целта на инициативата в световен 
мащаб е да се обърне внимание на замърсяването на въздуха, като проблем, който оказва все по-
голямо негативно влияние върху човешкото здраве.   Това ще бъде и основната тема на експертна 
дискусия, организирана от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, в която Овергаз ще 
участва. Събитието ще даде старт на дейностите за отбелязване на Световния ден на околната среда 
у нас и ще се проведе на 4 юни, вторник, в галерия Червената точка, на адрес ул. "Св.Св. Кирил и 
Методий" 24, в София. В него ще участват специалисти, които работят по темата за замърсяване на 
въздуха и влиянието върху човешкия организъм и здраве. Те ще запознаят аудиторията с 
отрицателните ефекти от мръсния атмосферен въздух и ще представят практики на компании за чист 
въздух.   Овергаз е с дългогодишна и последователна политика за опазване на околната среда. Чрез 
основната си дейност да предоставя екологична енергийна алтернатива компанията спомага за 
подобряване качеството на атмосферния въздух в 51 населени места. Вредните за здравето фини 
прахови частици са намалели с 1 375 тона през 2018 година благодарение на газификацията, която 
„Овергаз Мрежи“ осъществява.   Дружеството реализира и други екологични инициативи. Сред тях са 
„Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца”, проект за възстановяване на българската 
гора и „Опознай природата и я опазвай”, дългосрочна инициатива за екологичното образование. 
Служителите на компанията редовно полагат грижи за екопътеката "Драгалевци-Бояна" и участват в 
проекта „Дърветата трябва да бъдат живи”, като веднъж в месеца предават за рециклиране 
непотребна хартия, а събраните средства се даряват на избрана кауза.   Още информация и опит ще 
споделят експертите на Овергаз в експертната дискусия утре - 4 юни, вторник. Колеги, заповядайте в 
галерия Червената точка, на адрес ул. "Св.Св. Кирил и Методий" 24, в София*.   Програма на 
събитието   10:30 - 11:00 Кафе за добре дошли и регистрация 11:00 - 11:10 Откриване: "Замърсяване 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/fondatsiya-vprodzhektav-startira-nov-natsionalen-proekt.html
https://www.3e-news.net/българия/овергаз-отбелязва-световния-ден-на-околната-среда_68321
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на въздуха" #BeatAirPollution, Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния 
договор на ООН 11:10 - 11:20 QUIZ 11:20 - 11:40 Ефектите от замърсяването на въздуха върху нашето 
здраве, д-р Александър Симидчиев, пулмолог, сдружение “Въздух за здраве” 11:40 - 12:00 
Последиците от замърсяването на въздуха върху общественото здраве, доц. д-р Михаил Околийски, 
Световна здравна организация 12:00 - 12:30 Бизнесът като сила за добро и чист въздух - практики на 
компаниите и приноса им за чист въздух 

Дариха операционна маса на Клиниката по очни болести 

сп. Български лекар | 04.06.2019 | 00:01 
Средствата за новата придобивка са осигурени благодарение на дебютния концерт "Видима 
безкрайност" на рок група IVR Project 
Клиниката по очни болести на УМБАЛ "Свети Георги,, получи като дарение нова операционна маса. 
Средствата за нея бяха събрани благодарение на дебютния концерт "Видима безкрайност,, на 
пловдивската рок група IVR Project, включваща инж. Иван Русев - бас и вокали, Диана Комитова - 
вокали, Дез Маринков - барабани, Васил Вълчев - китари, и Иван Юрков - клавишни. 
Главен спонсор за дарението е "Пълмед,, АД, на инициативата помогнаха също Eventim и "С&Т 
България" ЕООД - представител на Philips Healthcare. 

Над 250 кг жълти стотинки за благотворителност събраха търновци 

www.borbabg.com | 04.06.2019 | 09:11 
Десетки търновци се включиха в акцията „Жълти стотинки“ на 1 юни в парк „Марно поле“ в старата 
столица. В импровизиран пункт организаторите събираха монети от 10:00 до 19:00 часа, а крайният 
резултат е над 250 кг монети. „Ще ни е нужна поне една седмица, за да успеем да преброим точната 
сума. След това ще направим проучване в коя банка ще излезе най-изгодно приемането им“, обясни 
пред „Борба“ Йорданка Венкова, координатор на кампанията за областта. Мотото на кампанията е 
„Деца помагат на деца“, а в каузата в старата столица се включиха предимно млади семейства, които 
с месеци са събирали дребни монети. Тази година акцията е насочена към закупуване на медицинска 
апаратура за детското отделение на болницата в Хасково. През 2015 година всички средства, събрани 
от дарителници в цялата страна, отидоха за осигуряване на кувьоз и ламинарен бокс за търновската 
неонатология 

Връчват наградите „Бъдеще за децата“, 17 са номинациите 

www.presstv.bg | 04.06.2019 | 09:51 
В Музея на розата от 17.00 часа днес ще бъдат връчени наградите „Бъдеще за децата“ за принос към 
децата на Казанлък. Инициативата е на Сдружение „Бъдеще за децата” и се реализира в партньорство 
с Фондация „Сиидър” и с подкрепата на Община Казанлък. Получени са седемнадесет 
номинации  разпределени в следните категории: Обществена личност – с цялостен принос за 
подобряване условията на живот на децата в град Казанлък; Бизнес с кауза – фирма, организация, 
представител на малък или среден бизнес, които системно подкрепят значими мероприятия, 
свързани с децата в град Казанлък; Приятел на детето – доброволци, представители на различни 
професии (учители, специални педагози, психолози, лекари, ментори и други) и всички направили 
нещо значимо за нашите деца. На официалната церемония по връчване на наградите и тази година 
ще бъдат отличени инициативи и кампании, организирани в подкрепа на децата на община Казанлък. 
Наградата е създадена преди пет години, за да засвидетелства уважението към общественици, 
граждани, приятели на детето, дарители, фирми и граждански структури, който подкрепят децата на 
община Казанлък. Право на номинация имаха всички организации работещи с деца – училища,  детски 
градини, клубове, читалища, детски центрове, медии, родители, хора от общността. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.borbabg.com/2019/06/04/nad-250-kg-zhlti-stotinki-za-blagotvoritelnost-sbraha-trnovtsi/
http://www.presstv.bg/новини/от-региона/06/04/връчват-наградите-бъдеще-за-децата/
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11 400 души спасиха живот с кръвта си 

www.marica.bg | 04.06.2019 | 12:41 
11 400 души са дарили кръв в Пловдив от началото на годината, съобщиха от Районния център па 
транфузионна хетатология. През миналата година това са сторили 25 602 човека. Ръководството на 
Кръвния център благодари на всички за тяхната благотворителна инициатива и им пожелава здраве и 
дълголетие! "Вярваме във Вашата човечност, милосърдие и благородство и се надяваме повече хора 
да се присъединят към безвъзмездните кръводарители, за да сме в помощ на нуждаещите се болни в 
лечебните заведения на град Пловдив и Областта. Нека значителната група доброволни и 
добродетелни кръводарители на Районен център за трансфузионна хематология - град Пловдив се 
увеличава", се казва в обръщението на Райoнния център, по трансфузионна хематология към 
дарителите. Кръвният център, съвместно с Община Пловдив, за поредна година организират 
безвъзмездно кръводаряване по повод 14 юни - Световният ден на безвъзмездния кръводарител. За 
улеснение на гражданите и гостите на града, мобилният кабинет за кръводаряване ще бъде 
разположен на площад "Стефан Стамболов" /до детската въртележка/- на 14 юни 2019г. от 13:00 до 
18:00 часа и на 17 юни 2019г. от 8:30 до 13:00 часа. 

Да поговорим за осиновяването - Ден на отворени врати 

www.ngobg.info | 04.06.2019 | 14:16 
Българска асоциация „Осиновени и осиновители" (БАОО) има удоволствието да Ви покани на „Ден на 
отворените врати" който ще се проведе на 15 юни 2019 г. (събота) от 11.00 часа в гр. София, пл. 
„Славейков" № 1 (безистена вдясно от книжарница „Хеликон"). По време на срещата ще разберете 
повече за това кои сме ние, каква е мисията ни, какво правим, за да постигнем целите си, и кои са 
последните книги, свързани с тази тема, издадени у нас. От 2004 г. БАОО подпомага родители, 
пристъпили към осиновяване и осиновени хора, които имат нужда от подкрепа. В резултат на 
дейността ни в страната постепенно се създава общност от семейства, осиновили деца, които взаимно 
се подкрепят и обменят добри практики за отглеждане и възпитание на децата. Целите ни са насочени 
към по-добра информираност по темата „Осиновяване", толерантно, хуманно и цивилизовано 
отношение у гражданското общество към осиновените хора. „Убедени сме, че осиновяването е нещо 
прекрасно, което трябва да се споделя и показва! Искаме срещу думата "осиновяване" в речника да 
стои думата „любов", защото осиновяването е именно това" – споделят организаторите. Заповядайте, 
да поговорим за нас, вас и осиновяването. Ако решите да се присъедините ще можете да се запишете 
за доброволец, спомоществовател или да заявите желанието си за членуване в Българска асоциация 
„Осиновени и осиновители".  

И Перник се включи със събиране на капачки за подкрепа на благородна кауза 

в. Съперник, Перник | Светла ЙОРДАНОВА | 05.06.2019 | 00:01 
Перничани вече има къде да събират непотребните пластмасови капачки, които след това ще се 
предават за рециклиране. Подобно на много други градове и тук бе поставено метално сърце с 
помощта на Фондация "П.У.Л.С." и със съдействието на неформална група "Достъпна градска среда 
Перник". 
Сърцето е поставено пред Централна поща-Перник. Всеки може да бъде съпричастен към 
благотворителна кауза, като постави своите събрани капачки в металното сърце. Парите за килограм 
капачки изобщо не са много, но когато повече хора събират и предават капачки за каузата, дори в 
малко количество -общият ефект ще е значим и това може да се види от постигнатите до момента 
резултати на кампанията "Капачки за бъдеще" и закупените кувьози. 
Акцията в гр. Перник не е кампанийна. Идеята е да продължи дългосрочно в името на отговорното 
потребление и добротворството. Средствата, които ще "дойдат" от пернишкото сърце ще се 
предоставят за закупуването на необходими уреди или медикаменти за детско отделение в МБАЛ 
"Рахила Ангелова", гр. Перник. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.marica.bg/11-400-dushi-spasiha-zhivot-s-kryvta-si-Article-212609.html
https://www.ngobg.info/bg/news/117593-да-поговорим-за-осиновяването-ден-на-отворени-врати.html
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Мероприятието по поставянето на сърцето бе реализирано с финансовата и логистична подкрепа на 
Станислав Владимиров. 
Фондация "П.У.Л.С." приканва гражданите на гр. Перник да бъдат съпричастни и да се включат в тази 
благородна инициатива, защото тя засяга децата, които са бъдещето на България. 

