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Новини за членове на БДФ 

 

Стипендии на студенти от по 2300 лева годишно ще предоставят на студенти от фондация 
"Еврика" 

www.politika.bg | 06.09.2019 | 02:50 
За седемнадесета поредна година фондация "Еврика" ще определи студентите, които ще получават 
стипендии в размер на 2300 лева годишно в десет области. Това съобщиха от организацията. 
Стипендиите на студентите ще бъдат връчени в областите - компютърни науки на името на Джон 
Атанасов; математика на името на акад. Никола Обрешков; физика на името на акад. Георги 
Наджаков; химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев; медицина и биология 
на името на акад. Методи Попов; аграрни, ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. 
Дончо Костов; инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на 
името на акад. Димитър Мишев; инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на 
името на акад. Ангел Балевски; строителство и архитектура на името на Кольо Фичето; икономика на 
името на акад. Евгени Матеев. Заради постъпило целево дарение, за първа година след конкурс и 
поправилата за отпускане на именни стипендии, ще бъде определен още един носител на 
специалната стипендия "Акад. Александър Теодоров - Балан". Тя също ще е 2300 лева и ще е за студент 
по българска филология и литература. Право на кандидатстване за стипендиите на фондация "Еврика" 
и на стипендията "Акад. Александър Теодоров - Балан" имат български студенти в български 
университети в определените области. Студентите трябва да са завършили най-малко втори курс от 
обучението си с успех по учебни години, не по-малък от "много добър" /5,00/, както и да са записани 
за редовно обучение в университетите за учебната 2019/2020 година. 

НПО-та искат забрана за спонсорства от производители на цигари 

www.novinite.bg | 09.09.2019 | 13:15 
Неправителствени организации, сдружения и граждани настояват да се забрани рекламата на 
тютюневи изделия под формата на спонсорството от страна на индустрията. Те бяха подкрепени от 
Световната здравна организация и УНИЦЕФ под формата на подписано споразумение, което ще бъде 
представено пред официалните институции, предаде БГНЕС. „Изключително разтревожени сме от 
практиките на реклама и промоция на тютюневи изделия, спонсорството на мероприятия от страна на 
индустрията, която печели от продажбите на един доказано вреден продукт“, заяви Гергана Гешанова, 
председател на Коалицията за живот без тютюнев дим. Тя припомни, че идеята за подписването на 
меморандума се е зародила през месец май тази година по време на проведена работна среща. 
„Спонсорството и дарителството е нещо прекрасно и ние ги приветстваме. Ако някой богат човек дари 
е прекрасно. Но, когато с едната ръка даваш, а с другата отнемаш животи – това вече е лицемерие. 
Тютюневата индустрия се явява като двуликия бог Янус – хем разгласява, че дава пари и спонсорира, 
хем работи за своята печалба“, описа политиката на индустрията Гешанова. Подписването на този 
документ е стъпка в правилната посока към изпълнението на ангажиментите на България по 
прилагането на конвенцията за намаляване разпространението на тютюнопушенето, заяви 
представителят на Световната здравна организация за България д-р Скендер Скала. Кметът на 
Кюстендил Петър Паунов също се включи в инициативата и съобщи, че в общинските терени ще бъдат 
забранени рекламите и продажбата на тютюневи изделия и техните производни. „Когато отнемаш 
животи, ограбваш семейства и обществото – няма как да останем безразлични“, мотивира 
включването си градоначалникът. 

Столична община за първи път връчи наградите "Европа" 