25-годишен велинградчанин с благотворителен велопоход 

www.novini.dir.bg | БГНЕС | 04.06.2019 | 18:15 
25-годишният велинградчанин Костадин Николов стартира своята кампания “Карай колело, подари 
добро”. В нея той благотворително ще набира и средства в подкрепа на звено“Майка и бебе“в Габрово 
и SOS Детски селища България. 25-годишният велинградчанин Костадин Николов стартира своята 
кампания “Карай колело, подари добро”. В нея той благотворително ще набира и средства в подкрепа 
на звено“Майка и бебе“в Габрово и SOS Детски селища България, предаде кореспондентът на БГНЕС 
в региона. В първия етап от велообиколката на Северна Македония Костадин бе подкрепен от членове 
на велоклуба във Велинград. В рамките на кампанията Костадин Николов ще направи цяла обиколка 
на Северна Македония, карайки колело, а в сайта на кампанията Podaridobro.org всеки, който желае 
да се включи, може да дари средства. Младият мъж тръгна от родния си Велинград. С тази кауза 
Костадин иска да сбъдне и мечтите на други деца.Прогнозите за лошо време не плашат Костадин. 
Зареден с храна, палатка и газов котлон той тръгна към новото си предизвикателство. В рамките на 
кампанията Костадин ще измине близо 1000 километра на велосипед. В първия етап до Гоце Делчев 
той бе подкрепен от членовете на велоклуба във Велинград. На сайта на “Карай колело, подари 
добро!“ всеки може да се запознае с начините да подкрепи инициативата и SOS детски селища. /БГНЕС 

Концерт събра 1028 лева за детска болнична сграда 

www.marica.bg | 04.06.2019 | 21:45 
С благотворителния си концерт в Деня детето Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ успя 
да събере 1028 лв. Събитието бе част от инициативите на дарителската кампания „Най-доброто за 
нашите деца и онкоболни“, която набира средства за изграждане на нов детски и онкохематологичен 
корпус с топла връзка към Хирургичния блок на болницата, в който от старите си сгради да се 
преместят Клиниката по педиатрия, Клиниката по медицинска онкология и Клиниката по клинична 
хематология. Старт на концерта дадоха началникът на Клиниката по педиатрия проф. д-р Иван Иванов, 
зам.-кметът по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков и лицето на 
дарителската кампания – терапевтичното куче Мон и неговата стопанка Велислава Костадинова. 
Събитието се проведе на сцената на пл. „Стефан Стамболов“ със съдействието на Община Пловдив, 
учителите от Сдружение „Образование и здраве“, БНТ 2 – Пловдив, спортният деятел и общественик 
Христо Бонев, доброволци от Български червен кръст, издателство „Хермес“, трапезна вода Party 
Iceberg, както и с безвъзмездното участие в програмата на събитието на млади таланти от Вокална 
група „Бамбини“ към Общински детски комплекс, Естрадно студио „Прима“, Щатен танцов състав при 
АМТИИ „Проф.Асен Диамaндиев“ - Пловдив, Академичният танцов ансамбъл „Медик“ към 
Медицински университет – Пловдив и всички деца от публиката, които получиха възможността за 
сценична изява с песен, стихотворение и танц. Водещ на събитието бе доц. д-р Нарцис Калева от 
Клиниката по педиатрия. Средствата се събираха в 2 урни в близост до сцената на благотворителния 
концерт. Край сцената имаше и творческа работилница, в която деца пресъздаваха от хартия 
представител на флората и фауната. Най-малките гости на събитието и участници в работилницата 
оставиха буквално своите цветни отпечатъци върху логото на кампанията „Най-доброто за нашите 
деца и онкоболни“. Тази обща творба ще украси Клиниката по педиатрия. Информация за 
мащабността на дарителската инициатива може да се получи от сайта на кампанията: 
www.child.unihosp.com и страницата www.facebook.com/childunihosp, и от сайта www.dmsbg.com, тъй 
като дарения могат да се направят и с дарителски SMS с текст на латиница DMS KLINIKA на номер 17 
777 (за абонати на Telenor, Vivacom и A1), цената на 1 SMS е 1 лв. Има възможност и за абонаментни 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://novini.dir.bg/news.php?id=27549479
https://www.marica.bg/koncert-sybra-1028-leva-za-detska-bolnichna-sgrada-Article-212705.html
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дарения от 2 и 5 лв., както и банкова сметка на кампанията: УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив IBAN: 
BG39 UNCR 7000 1523 3682 66 

Благовеста Пугьова, TimeHeroes: Да дариш време понякога е по-ценно от това да дариш 
пари 

www.dnevnik.bg | 05.06.2019 | 07:45 
За Благовеста Пугьова доброволчеството не е нещо ново. Тя стои зад фондация "Подарете книга", 
благодарение на която стотици доброволци стават ментори на деца, лишени от родителски грижи. От 
близо година тя временно изпълнява длъжността изпълнителен директор на TimeHeroes. На 6 май 
платформата ще връчи за трети път наградите за доброволчество "Героите". Церемонията ще се 
състои от 19.00 часа в Sofia Live Club. Какво прави доброволците герои? - Същото, което прави и 
инженера инженер – времето, което е инвестирал да учи. При доброволците това е времето, което те 
инвестират, за да помагат. Запълва ли доброволческата култура някаква празнота в обществото? Днес 
сякаш липсват "големи" герои. - Не толкова. Просто днес няма големи революции и герои. Обществото 
вече цени все повече ежедневните герои, които малко по малко променят света. Когато бях малка, 
смятах, че трябва да търся около себе си хора като Левски и си мечтаех да стана подобен човек. Но в 
един момент виждаш, че за повечето проблеми не е нужен Левски, а хора, които имат емпатия, време 
и са готови да работят. В какви каузи човек може да вложи времето си? - Много са. Това е смисленото 
на платформата TimeHeroes - можеш да си избереш какво точно ти харесва. Има каузи от всякакво 
естество - от това да помагаш на хора в непривилегировано състояние, до каузи, свързани с животните, 
природата. Но също и фестивали и подобни неща. Всеки може да намери това, което му е необходимо 
и важно. Каква е връзката между корпоративния бизнес и доброволчеството? - На тази тема е 
посветено едно от събитията в нашата "Седмица на доброволчеството". Все повече компании се 
стараят да върнат обратно добавена стойност към обществото ни. За много от тях това е начин да 
мотивират служителите си, като показват, че освен за една бизнес цел, с работата си допринасяш и за 
определена кауза. Това е начин и компанията, и служителите да бъдат социално отговорни. Има 
компании с ефективни доброволчески политики, които например дават част от платеното работно 
време на служителите си за доброволчество. В каква посока се развива културата на доброволчеството 
в последните няколко години? - Погледнато локално се развива добре, намират се все повече и повече 
доброволци. На картата на света обаче сме много назад. Както в световните, така и в европейските 
класации. Например в класацията World Giving Index 2018 (Charities Aid Foundation) в индекса за 
дарителство от 145 държави сме на 126-то място. А по даряване на време заемаме 144-то място. Но 
безспорно все повече стават хората, които доброволстват и ние ги виждаме с нарастващия брой 
доброволци в TimeHeroes. Все повече млади хора виждат, че да имаш тази дейност в CV-то ти помага. 
Това е начин да мотивираш ученици и студенти, които досега не са се замисляли за подобна 
възможност. Някои организации полагат големи усилия и постигат огромни успехи в набирането на 
доброволци и според мен няма нищо лошо за тази цел да се използват методи от маркетинга или 
харизмата на смислените хора, които работят за каузата. В крайна сметка така успяваш да помогнеш 
на някого да научи за още един начин да помага на другите и това е наистина красиво. Казахте, че по 
дарителство България е много назад в класациите. Как си обяснявате това? - В първите години на 
прехода имаше много скандали с фондации и неправителствени организации. Аз не съм била 
достатъчно възрастна, за да разбирам по-добре какво се случва, но в съзнанието ми винаги е стояло, 
че фондация е лоша дума. Българите са станали много предпазливи в това отношение. Самата аз съм 
виждала това покрай другата кауза, по която работя - "Подарете книга". Имало е случаи, когато съм 
търсила спонсорство и хората са ни гледали недовечиво, докато не покажем ясно, че всичко е 
прозрачно. Докато не споделиш във "Фейсбук" всичките си отчети например. Затова и топката е в 
организациите, които трябва да бъдат по-открити, за да премахнат тази стигма. Много хора също така 
не осъзнават, че реално погледнато даряването на време понякога е много по-ценно от даряването 
на пари. Какви са личните ви каузи? - Основната ми кауза е "Подарете книга". За нея давам голяма 
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част от свободното си време. Фондацията служи като посредник между хора, които са доброволци-
ментори на деца, лишени от родителски грижи. Така че поне два пъти в месеца ходя в някои от 
домовете, с които работим. Отделно от това правя безброй отчети, пиша постове във "Фейсбук" и 
какво ли още не. Всъщност поемам почти едно работно място във фондацията като доброволец. Защо 
са важни наградите "Героите" за доброволци на TimeHeroes? -Ако има награди за спортисти, филми и 
мениджъри например, още по-необходимо ни е да има награди за добрите дела край нас. Това е 
начин да кажем "Ура!" за изключителните примери, вдъхновяващите доброволци и неуморния им 
дух. И въпреки че за всеки доброволец радостта от стореното добро стига, това е още един повод да 
ги поставим в светлините на прожекторите и да вдъхновим повече и повече хора да доброволстват. 

Фонд за стипендии „Иди, учи и се върни” 

www.ngobg.info | 03.06.2019 | 11:25 
Фондът за стипендии „Иди, учи и се върни” на Тук-Там подкрепя мотивирани българи да следват 
магистратура в чуждестранен университет и след това да приложат наученото в България. 2019 г. 
започна четвъртото издание под мотото „Една реална инвестиция в твоето образование”. Целта ни е 
тази година да подкрепим 3-ма кандидат-магистри, всеки със стипендия на стойност 10,000 лева. 
Вдъхновение черпим от 11-те стипендианти на Фонда, които са мотивирани да учат и да променят 
средата в България. Ако мечтаеш да следваш магистратура в чужбина, кандидатствай сега! Средствата 
за стипендиите се събират целогодишно и изцяло от дарения – всеки принос има значение! Включи 
се и ти и нека заедно сбъднем двупосочната мечта на следващите трима стипендианти, които искат 
да учат в чужбина и да се реализират в България! 

Дарителска кампания за военен мемориал 

Пенсионери | 05.06.2019 | 00:01 
Започна дарителска кампания за изграждане на военен мемориал на Разградския гарнизон, 
съществувал в периода 1878-2009 г. 
Автор на идеята за изграждане на мемориала е майорът от запаса Румен Вълчев. Създаденият 
инициативен комитет включва представители на общинската и областната администрация, на 
Регионалния исторически музей, на Военното окръжие и СОСЗР, общински съветници, журналисти и 
др. "Военните поделения, които са били в Разградския гарнизон, са важна част от нашата история и са 
едно от нещата, с които се гордеем. Изграждайки този военен мемориал, ще можем да отдаваме 
своето уважение пред храбростта и смелостта на хората, които са отстоявали интересите на България 
, каза кметът на Разград д-р Валентин Василев. 
Изготвен е и одобрен идейният проект на монумента. Открита е сметка за набиране на средства и в 
нея са постъпили първите дарения. 
Сумата, необходима за изграждането на мемориала, е около 58000 лева. Предвижда се тя да бъде 
събрана до края на годината, а мемориалът да бъде изграден до 2020 г. 
Стр. 9 