www.bta.bg | 10.09.2019  | 08:16 мин. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.politika.bg/article?id=62573
https://www.novinite.bg/articles/180102/NPO-ta-iskat-zabrana-za-sponsorstva-ot-proizvoditeli-na-cigari
http://www.bta.bg/
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Наградите "Европа" на Столична община бяха връчени днес на официална церемония в 
Мултимедийния център на Българската телеграфна агенция, която е медиен партньор на събитието. 
Наградите се връчват във връзка с 10-годишнината на програмата "Европа" и бяха в различни 
категории - развитието на гражданското общество и образование, европейските добри практики, 
културата, социализирането на градски пространства, предприемачеството и иновациите в публичния 
сектор. Наградата "Европа" на Столична община за проект, насърчаващ предприемачеството и 
иновациите в гражданския сектор, получи проектът "Дигитални уроци", реализиран от фондация "Кой 
е срещу теб в мрежата" в партньорство с район "Изгрев". Втора награда в тази категория получи 
проектът "Как да развием собствена бизнес идея - теоретично и практическо обучение за млади 
лидери и предприемачи", реализиран от сдружение АМОР в партньорство с район "Триадица" и 
Център за учебно-тренировъчните фирми на МОН. Отличията в тази категория бяха връчени от Ирина 
Йорданова, председател на Програмния съвет на програма "Европа", и Максим Минчев, генерален 
директор на БТА, които откриха символично церемонията. Проектът "София - социално ангажиран 
град. Добри практики за социално включване на хората с интелектуални затруднения" на Фондация 
"Светът на Мария" получи отличие за социално ангажиран граждански проект. На второ място в тази 
категория бе проектът "Изкуство без възраст", реализиран от фондация "Кредо бонум" в партньорство 
с Фондация "Герои на времето". Специалната награда на Института за икономическа политика, 
партньор на Наградите, и Програма "Европа" за устойчива европейска перспектива получи проектът 
"Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и 
предприемачество" на фондация "Българска памет" и столичния район "Лозенец". Отличието получи 
председателят на фондацията д-р Милен Врабевски, който, от своя страна, връчи на кмета на Столична 
община Йорданка Фандъкова почетният знак на фондацията. Наградата "Европа" на Столична община 
за проект, налагащ европейски добри практики, бе за реализацията на "Павилион 19", дело на 
фондация "Гъливер клиринг хауз" в партньорство с Гьоте институт-България и район "Възраждане". 
Отличието за проект с принос за развитие на гражданското общество получи проектът "София - град 
без екстремизъм и омраза", реализиран от фондация "Маргиналия" в партньорство с "Интеренет 
общество - България". Наградата за проект, допринесъл за гражданско социализиране на градски 
пространства, получи "Фестивал "От нашата ферма - с любов за Вас", реализиран от фондация 
"Биоселена" в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и район "Красно село". Втората 
награда в тази категория беше дадена на Сдружението за градски читални за създаването на читалня 
в градската градина. Отличието за проект, развиващ гражданско образование и гражданска култура, 
бе връчено на фондация "Заедно в час" за проекта "Развиване на гражданска грамотност у учениците 
с интерактивни методи". В същата категория бе отличен и проектът "Изкуството в контейнер - развитие 
на сътрудничества между ОКИ Дом на културата "Искър" и НПО за работа с невключени публики", 
реализиран от сдружение "Нови публики" в партньорство с Фондация "Арт Офис", Фондация 
"Асоциация Информбюро" и ОКИ Дом на културата "Искър". Специалната награда "Европа" на 
Столична община за проект в подкрепа на Българското председателство на Съвета на ЕС бе за проекта 
"Европейската перспектива на Западните Балкани - приносът на София", реализиран от фондация 
"Европейски институт". Специалната награда на Информационния портал за НПО в България и 
Програма "Европа" за партньорство на гражданския сектор с местната власт бе за проекта "Вход за 
граждани" - въвеждане на европейски модел за насърчаване на гражданското участие в три кметства 
на Столична община", реализиран от сдружение "Форум Гражданско участие" в партньорство с 
кметствата на селата Герман, Горни Богров и Бистрица. Специална награда на Информационния 
портал за НПО в България за подкрепа на гражданския сектор бе връчена на екипа на Програма 
"Европа". За периода от 2009 до 2019 г. по програмата са подадени общо 999 проектни предложения, 
от които са реализирани над 350 проекта. С тях са подкрепени  528 неправителствени организации и 
е осигурено финансиране за гражданския сектор в размер на 4 217 645 лева.  Програма "Европа" е 
номинирана за европейските награди "Иновации в политиката" и е обявена за добра европейска 
практика от Съвета на Европа. Освен  БТА партньори на събитието са още Представителството на 
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Европейската комисия в България, Информационният портал за неправителствените организации в 
България, Фондация Reach for Change България и Институтът за икономическа политика. Видео - 
Красимир Михайлов/Емил Граничаров. Монтаж - Валя Ковачева. 

 

Румен Радев: Семейството е най-добрата и незаменима среда за отглеждане и възпитаване 
на децата 