Фондация Легендарно сърце с първо благотворително събитие в Кюстендил 

www.dariknews.bg | 05.06.2019 | 09:15 
Фондация Legendary HeartTsvetoslav Raychev / Легендарно сърце Цветослав Райчев /  организира 
първото си благотворително събитие в Кюстендил. Street Basketball 3×3 турнир. Инициативата се 
реализира с подкрепата на община Кюстендил и ще се проведе на 8 юни от 14.00 часа на площад 
„Велбъжд“. До момента 10 отбора са заявили участие, записването  започва в 12.00 часа на площад 
„Велбъжд“. Лекари- специалисти в областта на кардиологията ще разговарят с присъстващите за 
превенция на сърдечните заболявания.   Центърът на Кюстендил ще се превърне в  уникално 
пространство, където ще има всичко- баскетбол, музика, графити и много цветове.DJ Braganza ще е 
специален гост изпълнител с Hip Hop, Rnb & urban black парчета .С цел промотиране на здравословното 
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хранене ще се продават домашно направени здравословни храни и напитки, като акцент ще бъдат 
сирийски специалитети. „Legendary Heart Tsvetoslav Raychev Foundation е фондация, учредена през 
месец май 2019 в град Кюстендил, като неправителствена организация в обществена полза. Нора, 
Калоян и Симон – това сме ние, учредителите на фондацията. За да бъдем честни – една голяма болка 
ни доведе тук. Загубата на едно голямо сърце с неизчерпаема енергия е двигателят на нашата идея. 
Едно легендарно сърце, което завинаги спря да тупти.  Кой е Цветослав Райчев и защо името му е в 
името на фондацията? Цвети, както всички го наричахме - Едно голямо сърце, една голяма усмивка. 
Остър ум и заразително чувство за хумор. Създаването на фондацията е нашият начин да 
материализираме всичко, в което Цвети вярваше. Цвети бе млад, щастлив, много активен и на пръв 
поглед в прекрасно здраве. Ежедневните му натоварващи спортни занимания и липсата на симптоми 
успешно скриха хроничния ендокардит, който доведе до внезапно спиране на сърцето му и отне Цвети 
от нас.   Нашата мисията е да повишим обществената осведоменост за внезапното спиране на 
сърдечна дейност при младите хора в България на възраст между 19-35 години. Ние целим 
промотиране на здравословен начин на живот, освободен от сърдечни заболявания. Идеята на 
Legendary Heart е да организира благотворителни спортни събития, които да обединяват деца, млади 
хора и техните семейства. Събития, които да носят усмивки и слънчеви емоции. Надяваме се, че точно 
чрез тези спортни мероприятия ще промотираме превенция на сърдечните заболявания при младите 
хора и ще ги насърчим за целенасочена грижа за своите сърца“, разказа Симон Кочова. Събраните 
средства ще бъдат използвани за  подпомагане, стимулиране и финансиране на развитието на млади 
спортисти.Ще бъдат популяризирани спортните постижения на млади спортисти, както и ще 
се  финансира   опазването, ремонта и строежа на спортни съоръжения.От „Legendary Heart Tsvetoslav 
Raychev Foundation възнамеряват и да финансират купуването и монтажа на дефибрилатори на 
обществени места в Кюстендил. 

Kaufland България и Български Червен кръст отчитат рекорден резултат в кампанията „Топъл 
обяд“ 

www.3e-news.net | 05.06.2019 | 12:51 
Рекорден успех пожъна тазгодишното великденско издание на съвместната кампания на Kaufland 
България с Български Червен кръст (БЧК) по програма „Топъл обяд“. Събраната сума е най-голямата в 
рамките на 10-годишния период на партньорство между Kaufland и БЧК. По време на 10-годишното 
партньорство между Kaufland и БЧК компанията е спомогнала за набирането на 365 635 лева или 
осигуряването на 182 817 безплатни топли обяда на деца в неравностойно положение, каквато е 
мисията на програма „Топъл обяд“. Вече 10 години всяка Коледа и Великден Kaufland България 
поставя дарителски кутии във всички свои филиали, в които клиентите имат възможност да дарят 
средства за безплатен обяд на сираци, полусираци, деца от многодетни семейства, с трайно 
безработни родители. В тазгодишното великденско издание най-много средства бяха събрани в 
търговските обекти на веригата в София. Високи резултати бяха отчетени и в обектите в Кюстендил, 
Кърджали, Благоевград, Велико Търново, Стара Загора и Русе. За Великден клиенти и служители на 
Kaufland имаха възможност да се включат в още редица дарителски инициативи, които компанията 
подкрепи. Търговската верига беше партньор на четвъртото издание на кампанията „Великден за 
всеки – дари празник на баба и дядо“ под патронажа на Омбудсмана на Република България Мая 
Манолова, която има за цел да подпомогне социално слаби възрастни хора с храна и ваучери. Като 
част от инициативата в седем хипермаркета на Kaufland България бяха поставени колички, за може 
всеки желаещ да дари трайни пакетирани хранителни продукти за благородната кауза. За поредна 
година Kaufland подкрепи и младежката организация Ротаракт и тяхната инициатива „Купи и дари“. В 
рамките на кампанията в хипермаркети на Kaufland в Пловдив и Велико Търново бяха събрани 
хранителни продукти на стойност близо 3 900 лева, които направиха по-уютен великденския празник 
на близо 200 души – сираци, семейства с ниски доходи, самотни възрастни и социално слаби хора. 
Друга организация, която Kaufland подкрепи за Великден, беше фондация „Надежда за малките“. След 
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вътрешен Благотворителен великденски базар на талантите служителите на компанията дариха 
събраните средства в помощ на децата, за които екипът на фондацията се грижи още от първия ден 
на изоставянето им. Социалната отговорност е неразделна част от корпоративната политика на 
Kaufland и мисията й да подобрява качеството на живот в България. Компанията е силно ангажирана 
с проблемите на обществото. С убедеността, че те могат да бъдат решавани само с действия, веригата 
се доверява на опита на българските институции и неправителствени организации и си партнира с тях, 
като подкрепя редица инициативи. 

Общински фондове за местно развитие 

www.ngobg.info | 05.06.2019 | 15:35 
Или как малкото да стане много   На 4 юни 2019 г. в София Платформа АГОРА събра представители на 
местни власти, читалища и граждански организации от 9 общини, за да представят резултатите и 
споделят опита си от четиригодишните си усилия за създаване на Общински фондове за местно 
развитие. С подкрепата на Фондация „Америка за България" и Платформа АГОРА девет български 
общини са създали фондове, които насърчават хората да дават идеи и да участват в подобряването на 
средата и качеството на живот в техния град или село. В тези фондове общините осигуряват средства 
от своя бюджет и ги предоставят на конкурсен принцип за инициативи на местни читалища, НПО, 
библиотеки, младежки домове, граждански обединения, сдружения на етажната собственост и др., 
за да решават проблемите, които местните хора смятат за важни. От 2017 година до момента, в 
Общините Монтана, Лясковец, Кюстендил, Смолян, Пещера, Свиленград, Бойчиновци, Дряново и 
Карлово са подкрепени 67 граждански инициативи на обща стойност над 250 хил. лева. Повечето от 
тях са малки проекти, свързани с проблеми, с които хората се сблъскват ежедневно. Деветте фонда се 
различават по начина на управление на средствата. В Пещера, Кюстендил, Смолян и Свиленград 
администратор е самата общинска администрация. В Монтана и Лясковец фондът е поверен на 
външен администратор – местната Агенция за регионално развитие в Монтана и МИГ Лясковец-
Стражица в Лясковец. В Дряново и Карлово процесът се администрира от Обществен форум, в който 
участват хора от различни сектори. Навсякъде за прозрачността на работата на фонда следят 
настоятелства, обществени или консултативни съвети, в които участват представители на общинските 
администрации, АГОРА, организации и граждани, които не са пряко заинтересовани да кандидатстват. 
Договорите с одобрените кандидати се сключват със съответната общинска администрация. Според 
Емилия Лисичкова, председател на Платформа АГОРА, фондовете са най-ценни с това, че включват 
активно местните хора в живота на тяхната общност. Средства от фондовете достигат и  до най-
малките села, които най-често са недофинансирани. Хората дават идеи, осъществяват ги заеднои при 
това бързо. Силата на фондовете е и в това, че одобрените за финансиране идеи привличат 
допълнителен ресурс под формата на дарения от местните хора и бизнеси и доброволен труд. „И така 
малкото става много“ – споделя Емилия Лисичкова. Карлово В карловското село Ведраре 
първоначалната идея е да се направи нова чешма в центъра на селото, посветена на 180 годишнината 
от рождението на Васил Левски. После обаче тя прераства в създаването на цял парк около чешмата 
– комплекс, който ще бъде тържествено открит съвсем скоро. За облагородяване на запустялото място 
карловският общински фонд предоставя 1000 лв., а допълнителният местен принос от дарения и 
доброволен труд надхвърля 5 000 лв. Монтана Кметът на Монтана Златко Живков сподели, че когато 
Емилия Лисичкова му е предложила идеята за общински фонд, той само попитал „Кога почваме“, 
защото отдавна се сблъсква с множество молби на граждански инициативни хора. „На седмица пред 
кабинета ми се изреждат десетки хора за подкрепа на спортни, младежки, културни, пенсионерски 
клубове, читалища. А е много трудно да решиш на кого да помогнеш с ограничените средства, които 
имаме. Дали да отделиш за нови носии в някое читалище, дали за спортна или детска площадка или 
за изява на самодеен клуб в чужбина.  Не можеш постоянно да казваш, че децата са приоритет, а 
другите да чакат, защото нищо не е маловажно, всяка група  има своите потребности.  Казах си, че в 
идеята за този фонд има нещо много рационално – той  ще провокира хората вместо да идват при 
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мен, да поемат инициативата в свои ръце. И това се случи. Те се научиха, че трябва да кандидатстват, 
да се борят с идеи за този ресурс. Сега съм изключително доволен от опита, който натрупах с АГОРА в 
рамките на две години"- допълва той. Със средства от фонда през 2018 г. се реновира зала в читалище 
„Селска пробуда“ в с. Долно Белотинци, която се използва от хората от всички възрасти в селото – за 
репетиции на самодейците, за децата от детската градина, за срещи, празници, изложби и др. „За 600-
те жители на селото това е нещо много ново, хубаво и важно“ – сподели кметът. С проект на Народно 
читалище „Звезда 2007“ в Монтана се ремонтира спортна площадка в ромската махала на града, която 
се ползва от над 100 деца и младежи. В работата като доброволци са се включили много хора от 
квартала – децата с боядисването, а големите със самия ремонт. „Този проект донесе и други ползи 
за общността. В махалата имаше разделение на групи, а спортната площадката ги обедини, заедно 
работиха и сега играят заедно“ – сподели Веселин Лаков от читалището. Лясковец Първата сесия на 
фонда в Лясковец е през 2018 и е насочена към Общности иновации за подобряване на средата и 
качеството на живот. Подкрепени са 8 проекта на стойност 16 000 лв. „Ефектът от създаването на 
фонда е, че вече в общината има гражданско общество и то се развива. Осъществиха се проекти и в 
села, които до този момент оставаха встрани от обществения живот. Всичко това води до разширяване 
на връзките и партньорствата между хората в рамките на общината, между млади и възрастни. За 
предстоящата сесия вече има интерес от села, които не участваха през 2018 г.“ – сподели Мария 
Бърнева от сдружение „Бъдеще за нас“ в Лясковец и уредник на музея за градинарството в града. 
Кюстендил Акценти във фонда  до момента са култура, социална сфера и образование.  „Когато от 
АГОРА дойдоха да ни предложат идеята, на нас ни бяха необходими не повече от 60 секунди, за да 
кажем „да“, защото ние самите отдавна търсехме начин да провокираме инициативи в местната 
общност, свързани с добродетелност и съпричастност. При нас проектите са по 2000 лв., като първата 
година от общо 14 бяха одобрени 13 идеи“ - сподели Петър Паунов, кмет на община Кюстендил. Тази 
година се взема решение средствата във фонда да бъдат увеличени на 42 хил. лева, което е 
предизвикано от по-големия брой постъпили проекти и тяхното високо качество. Пещера Общинският 
фонд в Пещера има две приоритетни области за 2018 г. – култура и спорт – като правилникът му 
позволява всяка година тези приоритети да се променят според нуждите на хората. Мария Златкова 
от Народно читалище „Развитие“ в Пещера сподели, че техният проект е бил насочен към досега на 
читалището и местните хора с професионалното изкуство. Така се стига до учредяване на специален 
фонд от над 800 книги и документи на акад. Людмил Стайков, които той дарява на читалището. 
„Вярваме, че хората, които учат и ще учат режисура и се интересуват от постиженията на 
предшествениците си, ще търсят информация при нас“. Друга тяхна инициатива – концерт на 
църковно славянски песнопения по повод 145 години от основаването на читалището – ще се 
превърне в ежегодна и влиза в културния календар на общината.  Фондът подкрепя и три спортни 
инициативи на детски градини и спортен клуб в града, фестивал в с. Радилово и честването на 143 
годишнината на читалището в с. Капитан Димитриево. Свиленград През 2018 г. Общинският фонд за 
подкрепа на местни инициативи е посветен на „Подпомагане развитието на нови и традиционни 
културни инициативи на читалищата". На неговата първа сесия са финансирани седем проекта на 
читалища от общината. Достигнати са повече от 3 000 души в общината, като 152 доброволци са 
участвали с над 1 341 часа доброволен труд, привлечените спонсори са седем, партньорите 8, а 
набраните средства са в размер на 5 418 лв. Средствата, разпределени от Фонда, са 16 000. 
Бойчиновци „При нас много бързо трябваше да се създадат и фондът, и правилникът. В първата сесия 
участваха само читалища. Читалищните настоятелства в Бойчиновци и в с. Мадан решиха, че за да 
могат да използват пълноценно и целогодишно залите си, е необходимо да ги оборудват с климатици. 
А в село Лехчево построихме  сцена на открито“ – сподели Бойко Благоев, старши експерт „Проекти и 
програми и ОП" в Община Бойчиновци. Веднага след инвестицията в читалището в Бойчиновци 
събират деца от цялата община за Детско коледно тържество. Смолян В Смолян фондът е с приоритет 
развитие на туризма. Характерното за него е,  че могат да кандидатстват само кметствата на малки 
населени места, но проектите им трябва да отразяват предложенията на хора от селата, събрани чрез 
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местни дискусии. Жителите на  с. Момчиловци, например,  решават, че има нужда от 
реновиране  на  Историческия музей и картинна галерия в селото, създаден през 1963 г. Васка 
Марводиева, секретар на читалище „Светлина“ в Момчиловци, разказва, че с отпуснатите от фонда 
4000 лв. са купени витрини за по-добро съхранение на старинните момчиловски носии, а голяма част 
от самодейците се включват в почистването на музея, в боядисване, в освежаване на надписите и в 
превод на материали за туристи. Китайски партньори на селото предоставят за проекта още 5000 лв., 
за да се довърши обновяването и музеят да се превърне в демонстрационен и информационен 
център, където туристи ще могат да квасят мляко, да дегустират, да пеят родопски песни и да свирят 
на гайда. „Нашият опит показва, че когато разказваме и показваме това, което правим, винаги 
привличаме още подкрепа“ – споделя Васка Мавродиева. Проекти са подкрепени и в с. Смилян, с. 
Търън и с. Петково. В Петково местните хора почистват и облагородяват 12 римски моста, свързват ги 
в еко-пътека, поставят информационни табели и вече ги предлагат като туристическа атракция. В 
Търън също се изгражда атрактивна еко-пътека, в Смилян се правят подобрения в централната 
паркова част на селото. Дряново Общественият фонд в Дряново до момента е  финансирал 5 проекта. 
Един от тях е на група англичани, които живеят в града. Тяхната идея е била да направят фестивал, 
който да събере и представи културните особености на всички местни групи жители – немци, българи, 
англичани. Иво Лисичков, директор на дирекция „Инвестиционна политика“ в Община Дряново, 
сподели, че в някои села в общината живеят повече англичани, отколкото българи. Така се ражда 
фестивалът „Конска сила“. Той успява да събере всички непознати дотогава хора от различни 
националности, да им помогне да работят заедно  и да изградят общност. „На фестивала имаше конни 
състезания, рок концерти игри, трапези. Хората вече се поздравяват по различен начин“ – допълва 
той. В момента се подготвя следващото издание. Днес неформалната група, осъществила 
първоначалната идея, е регистрирана като юридическо лице, за да продължи да работи и по други 
идеи. Разликата от предишните модели е, че в Дряново няма оценители на проектите. Събира се 
Обществен форум от различни представители на общността – читалища, образователни институции, 
администрация, общински съвет, бизнес – и с консенсус се решава кои от предложените идеи да бъдат 
подкрепени. 

Синдикатът на МВР дари ценен апарат за недоносени бебета в смолянската болница 

www.haskovo.net | 05.06.2019 | 16:06 
Синдикалната организация на МВР дари билирубинометър на Отделението по неонатология към 
МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, Смолян. Дарението е част от кампанията „Служителите на МВР са 
достойни хора!“. „Когато жълтеницата при новородените е по-силно изразена и се налага да се правят 
контроли на кръвния билирубин чрез кръвна проба. Апаратът, който получихме, е за безкръвно 
изследване и с него ще спестим убожданията на бебчетата. Изследването продължава няколко 
секунди и е изключително щадящо за новородените“, каза д-р Хризантема Георгиева – началник на 
Отделението по неонатология. Кампанията на Синдикалната организация на МВР продължи 5 месеца. 
Събраната сума в размер на 36 633 лв. е разпределена за дарение на болниците в Смолян, Монтана, 
Разград, Кърджали, Благоевград и на два центъра за деца с увреждания. След срещи с представители 
на здравните заведения е определена конкретната апаратура. СмолянБГвести 

Пловдивчани отговорни -11 400 дариха кръв от началото на годината 

в. Марица, Пловдив | Румен ЗЛАТАНСКИ | 06.06.2019 | 00:01 
11 400 души са дарили кръв в Пловдив от началото на годината. Това съобщиха от Районния център 
по трансфузионна хематология. През цялата 2018 г. това са сторили 25 602 човека. Ръководството на 
Кръвния център благодари на всички за тяхната благотворителна инициатива и им пожелава здраве и 
дълголетие! 
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"Вярваме във Вашата човечност, милосърдие и благородство и се надяваме повече хора да се 
присъединят към безвъзмездните кръводарители, за да сме в помощ на нуждаещите се болни в 
лечебните заведения на град Пловдив и областта. 
Нека значителната група доброволни и добродетелни кръводарители на Районен център за 
трансфузионна хематология - град Пловдив се увеличава , се казва в обръщението на Районния център 
по трансфузионна хематология към дарителите. Кръвният център съвместно с Община Пловдив за 
поредна година организират безвъзмездно кръводаряване по повод на 14 юни. На тази дата се 
отбелязва Световният ден на безвъзмездния кръводарител. 
За улеснение на гражданите и гостите на града мобилният кабинет за кръводаряване ще бъде 
разположен на площад "Стефан Стамболов /до детската въртележка/ на 14 юни 2019 г. от 13.00 до 
18.00 часа, 17 юни 2019 г. от 8.30 до 13.00 часа. 
05.06.2019 
Стр. 10 

Деца разплакаха учителката си с приз за доброта 

в. 24 часа | Анелия ПЕРЧЕВА | 06.06.2019 | 00:01 
Сълзи бликнаха от очите на учителката Силвия Костадинова при награждаването й с приза "Най-
добрият човек". За него е била предложена от възпитаниците си от II "в" клас от ОУ "Душо 
Хаджидеков". "Като втора майка ни е", заяви второкласникът Калоян Жостов. Заедно със свои 
съученици момчето присъства на награждаването на учителката си в община Пловдив. 
"Не само сега, във всички времена е трудно да си добър човек. Важното е да искаш да си такъв", каза 
Силвия Костадинова. 
Грамоти за доброта бяха връчени на още петима пловдивчани. Бизнесменът Тодор Дапев, който е и 
член на федерацията по волейбол, е оборудвал първия в града кабинет по религия в СУ "Св. 
Константин-Кирил философ". Самият той води кръжок по православие в училището. Със собствени 
средства организира поклоннически екскурзии за децата до Атон. 
Анна Томбакова пък превръща всяка празна бутилка или буркан от семейния ресторант в 
художествени творби, които предоставя на благотворителни базари. Педиатърът д-р Мария 
Печилкова, предприемачът Антоан Терзиев, дарител на центрове за деца, и президентът на 
козметична компания Елена Кристияно също бяха отличени. 
*** 
Текст под снимка 
Деца от ОУ "Душо Хаджидеков" в Пловдив прегърнаха учителката си Силвия Костадинова след 
награждането й с приза "Най-добрият човек". Церемонията се провежда за осми път в Пловдив и е 
инициирана от градската управа, неправителствени организации на хора с редки болести и 
професионалната гимназия за хранителни технологии. 
Стр. 29 

Инициативата „Децата са на всички нас“ насърчава приобщаването и образованието на 
децата, лишени от родителска грижа 

www.rummarinova.blogspot.com | 06.06.2019 | 12:48 
Стартирана е от телевизионния канал Cartoon Network, Фондация „Сийдър“, Сдружение „Дете и 
пространство“, Фондация „Международна социална служба – България“ и редица 
телекомуникационни компании Днес се поставя началото на кампанията „Децата са на всички нас“, 
чиято основна цел е да насърчи общество да промени своята нагласа към децата, лишени от 
родителска грижа и като цяло възприятието му за благотворителност. Организациите, включени като 
партньори на инициативата, стоят зад една обща цел – да помогнат на децата и младежите в 
неравностойно положение да бъдат припознати като пълноценни членове на обществото. 
Партньорите предоставят информация как чрез общи усилия, можем да дадем възможност за 
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образование, приятелство и лично развитие на тези деца. Кампанията е организирана от популярния 
детски телевизионен канал Cartoon Network и 3 организации с нестопанска цел, а именно фондациите 
-  Сдружение „Дете и пространство“, Фондация „Сийдър“,Фондация „Международна социална служба 
–България“. Подкрепена е и от 5 национални и регионални телеком и платформени оператори и 6 
телевизионни канала. Специално за инициативата стартира информационен сайт,  където всеки, който 
желае, може да научи повече за целите, усилията и развитието на кампанията.  Информационно видео 
по темата ще бъде излъчвано в цялата страна по Телевизия Евроком, ЕKids, TV+, еТВ, TVN иТВ Запад, 
чиято главна идея е да мотивира хората да се замислят за начина, по който  виждат различните деца. 
В Центровете за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/на трите фондации живеят деца и младежи, лишени 
от родителски грижи. Един от най-важните стремежи в дейността на фондациите е предлагането на 
разнообразни дейности, които им помагат да придобият умения, необходими за успешното справяне 
с предизвикателствата на живота. Освен за самите деца, за обществото като цяло е от решаващо 
значение да окаже съдействие в развитието на техния потенциал, да им помогне да създават 
пълноценни връзки и приятелства, за да поемат отговорно своите роли в живота. Телеком и 
платформените оператори, подкрепящи инициативата са А1България, Булсатком, Networx, Еском, 
Кабел Сат-Запад. Като част от кампанията ,партньорите ще осигурят и допълнителна подкрепа за 
децата, чиято грижа е поверена на трите фондации. Така например група младежи ще посетят София 
и офисна А1 България, където ще бъдат запознати с различните професии в компанията, какви 
компетенции и образование са необходими за тяхната работа. 

12-годишно момиче дари животоспасяваща техника за недоносени бебета 

www.actualno.com | 06.06.2019 | 13:00 
Момиче на едва 12 години стана най-младият дарител на Майчин дом, като подари на интензивното 
отделение термо легло за лечение на недоносени и високорискови бебета, съобщиха от Майчин дом. 
Малката Натали Присадашка е родена преждевременно през 2006 г. и се лекува в Клиниката по 
неонатология в продължение на повече от 3 месеца. Тя идва на бял свят много рано, едва в 26-та 
гестационна седмица (средата на шестия месец от бременността), когато шансът за оцеляването и 
здравето на децата е много малък. Лекарите дълго се борят за живота ѝ, а след лечението в 
интензивно отделение Натали е подложена на продължителната рехабилитация. Постепенно 
жизнените ѝ способности се развиват и нормализират, а тя успява да настигне връстниците си по 
размери и телесно тегло. Днес Натали учи, спортува, интересува се от изкуство и мечтае някой ден да 
стане архитект или археолог. Престоят на недоносените бебета в термолегло е важна стъпка от тяхната 
адаптация от кувьоз към самостоятелно легло. Техниката се прилага за лечението на недоносени 
бебета с тегло над 1600 гр и поддържа постоянна температура от35-37 градуса. Креватчето разполага 
с всички необходими средства за захранване с допълнителна апаратура за лечението на бебето, 
загрява се равномерно от горе и от долу, а откритата му част позволява пряк достъп за извършване на 
терапевтични манипулации и за осъществяване на емоционален контакт между бебето и родителите. 
Годишно в „Майчин дом“ се раждат около 4 000 бебета, а средно всяко пето от тях е недоносено. 
Високата концентрация на предтерминни раждания се дължи на специалния статут на болницата, 
която проследява патологични бременности и най-сложните случаи от цяла България. 

“Капачки за бъдеще“ дарява кувьоз на болницата в град Левски 

www.novini.dir.bg | БългарияУтре | 06.06.2019 | 13:11 
Бебчетата в нужда в Левски вече ще бъдат приютявани от чисто нов и 100% функциониращ кувьоз Тази 
събота, 8 юни, кувьоз номер седем, осигурен от подкрепящите “Капачки за бъдеще“, ще намери своя 
нов дом! И той се намира в болницата в град Левски! Това съобщиха иницаторите на кампанията. 
“Знаете ли на каква възраст е настоящият кувьоз там, който между другото и вече не функционира? 
Ами, получили са го преди около 20 години... втора употреба. Благодарение на всички вас и нас, 
бебчетата в нужда в Левски вече ще бъдат приютявани от чисто нов и 100% функциониращ кувьоз! Ще 
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отпразнуваме този светъл повод с наша открита лекция на тема: “Как доброволчеството ще промени 
България!“ в събота в 11:00 в болницата, а след това заедно с всички присъстващи официално ще 
предадем кувьоза на болницата!“, информираха от “Капачки за бъдеще“. 

България се включва още по-активно в глобалното бягане за спасението на океаните 

www.mignews.info | 06.06.2019 | 15:28 
Искате ли да бягате и в същото време да се включите в борбата за опазването на океаните от 
замърсяването с пластмаса? Имате шанс да го сторите между 8 и 16 юни. През 2018 година аdidas даде 
старт на глобалното движение „Run For The Oceans“, което обедини почти един милион бегачи от 
целия свят и сърба 1 милион долара за дългогодишния си партньор Parley. Към днешна дата 
средствата са помогнали директно за образованието на 100 000 младежи и техните семейства, които 
живеят в крайбрежни региони, силно засегнати от замърсяването с пластмаса, като част от програмата 
„Parley Ocean School“. Като част от партньорството бяха създадени и пет милиона чифта спортни 
обувки от рециклирана пластмаса от океаните. През 2018 година България се нареди на 51-во място 
сред всички държави, включили се в движението, с избягани над 9000 километра. Всеки може да се 
включи в глобалното движение „Run For The Oceans“, инсталирайки приложението Runtastic, 
регистрира се, и се включи в предизвикателството „Run For The Oceans“. Всеки километър е от 
значение. През 2019 година adidas иска да ускори още повече промяната. През тази година 
компанията ще произведе 11 милиона чифта обувки, като използва рециклираната пластмаса от 
океаните. Тази година глобалното движение ще обедини и още повече бегачи, за да достигне целта 
от 1.5 милиона долара дарение. За всеки километър, избяган, между 8 и 16 юни adidas ще дари 1 
долар на програмите на „Parley Ocean School“, като всеки долар ще бъде насочен към следващата фаза 
на развитие и старт на платформата за млади активисти на „Parley“. С основната цел да привлече още 
повече млади хора и да провокира дълготрайна промяна в поведението на хората, платформата ще 
разполага с дигитална програма, която ще даде достъп на учениците до умения, различни 
инструменти и знания, нужни за опазването на океаните. Тя също ще бъде и дигиталното 
пространство, където активистите ще могат да се събират, обменят идеи и да имат достъп до събития 
и комуникация с ментори. Общността на бегачите adidas Runners Sofia също ще бъде част от 
инициативата, включвайки се доста активно. Независимо дали си напреднал или начинаещ бегач без 
никакъв опит – капитаните и треньорите на общността начело с Калин Стоянов и Надя Младенова са 
подготвили различни по натовареност бягания. На Световния ден на океаните 8 юни от 10:00 часа на 
стадион „Васил Левски“, Fit City adidas ще очаква всички, които искат да помогнат в борбата за 
спасяване на океаните от замърсяването с пластмаса. На 13 и 15 юни са планирани още две 
организирани бягания. Подробности – ТУК!  Share Tweet Google Plus Share 

Шуменче спасява стари учебни пособия от школата 

www.trud.bg | 06.06.2019 | 20:31 
Хранилищата на българските училища са пълни със стари учебни помагала – от географски карти и 
табла до шрайбпроектори, микроскопи и препарирани птици. Прашасват ненужни за учителите с 
навлизане на новите технологии, но един 14-годишен ученик от Шумен ги смята за огромна ценност. 
От четири години осмокласникът събира всичко, изхвърлено от школата в града, вече се е пресрамил 
и сам иска да инспектира складовете с учебни находки, купува и разменя с други колекционери. 
Снимки: Цветелина Георгиева и Архив Защо трупа странната колекция? Първо, защото му е любопитно 
как се е преподавало преди десетилетия и второ, защото му се струва, че тогавашните пособия са били 
доста интригуващи и могат да бъдат полезни и днес. Не на шега Георги призовава сегашните педагози 
да се замислят как да образоват децата в класните стаи по-занимателно. „Не наблягайте на суха 
теория, показвайте повече. Навлязоха дигиталните технологии, но май и те не се ползват достатъчно“, 
констатирал е 14-годишният Георги. През април неговото училище СУ „Сава Доброплодни“ му 
предостави цяла зала, за да може да покаже с какво са преподавали учителите по време на соца и 
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осмокласникът подреди над 300 експоната. Експозицията „През ключалката на стария кабинет“ остана 
чак до 9 май, за да успеят да я разгледат всички. „Млада учителка по български език и литература 
много се заинтригува от моята киномашина и филмите ми за нея. Казах й, че трудно ще си намери. 
Моята съм я купил за 100 лв. и ще й я предоставя, за да покаже филма „Бай Ганьо в Иречек““, разказва 
Георги. Педагози с дълъг стаж споделили, че самите те виждат за първи път някои от пособията и 
нямат идея как се борави с тях. „Стигнах до извода, че и преди е било, както сега – имало е много 
неща, но не са били предоставяни на всички училища“, казва малкият всезнайко. Да трупа 
необичайната колекция се запалил случайно – както си вървял към дома по ул. „Съединение“, видял 
да изхвърлят от съседно училище малки кутийки, пълни с диапозитиви. Изобщо не знаел какво отнася 
у дома, но майка му му обяснила, че по нейно време са ползвани при преподаване. Така се запалил и 
вече има над 16 000 диапозитива по различни предмети, много диафилми, работеща киномашина, 
три микроскопа, почти нов магнетофон „Унитра“ с учебни ролки, десетки табла, географски и 
исторически карти, много пособия за интересно преподаване на химия и физика… Георги 
демонстрира нагледно как се сглобяват молекулите на различни химични елементи и обяснява, че 
така всеки ще ги запомни по-лесно. Най-старият предмет в колекцията му е 60-годишен учебен филм 
по география за ледниците. Училищата хвърлят, а Георги спасява, такъв е най-вече принципът на 
сбирката му. Затова призовава: „Ако някое училище смята да изхвърля, нека ми се обади, ще прибера 
всичко. Къса ми се душата като видя някой да се разделя с такива интересни неща. Аз винаги ще имам 
място за още нещо ново“. А къде побира толкова материали – на тавана на баба си е превзел два 
гардероба, няколко шкафа и една етажерка. Пенсионерката е сред малцината, които разбират страстта 
му. Благодарен е и на учителката Виолета Петрова, която му е помогнала да открие някои от 
експонатите, дала му е и свои. Никога няма да забрави и как в СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен, където 
отишъл да попита за нещо ценно и ненужно, го посрещнали учтиво, говорили му на „вие“ и после му 
предложили да избира от пълна маса с антики за преподаване. Напълнил една торба с учебни плочи 
по руски, история, български… Щастлив е, че е спасил и 7 препарирани птици, нарочени за бракуване 
в неговото училище. Казва, че на колекцията му, за да е представителна й липсва компютър „Правец 
16“. Очаква някой да му дари. „Това ми е една от мечтите, защото много ценя българската техника и 
това, което са постигнали по онова време трябва да го съхраня. Имам и дискети за Правец“, обяснява 
шуменецът. Иначе момчето със странна колекция учи в паралелка „музика“. Свири на пиано, посещава 
два хора – градския „Бодра песен“ и училищния, попива уроци по рисуване, ходи на клуб „Дебати“. 
Почти няма свободно време. Признава, че понякога в часовете му доскучава, защото „не да се хваля, 
но повечето неща в природните науки ги знам, интересувам се и съм ги чел от диапозитивите и 
диафилмите“. Като не му се слуша урока, започва да умува над колекцията и да си води записки, а 
учителите не го смятат за неуважително, казва Георги. След изложбата в неговото школо ще бъде 
пусната анкета сред учениците, разработена с личното му участие. Ръководството ще пита учениците 
как искат да изглеждат учебните кабинети и по какъв начин да се преподава. „Отворени сме за 
всякакви съвети от ученици“, казва директорът Албена Иванова-Неделчева. Георги не е пълен 
отличник. Признава, че математиката не му е в кръвта. „Не съм по точните науки, въпреки че обичам 
да ми е точно и подредено“, смее се пианистът. Обяснява: „Не се стремя на всяка цена да съм 
отличник, а да знам“. Важна му е и стипендията – към 22 лв. на месец, за да може да инвестира и 
занапред в колекцията си. 

Солидарността трябва да се защитава, а доброто да се награждава 

www.ngobg.info | 07.06.2019 | 10:16 
През 2019 година България вече не е последна в ЕС по доброволчески инициативи. 55 000 души вече 
се възползват от Time Heroes. Това заяви Павел Кунчев, съосновател на Time Heroes, по време на 
годишните награди за доброволчество "Героите". "Освен че виждаме колко много се променя 
България от гледна точка на това колко хора помагат в каузи, гражданските организации за съжаление 
са все повече под натиск и са нападани с лъжи, външни изкуствени наративи. Наградените 
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организации тази вечер са пример за това, че солидарността не е даденост, а нещо, което трябва да 
защитаваме, ако вярваме в нея." - каза още Кунчев. Приз за всеотдайност получи Ивана Кънчева за 
работата ѝ в гражданското сдружение "Алцхаймер България". Веднъж седмично тя е посещавала хора 
с деменция и е помагала в развиването на нов метод за тяхното подпомагане. За своята 
целеустременост беше награден Павел Сидеров, който облагородява 150 км екопътеки в местност в 
Родопите. Приемам наградата като признание и за всички хора, с които се занимаваме с 
облагородяването на тези пътеки, каза самият той и се радва, че въпреки бавните резултати, те все 
пак идват и са в помощ на много хора. А с наградата за млади доброволци бяха удостоени 
второкласници - за природозащитни мисии и помощ на техни връстници и възрастни. Учениците са 
увлекли и родителите си в доброволческите каузи. Чели са стихове и приказки по телефона на самотни 
хора, организирали са почистване на училището си СУ "Иван Селимински" в Сливен, събирали са 
чорапи за бежанци на тяхната възраст. Децата искат "да почистят плажа, защото е мръсен всяка 
година". Вдъхновител на 2019 г. на Time Heroes стана Димитър Балджиев, който се грижи за деца в 
къща от семеен тип в Божурище. Той е доброволец към фондация "Конкордия България" и мотивира 
децата да учат, да се развиват, помага им и организира за тях различни интересни инициативи. Приз 
за инициативност от Time Heroes връчиха на две сестри от Стамболийски - 17-годишната Рада и 9-
гпдишната Неда Пандеви, които помагат в дом за възрастни хора и в детска хирургия. Близо 40 души 
с увреждания са посетили пещери и са полетели на 40 метра височина над водопади благодарение на 
80 доброволци от фондация "Ела и ти" заедно с "Пещерно спасяване" и "Планинско спасяване" в 
Пазарджик. Приз за вдъхновяваща практика получиха Общинският младежки съвет и неговият 
председател Петър Бодуров - за "Младежка сфера" с библиотека в парка пред бенсистена в Шумен. 
Видео материали от събитието можете да видите на страницата на News.bg. 

Младоженците Ивелина и Антон Господинови от Сливен дариха парите от сватбата си на 
Отделението по неонатология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ 

www.focus-radio.net | 07.06.2019 | 14:45 
Младоженците Ивелина и Антон Господинови от Сливен направиха дарение на Отделението по 
неонатология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Сумата е 1000 лева, които са заделени от сватбата 
им, съобщиха от лечебното заведение. Ръководството на болницата и екипът на отделението 
благодарят за благородния жест от страна на младото семейство и пожелават дълъг и щастлив семеен 
живот. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на апаратура за недоносените деца. 

Стартира инициативата „Децата са на всички нас“ за приобщаване на децата, лишени от 
родителска грижа 

www.offnews.bg | 07.06.2019 | 14:50 
Днес се поставя началото на кампанията „Децата са на всички нас“. Нейната основна цел е да насърчи 
всички нас като общество да променим своята нагласа към децата, лишени от родителска грижа и като 
цяло нашето възприятие за благотворителност. Кампанията е инициирана от популярния детски 
телевизионен канал Cartoon Network и 3 организации с нестопанска цел. Подкрепена е и от 5 
национални и регионални телеком и платформени оператори и 6 телевизионни канала. Специално за 
инициативата стартира информационен сайт, където всеки, който желае, може да научи повече за 
целите, усилията и развитието на кампанията. Информационно видео по темата ще бъде излъчвано в 
цялата страна по Телевизия Евроком, ЕKids, TV+, еТВ, TVN и ТВ Запад, чиято главна идея е да мотивира 
хората да се замислят за начина, по който виждат различните деца. Трите фондации партньори са 
Сдружение „Дете и пространство“, Фондация „Сийдър“, Фондация „Международна социална служба 
– България“. В техните Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) живеят деца и младежи, лишени 
от родителски грижи. Един от най-важните стремежи в работата на фондациите е предлагането на 
разнообразни дейности, които им помагат да придобият умения, необходими за успешното справяне 
с предизвикателствата на живота. Освен за самите деца, за обществото като цяло е от решаващо 
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значение да окаже съдействие в развитието на техния потенциал, да им помогне да създават 
пълноценни връзки и приятелства, за да поемат отговорно своите роли в живота. Телеком и 
платформените оператори, подкрепящи инициативата са А1 България, Булсатком, Networx, Еском, 
Кабел Сат-Запад. Като част от кампанията, партньорите ще осигурят и допълнителна подкрепа за 
децата, чиято грижа е поверена на трите фондации. Така например група младежи ще посетят София 
и офис на А1 България, където ще бъдат запознати с различните професии в компанията, какви 
компетенции и образование са необходими за тяхната работа. Организациите, включени като 
партньори на кампанията, стоят зад една обща цел – да помогнат на децата и младежите в 
неравностойно положение да бъдат припознати като пълноценни членове на обществото. 
Партньорите предоставят информация как чрез общи усилия, можем да дадем възможност за 
образование, приятелство и лично развитие на тези деца. 

Кои са супергероите доброволци на годината 

www.dnevnik.bg | 07.06.2019 | 14:55 
Възможно ли е хора в инвалидни колички да бъдат издигнати на 40 метра височина, за да разгледат 
по-добре водопад? Четенето да се превърне в онлайн игра, в която децата да печелят точки, да 
минават различни нива и така да си говорят за книги? Група второкласници да четат приказки по 
телефона на непознати самотни хора? Над 120 студенти да открият, че общуването с болни от 
деменция хора не само не е страшно, но може да бъде приятно и веднъж седмично да посещават 
човек с деменция? Отговорът на тези въпроси е: "Да!" А това са само част от историите, появили се на 
годишните награди ГЕРОИТЕ на най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes. В 
тяхното трето издание бяха отличени доброволци, организации, екипи и компании за неуморната им 
работа в гражданския сектор и приноса им към обществото. Като средство, чрез което подвизите на 
ентусиастите достигат до публиката, не беше пропусната и журналистиката. Тази година журито е 
имало нелеката задача да реши при кого отиват 13-те награди от общо 132 номинации. Съоснователят 
и изпълнителен директор на TimeHeroes Павел Кунчев каза, че през последните две години България 
вече не е на последно място по хора, които някога са били доброволци в Европейския съюз. Днес 
повече от 55 хил. души използват платформата и намират каузи, в които да вложат енергията си. Той 
подчерта и някои негативни тенденции в страната. "Гражданските организации, които се грижат за 
свободата и демокрацията са все повече под натиск, нападани са. Но организациите, които ще видим 
тази вечер, са пример за това, че трябва да се борим за солидарността и демокрацията всеки ден. Да 
защитаваме това, в което вярваме", каза той. Първата награда бе за всеотдайност и отиде при Ивана 
Кънчева за работата й в гражданското движение "Алцхаймер България". Чрез редица обучения тя е 
мотивирала 120 доброволци да прилагат нов метод за грижа и цялостно отношение към болните от 
деменция хора. Така тя също успява да покаже и че контактът с възрастните хора с деменция не е нещо 
страшно, а е напълно нормален. Тъй като Кънчева е учила психология в Шотландия, при получаването 
на отличието тя не пропусна да отбележи, че знанията и уменията на завършилите в чужбина могат да 
бъдат инвестирани в много смислени каузи. Яна Бюрер Тавание, която връчи наградата, вметна сред 
позитивното си изказване, че "живеем в тъмни времена за НПО сектора." Призът за целеустременост 
получи Павел Сидеров. Запленен от местността Алабак в Родопите, той мечтае да се пребори с лошата 
инфраструктура за туристи. За три години с помощта на група приятели, а по-късно и с по-мащабни 
доброволчески акции, той успява да възстанови 150 километра туристически пътеки. Повече 
информация за тях може да бъде намерена на специално създадена платформа, която служи като 
пътеводител. Двукласниците от доброволческия клуб "Съединени" към ОУ "Иван Селимински" в 
Сливен взеха отличието за млади доброволци. Само за изминалата учебна година децата са 
осъществили цели 21 доброволчески акции и няма и седмица, в която да не са извършили добро дело. 
Двукласниците са чели приказки на непознати самотни хора, облагородили са двора на училището си, 
организирали са създаването на Къщичка за книги. Попитани какво още биха искали да свършат, двете 
ученички, които дойдоха на церемонията, не се поколебаха и за миг. "Да почистим плажа, защото е 
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той е мръсен всяка година". Наградата за вдъхновение грабна Димитър Балджиев, който от пет години 
е личният супергерой на група деца от най-изолираните общности, живеещи в Божурище. Без да се 
притеснява, че няма абсолютно никакъв опит като социален работник, той се впуска в тази мисия. А 
по пътя винаги намира време да поправи счупени шкафчета, да научи някого да си връзва обуквите 
или да организира излет в планината. Рада и Неда Пандеви всяка събота стават в 7.00 сутринта и 
пътуват от Стамболийски до Пловдив, за да в 9.30 са в Дома за стари хора "Св. Василий Велики". Там 
изкарват два весели часа с бабите от дома, преди да продължат към "Музейко", където също 
доброволстват. С това те заслужиха отличието за инициативност. Приз за смел подход получи 
фондация "Ела и ти" заедно с "Пещерно спасяване" и "Планинско спасяване - Пазарджик". Те са се 
заели с осъществяването на мечти, които на пръв поглед изглеждат невъзможни и водят по пещери 
хора в инвалидни колички и с други увреждания. Най-впечатляващото им постижение става факт на 
21 април тази година, когато 11 смелчаци политат по "тролей" над Фотинските водопади. Височината 
е цели 40 метра. "Всяка инициатива да направим нещо не би била възможна, ако нямахме подкрепата 
на други хора", изтъкнаха наградените. Построяването на сферичен купол в Шумен с височина 9 метра 
в диаметър, под който има сцена, улична библиотека и пиано донесе на Общинския младежки съвет 
в Шумен отличието за вдъхновяваща практика. Фондация "Дивите животни", която се грижи за 
пострадалите диви животни, багодарение на верига от доброволци, взе наградата за ефективна 
намеса. "Работата с дивите животни е трудна, миришеща, така че искаме да благодарим на всички, 
които застават зад нас, когато трябва да се преборим с някоя институция, за да помогнем", каза 
представителят на фондацията. Призът за оригинален подход отиде при фондация "Гутенберт 3.0". 
Основният проект на фондацията е платформата "Книговище", която превръща четенето в игра и 
мотивира младите хора да обсъждат книги. Всеки сам може да напише въпроси за играта, независимо 
от възрастта си и от географското си местоположение. Само за 6 месеца идеята са подкрепили над 150 
доброволци. Наградата за младежки политики взе българският екип на Международната награда на 
херцога на Единбург, която насърчава доброволчеството. За да заслужиш златото в тяхната програма 
за личностно развитие, трябва да посветиш минимум една година като активен доброволец в каузи, в 
които се припознаваш. Компанията VMware беше отличена за цялостна доброволческа практика. 
Нейните служители могат да използват по 40 часа годишно, за да участват в доброволчески каузи. На 
пръв поглед това може да изглежда малко, но в компанията работят почти 1000 души. Наградата за 
приобщаваш подход грабна социалното предприятие за хора със зрителни увреждания "БГАсист". 
Неговата работа е създаването на софтуерни и хардуерни продукти, които да улеснят ежедневието на 
незрящите хора. Но освен това служителите даряват по 20 процента от работното си време, за да 
помагат безвъзмездно на хора, които нямат възможност да си позволят техните услутги и продукти. 
Усилията на компанията е подобрила положението на над 200 души. Журналистката Оля Стоянова от 
програма "Хоризонт" на БНР получи отличието за медийно отразяване. 

"Оргахим" дари 35 баки боя на болницата в Трявна 

в. Утро, Русе | 08.06.2019 | 00:01 
35 баки с 550 литра боя и 125 литра спрей против мухъл дари русенският производител на бои и лакове 
"Оргахим" на общинската болница в Трявна. С тях лечебното заведение ще обнови два етажа от 
сградата си, където са разположени част от детското отделение, неврологичното отделение, зоната за 
физиотерапия и вътрешното отделение. Ремонтът ще обхване площ от над 3500 кв.м. Те ще бъдат 
покрити със специална боя "Леко със сребърни йони", която по позволява образуването на мухъл и 
плесени в помещенията, а зоните, които вече са засегнати от вредните гъби, ще бъдат предварително 
обработени и със спрея против мухъл на "Оргахим". 
"За нас беше важно да представим политика в полза на хората, защото като едно от най-старите 
предприятия за бои в България сме наясно, че не просто печалбите правят една индустрия, а 
условията, в които хората живеят. Дадохме си сметка, че трябва да започнем с децата, и то особено с 
хората, които дишат трудно". каза Таня Николова, младши бранд мениджър "Леко". 
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Това е поредно дарение, което екипът на "Оргахим" прави за деца и уязвими групи от обществото. От 
началото на годината боя и съпътстващи продукти за обновяване на помещенията си получиха 8 
детски ясли и Млечната кухня в Русе, както и боя, мебели и техника за Дома за стари хора 
"Възраждане", Дома за пълнолетни лица с деменция "Приета" и Дома за пълнолетни лица с физически 
увреждания "Милосърдие". 
08.06.2019 
Стр. 2 

"Практикер" подари спортна площадка на децата от столичния квартал "Дружба" 

в. 24 часа | 08.06.2019 | 00:01 
Нова спортна площадка подари на децата от столичния квартал "Дружба 2" веригата хипермаркети за 
дома и градината "Практикер". 
Спортната площадка е с размери 20x40 м и на нея могат да се играят минифутбол, баскетбол, хандбал 
и народна топка. Тя е в междублоковото пространство до бл. 411 в "Дружба 2". Оградена и осветена 
е, положен е нов асфалт, а достъпът до нея е безплатен и свободен. 
Новата придобивка е подарък от "Практикер" за жителите на района по повод откриването на напълно 
обновения хипермаркет "Практикер" на бул. "Цариградско шосе". 
Спортната площадка бе^ открита в петък от столичния кмет Йорданка Фандъкова, председателя на 
съвета на директорите на "Видеолукс Холдинг" Тодор Белчев и кмета на район 
"Искър" Ивайло Цеков. Освен ново място за игра децата от квартала получиха много подаръци от 
"Практикер" - футболни, волейболни и баскетболни топки, както и плажни кърпи. 
"Преди няколко дни беше открит новият магазин на "Практикер". Това е една сериозна инвестиция. 
Благодаря на г-н Белчев, че спази обещанието си и възстанови изцяло тази спортна площадка, която е 
изградена преди повече от 20 г. Грижата за децата и възможностите да спортуват и играят са много 
важни", каза столичният кмет Йорданка Фандъкова. 
Тази година Столичната община ще модернизира изцяло над 120 детски площадки в целия град. 
Над 120 пък са местата за безплатен спорт на открито - спортни и фитнес площадки и др. 
Стр. 8 

Над сто доброволци почистиха плажа в Аспарухово (СНИМКИ) 

www.dnesplus.bg | 08.06.2019 | 14:46 
Над сто доброволци се включиха в инициативата „Да почистим плажа Заедно!” Инициативата е 
организирана от Нестле България с подкрепата на Община Варна, Висше Военноморско Училище 
"Н.Й.Вапцаров", Велоклуб УСТРЕМ, БиС - Благотворителност и Спорт, ТД "Родни балкани" (Варна), 
Школа "Дедал" Варна, Рибарско селище "Карантина"-Аспарухово и ЕКОПАК. Инициативата е свързана 
с отбелязването на Световният ден на океана. Този ден се отбелязва всяка година. Одобрен е от 
Общото събрание на ООН на 5 декември 2008 г., но идеята за провеждането му била предложена още 
през 1992 г., по време на конференция на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро. 
Организаторите бяха подготвили всички нужни за почистването материали. Геновева Михайлова 
Днес+ 

Над 140 чувала с боклук бяха почистени от плажовете във Варна и Бургас 

www.varna24.bg | Автор: Георги Кирилов | 08.06.2019 | 15:16 
Екип от доброволци подкрепи специални събития за почистване и облагородяване на плажната ивица 
във Варна и Бургас по случай Световния ден на океаните на 8 юни. Доброволците, заедно с жители и 
гости на двата морски града, събраха и премахнаха от плажовете впечатляващите над 140 чувала 
боклук. В Бургас, под мотото БУРГАС Е ПО-КРАСИВ – ЗАЩОТО АЗ ГО ПРАВЯ ..ТИ СЪЩО …..KEEP GOING 
GREEN, над 70 доброволци, жители и гости на града се включиха в почистването на плажната ивица и 
екопътеката, като началната точка бе входът на Северния плаж. Във Варна екип от 130 човека се събра 
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на плаж Аспарухово, пред Ред Рок. Към тях се присъединиха и водолазите от морски клуб "Приятели 
на морето“, които извършиха почистване на плаж Траката във Варна. 

Явор Гечев, „Четири лапи“: Основната причина да има бездомни кучета е безотговорността 
на хората 

www.focus-news.net | 09.06.2019 | 18:26 
Явор Гечев от Фондация „Четири лапи“ в интервю за Агенция „Фокус“. „Фокус“: Г-н Гечев, от днес 
стартира мащабна кампания на „Четири лапи“- „Осинови.ме“, за популяризиране на отговорното 
отношение към домашните любимци и осиновяването на изоставени животни, какво ще включва 
програмата на инициативата? Явор Гечев: Това е една кампания, която подготвяме много отдавна. 
Началното събитие ще бъде с популярното издание на „Пощенска кутия за приказки“, което ще се 
проведе днес от 18.00 часа в Кино „Кабана“ в парка пред Националния дворец на културата в София. 
Там ще прочетат свои разкази посветени на нашите най-добри приятели четириногите Любен Дилов 
– син, Стефан А. Щерев, Ивет Добромирова, Азис и още доста известни личности. С това, всъщност, 
ние слагаме началото на кампанията. Предстоят още много събития, изложби и конкурси. Надяваме 
се, да имаме възможност и за повече билборди в София и в страната. Основното място, на което ще 
се провежда кампанията е в интернет и социалните мрежи, където ние ще представяме животните, за 
които търсим дом. Едно от тези животни е Снежана, която е лицето на кампанията. Тя е едно кученце, 
което ние спасихме буквално пред офиса на София. Снежана беше изоставено заедно със сестричката 
си. Близо три месеца по-късно тя е готова за осиновяване и довечера ще бъде представена на 
събитието за откриване на кампанията. „Фокус“: Вие посочихте, че се фокусирате върху това повечето 
животни да открият своите стопани, каква друга цел сте си поставили да постигнете с тазгодишната 
кампания? Колко животни очаквате да бъдат осиновени и колко хора очаквате да се включат в 
инициативата? Явор Гечев: Целта на кампанията е най-вече да променим отношението към 
бездомните животни и да изградим една хуманна и отговорна нагласа към тях. Самият акт на 
осиновяване на животното е изключително хуманен и би трябвало да насърчаваме хората, но след 
това следват дълги години на отговорно отглеждане на този домашен любимец и не всеки е готов да 
отдели от времето си и от средствата си, за да го направи. Именно за това ние се стараем чрез 
кампаниите да докажем, че в крайна сметка отглеждането на животни е относително отговорна 
задача. Много често хората взимайки си домашен любимец по чисто емоционални подбуди, или след 
като са харесали снимка и са били трогнати от историята на животното, установяват след няколко 
месеца, че не могат да се грижат за него. По този начин то отново или попада на улицата, или отива в 
някой двор на село, където го оставят да пази. Но това не е начинът да бъдем отговорни. Трябва да 
дадем всичко от себе си и да сме наясно с тежкото бреме на отговорността да имаш домашен 
любимец, който те дарява с много любов от една страна, но от друга изисква много грижи за 
възпитание, за социализация и за доброто му здраве. Наистина кампанията ни има за цел да разясни 
и тези аспекти от отглеждането на домашните любимци. На събитието довечера са заявили интерес 
за присъствие около 1 500 души. Разбира се, много по-малко от тях ще дойдат, но ще се радваме, ако 
присъстват около 150-200 човека. Толкова може да поеме и Кино „Кабана“. Очакваме да има и 
увеличение на интереса, към кучетата, които ние сме спасили, но ще се радваме, ако ефектът от 
кампанията не засегне само тези животни и започнат да се осиновяват не само от общинските приюти 
и от други неправителствени организации. Това е най-доброто решение за всяко едно животно 
попаднало на улицата- то да си намери дом и да стане отново домашен любимец. Нашите наблюдения 
сочат, че в страната около 25 хил. е бройката на бездомните кучета, но може да е и много по-голяма. 
В София тя е около 3 600. Ние правим преброяване заедно със Столична община на всеки 2 години, 
така че нещата са доста по-реални. Наблюденията ни показват още, че макар в София и другите големи 
градове да има намаляване на бездомните кучета, то не навсякъде в страната е така. Причината това 
да не се случва е именно безотговорното отношение на собствениците на домашни кучета, които ги 
изоставят на улицата. Всяко второ куче на улицата, всъщност, не се е родило там, а е имало някога дом 
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и собственици, но се е оказало нежелано и така е попаднало навън. Надяваме се, кампанията да 
помогне, за това по-малко животни да бъдат изоставяни и да намерят нов дом и обич. „Фокус“: Колко 
кучета и котки са осиновени от началото на годината? Явор Гечев: Може да се каже, че в рамките на 
нашата организация „Четири лапи“ осиновяванията са вече над 50 само за първите 6 месеца. Когато 
става въпрос за осиновяваната в цялата страна от приютите на други неправителствени организации 
и от общински приюти има десетки, дори стотици животни, които са намерили своя дом. Това е една 
тенденция, която трябва да се запази и разгърне, за да може в края на кампанията да се похвалим с 
много, много осиновени и щастливи животни. „Фокус“: Вашите наблюдения какво показват, увеличава 
ли се интересът към осиновяването на кучета от приюти пред това те да бъдат закупувани от 
зоомагазини или развъдници? Явор Гечев: Със сигурност има тенденция на увеличаване, особено в 
градове, като София, Бургас, Велико Търново, Варна и Пловдив. Това е напълно нормално, все пак в 
тези градове има и кастрационни програми и неправителствени организации, които работят за 
популяризиране на такива животни. От друга страна и културата на собствениците се промени, докато 
преди години беше по-модерно човек да си вземе породисто животно, за да парадира с това по 
някакъв начин, то младите напоследък го правят, за да имат добър приятел и да помогнат на някое 
животинче в беда. Лично моите надежди са младото поколение да расте с едно разбиране на 
животните, като за приятели и домашни любимци, а не като аксесоар. „Фокус“: Вие споменахте за 
безотговорното отношение на някои хора, много стопани изоставят потомството на своя домашен 
любимец на улицата. Станаха ли с времето по-отговорни хората по отношение на своите кучета и 
котки? Явор Гечев: Много ми е трудно да кажа, надявам се, да са станали по-отговорни, но примерите, 
които имаме пред себе си не винаги категорично говорят за това нещо. Да, наистина, нежеланото 
поколение на домашния любимец, което попада на улицата е сред основните причини. Нашата 
клиника, която работи в Банкя предлага безплатни кастрации за собствениците, които не могат да се 
грижат за поколенията на своите домашни любимци. Подобни програми за кастрации има в почти 
всички големи градове в страната. В крайна сметка, дори частно практикуващите лекари имат големи 
отстъпки, защото има хора, които са социално слаби. Това е нещо, което би трябвало да се превърне 
в част от културата при отглеждането на домашния любимец. Отговорното отглеждане означава и 
това, че когато ти не можеш да се погрижиш за него, да не го изоставяш на улицата или пред 
общинския приют, а да направиш така, че този любимец да няма повече поколение. Лошото е, че не 
всички го правят. Дори пред нашата клиника редовно се изоставят животни и ние ги виждаме на 
видеокамерите. Това са хора от Банкя в по-голямата си част или такива, от други части в страната, 
които когато отиват на работа просто спират пред приюта и подхвърлят едно кашонче и продължават. 
Лошото е, че най-вероятно домашното им куче ще роди още веднъж и догодина ще постъпят по същия 
начин. В крайна сметка, кастрацията, която дори в частния кабинет не е толкова скъпа, а както вече 
казах, има достатъчно много и общински програми на неправителствени организации, които са 
безплатни. „Фокус“: Напоследък започнаха да зачестяват инцидентите с нахапани хора от кучета от 
едрите породи, преди два дни 5 домашни кучета нападнаха млад мъж и го убиха. Могат ли да се 
отглеждат като домашни любимци тези кучета и на какво според Вас се дължи безотговорността на 
стопаните им? Явор Гечев: Конкретно за последния случай безотговорността на собственика е 
престъпна, защото да оставиш кучета без надзор в къща, в която не живеят хора и там те имат 
свободен достъп навън, е наистина престъпление. Надявам се, този човек да бъде съден и да лежи в 
затвора. Също така се надява, освен него да седне на подсъдимата скамейка и общинският служител, 
който е бил отговорен за това и да следи за изпълнението на предписанието, което е дадено от 
полицията на собственика на кучетата, да не пуска животните си навън. Това предписание не е било 
изпълнено и проконтролирано. Вината тук носят както собственикът, така и общината, в която се 
случва това нещо. За съжаление, в 90 на 100 от общините в България местната администрация не се 
интересува от такъв вид проблеми, като съществуването на нелегални развъдници и отглеждането на 
опасни кучета. Не е достатъчно те да са едри, а да не бъдат социализирани и отглеждани, да не бъдат 
възпитани правилно и да проявяват агресия, поради един или друг повод. Така или иначе, общинските 
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администрации не се грижат, за да обезопасят средата от такива собственици и кучета. В крайна 
сметка, имат в ръцете си доста механизми да го направят това нещо, но просто не им се занимава да 
го прилагат. За съжаление, по същия начин на общинските администрации не им се занимава да 
контролират собствениците на домашни кучета, дали са чипирани, дали се изоставят и т. н. От там 
идва и проблемът с бездомните животни. По отношение на тези случаи, наистина напоследък има 
едно зачестяване, но има и по-чести инциденти с домашни кучета от определени породи, но там 
вината не трябва да търсим в породата, а в собствениците на тези кучета от породи, като кане корсо, 
американски стафордширски териер и питбул. Тези животни се взимат и отглеждат от хора, които от 
една страна нямат никаква представа за това, как да се грижат за тях, а от друга страна го взимат по-
скоро, за да парадират с нещо и то най-вече, защото страдат от някакви комплекси на малоценност и 
се надяват, че демонстрирайки собственост върху едно едро и силно животно, да покажат, че и те са 
така силни физически и може би психически. Именно за това, тук трябва да има много строг контрол 
от страна и на местна власт и на полиция и прокуратура. Когато има индикации за такива опасни 
животни, трябва наистина да се вземат всички мерки и да се спазват всички лостове на закона, за да 
бъдат санкционирани собствениците и да бъдат по-отговорни. Тук отново опираме до проблема за 
отговорността. Наистина всички тези инциденти са плод на безотговорните собственици, а не на 
животните. „Фокус“: В тази връзка, кучета от едрите породи, като тези, които Вие изброихте, могат ли 
да бъдат възпитавани само от стопаните си или трябва да се потърси и помощ от дресьори, които да 
ги обучат? Явор Гечев: Възпитанието на кучетата е като възпитанието на децата. Общо взето, всеки 
един собственик би могъл да се справи. В интернет има достатъчно материали по въпроса и 
информация, но за това, разбира се, човек трябва да отдели и време, постоянство и търпение. Когато 
човек не знае, как може да се справи има достатъчно треньори, които предлагат обучения на животни. 
В момента собствениците на домашни любимци са по-облагодетелствани, отколкото преди 20 години, 
когато нито имаше достатъчно качествени ветеринарномедицински услуги, нито достатъчно 
специалисти по поведенчески проблеми на животните, които да могат да ги насочат към някоя 
клиника. Всичко е въпрос на желание и на отговорност. Който иска намира начини да възпитава кучето 
си и когато знае, че то има определени проблеми се старае то да не може да ги прояви на обществени 
места, така че да застраши живота на други животни или хора. Отново опираме до проблема на 
личната отговорност. „Фокус“: Вие подчертахте на няколко пъти, колко е важна личната отговорност 
на хората, които притежават такива кучета, но има ли нужда според Вас от налагането на регламент, 
който да контролира, кой човек може да придобие, притежава, отглежда и развъжда кучета от едрите 
породи? И създаването на регистър с имената на собствениците на такива кучета ще повлияе ли 
според Вас да се повиши и отговорността на хората, които ги притежават? Явор Гечев: Трябва да има 
регистър за всички собственици на кучета, не само за тези от едрите породи. Трябва да има наистина 
правила и най-вече за развъждането и търговията с всички видове кучета, защото дори един пинчер 
може да бъде много опасен и да наложи много сериозни травми. Проблемът в последните 30 години 
в страната ни е, че няма абсолютно никакъв контрол, както върху развъждането на животните, така и 
върху търговията с тях. От там идва и последващия проблем с безотговорното отглеждане на 
животните. Дали ще бъдат ограничени по някакъв начин собствениците на определен вид животни, 
не знам дали ще има резултат, за това е най-добре да се направи за абсолютно всички, защото, както 
вече казах, всяко едно куче може да бъде проблемно, независимо от размерите и породата му. Тази 
култура за отговорно отглеждане на животните, трябва да се насажда във всеки един собственик, не 
само на тези, които притежават кучета от едрите породи. „Фокус“: Финално да завършим с един 
позитивен въпрос, какви още инициативи предвиждате да организирате за в бъдеще? Явор Гечев: 
Инициативите са много и разнообразни. Предвиждаме от една страна голяма фотоизложба да 
направим на есен. Също така предвиждаме конкурси за различни истории на животни, които да бъдат 
илюстрирани от известни художници. Това е нещото, което ще се случи през втората половина на тази 
година. Предполагам, че с развитието на кампанията ще дойдат и доста други идеи. Това не е 
кампания, която ще бъде активна само няколко месеца, надяваме се да продължи да съществува още 
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много години наред и да бъде един от основните двигатели за пропагандиране както на 
осиновяването на безстопанствени животни и изоставени на улицата, така и за изграждане на по-
отговорно отношение за домашния любимец. Ирина ИВАНОВА 

Александър МЕЧЕВ, доброволец: Запретнахме ръкави и го направихме 

в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | Радослава РАШЕВА | 10.06.2019 | 00:01 
На церемонията при награждаването на доброволците, помогнали за справяне с последиците от 
бурята в Стара Загора на 31 май, първият награден бе Александър Мечев. Това, което направихте - ти 
и хората покрай теб, помага за възпитанието на подрастващите и дава личен пример как се действа 
като истински гражданин на Стара Загора, каза при връчването на отличието кметът на Стара Загора 
Живко Тодоров. 
Включих се в акцията, защото видях, че има необходимост да се помогне. Както и кметът каза, част от 
гражданите намериха трибуна в социалните мрежи, изказваха негативни коментари и как никой нищо 
не прави. Исках, заедно с моите колеги да сме добрият пример. Запретнахме ръкави и го направихме, 
сподели за НБП Александър Мечев. Доброволческите екипи са се натъкнали и на негативно 
отношение от страна на някои старозагорци. Но през следващите дни хората оцениха нашата работа, 
видяха смисъла в идеята, казва Александър. 
Въпреки че Александър Мечев е член на няколко доброволчески организации, той се включва в 
акцията след бурята на 31 май по самоинициатива. Най-напред участва при инцидент до Общината, 
където има затворен участък от пътното платно и ударени автомобили. Разчистихме там, след което 
се присъединих към екипа на Николай Стоев, началник на общинското звено "Озеленяване и 
комунални дейности". Връчиха ми моторен трион, не бях минал курс за обучение за работа с него, но 
в такъв момент няма време за бюрокрация, казва Александър. След това той участва при аварийна 
ситуация поул. Тен. Гурко", където е прекъсната електропреносната мрежа на тролейбусите. С багер 
се качвахме, за да изрежем падналите клони, имаше открити кабели. Трафикът беше много голям, 
имаше ударени автомобили, при това първите действия преминаха при проливен дъжд, но се 
справихме, обяснява още доброволецът. 
Александър казва също, че приема с радост жеста на кмета Живко Тодоров и на общинската управа. 
Оцениха нашите доброволни усилия и изказаха благодарност, като поеха ангажименти за лично 
съдействие, ако имаме в бъдеще някаква необходимост. Но аз не вярвам сред доброволците да има 
някой, който го е направил с тази цел. Получих като награда почетна грамота и двете части на книгата 
"Шампионите разказват", лично за мен желан подарък от дълго време, допълни Александър. 
За него доброволчеството при майската буря не е дебютна акция. Още като ученик, бях доброволец в 
природозащитната организация "Зелени Балкани". 
Там всяка седмица в петък ходих с голямата раница на училище, защото след това отивах да работя 
сред природата. По-късно, през 2013 г., се записах в доброволческото формирование към Община 
Стара Загора. Доброволец съм и към ИАРА, като проверявам за нарушители по българските водоеми, 
обяснява 29-годишният мъж. През лятото той се включва и в доброволческите акции към пожарната 
служба. 
За Александър доброволчеството трябва да идва отвътре. Виждаме и през зимата, че рядко се 
почиства снегът пред блока или пред магазина. Това е наше задължение, но и това не правим. Не е 
много позитивно, но по-често трябва да стават такива бедствия, за да ставаме по-добри, оправията 
идва от малкото усилие на всеки от нас, не можем винаги да чакаме другия да го свърши. Трябва 
време, търпение, да бъдем малко по-толерантни, казва Александър. 
Той работи в ПфК "Берое" като координатор за връзка с феновете. Използвам възможността да 
благодаря на моите работодатели, които ми позволяват да участвам в доброволчески инициативи. 
Надявам се да имам възможност да продължавам да съчетавам работата ми и да помагам, когато се 
налага при различни критични ситуации. 
10.06.2019 г. 
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