www.novini.bg | 11.09.2019 | 16:56 
Семейството е най-добрата и незаменима среда за отглеждане и възпитаване на децата. Това заяви 
държавният глава Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. 
Бивш командир на среща на „Дондуков“ 2 с представителя на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита. 
Двамата бяха единодушни, че усилията на институциите следва да се фокусират върху оказването на 
подкрепа за родителите, подобряване на социалната среда, повишаване на доходите и подобряване 
достъпа до здравеопазване и образование. Децата са нашето бъдеще и България трябва да пристъпи 
към преодоляване на демографската криза, като насърчи отговорното родителство, отглеждане на 
децата в семейството и намаляване броя на изоставянията, посочи още Румен Радев Румен Георгиев 
Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на. Държавният глава определи 
като предизвикателство за България и високия процент на деца, застрашени от бедност и необхванати 
от образователната система, което налага извеждането на тези проблеми като приоритет на 
държавната политика. Д-р Джейн Муита подчерта приноса на България в рамките на УНИЦЕФ за 
прилагане на политиките на международната организация, насочени към развитието на децата и 
ефективното спазване на техните права. Тя призова за още по-активни действия и диалог с младите 
хора у нас, на които предстои да станат родители. Въпреки демографската криза, страната ни е сред 
европейските държави с най-висок процент на млади родители, много от които са без образование и 
остават изолирани от програмите за образование, обучение и придобиване на професионални 
умения. Джейн Муита отбеляза и значението на усилията за пълноценна образователна интеграция и 
социализацията на децата с увреждания, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Обща бе 
оценката, че България е постигнала съществен напредък в деинституционализацията и връщането на 
децата в семейна среда – от началото на този процес досега десет пъти е намалял броят на деца, 
отглеждани в специализирани институции, като се очаква той да приключи предсрочно през 
следващата година. По време на срещата Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, 
генерал-майор от резерва. Бивш командир на посочи и приноса на двете инициативи на 
президентската институция – „Българската Коледа“ и „Подкрепи една мечта“ за оказване на подкрепа 
за лечението на болни деца в България и за социалната интеграция на деца и младежи, лишени от 
родителска грижа.  Държавният глава подчерта, че при предстоящото си участие в 74-ата сесия на 
Общото събрание на ООН в Ню Йорк ще отбележи значението на международната мисия на УНИЦЕФ, 
както и необходимостта от по-активна подкрепа за работата на институциите, които работят за 
подобряването на социалната среда за децата. 
 
 
Общи новини 
 

Добрич: Набират се доброволци за менторската програма "Искам да бъда", подкрепена от 
Общината, частния бизнес и неправителствена организация 

www.focus-news.net | 05.09.2019 | 13:28 
Добрич. Набират се доброволци за менторската програма "Искам да бъда", подкрепена от Общината, 
частния бизнес и неправителствена организация. Това съобщи Николай Николов, младежки работник 
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в Общинския младежки център "Захари Стоянов" и един от координаторите на дейностите, предаде 
кореспондентът на Радио "Фокус" - Варна. Даден е старт на кампания за набиране на доброволци до 
11 септември. Инициативата е съвместна на Община град Добрич и фирма за производство на 
етерични масла, която е партньор в много инициативи в полза на местната общност. Търсят се хора, 
независимо от възрастта, които на добра воля да помагат в осъществяването на менторската 
програма. Тя се развива за втора поредна година. През 2018-та са организирани повече от 30 ателиета 
за работа с младежи от центровете за настаняване от семеен тип в града. Темите са били 
разнопосочни и са имали за цел ползотворно организиране на свободното време на младежите от 
тези институции. Заниманията са били в областта на културата, спорта, кулинарията, участия в 
обществения живот на града. "Благодарим на нашите партньори от "Есетере България", които ни 
подкрепят и тази практика, която е осъществена, мога да кажа е уникална, нещо, което рядко се среща. 
Това е едно партньорство между компания и неправителствена организация. Чрез доброволческата 
ни кампания търсим хора, които желаят да се включат в нашите съботни ателиета с младежите. Заедно 
с това ще стартираме една нова инициатива за дейности през седмицата. Считаме, че трябва да се 
наблегне на образованието", посочи Николай Николов. Децата и младежите от програмата ще бъдат 
подпомогнати и подкрепени с напътствия, с мотивация да се стремят към по-добри резултати в 
образованието. Нов момента през тази година ще бъдат занимания през седмицата. "Надяваме се все 
повече хора да се включат. Досега има проявен интерес, но бихме искали още повече хора да се 
включат в доброволчеството. Няма ограничения във възрастта, достатъчно е желанието за работа в 
общността на добра воля. Желаещите да стана доброволци е необходимо да следят Фейсбук 
страницата на менторската програма "Искам да бъда". Там е представена програмата, има и формуляр 
за кандидатстване онлайн. След попълването и изпращането му координаторите по програма ще се 
свържат с кандидатите. Ще бъде организирана среща с тях на 19 септември. Паралелно с тази 
програма е дадено начало на още една менторска програма в по-тясно сътрудничество с частния 
бизнес в региона. 

Kaufland България спечели първо място на наградите за "Нулев отпадък" 

Компанията бе отличена в категорията "Отговорна корпоративна кампания" 
www.3e-news.net | 3e-news | 05.09.2019 | 17:11 
Kaufland България завоюва първото място на наградите за "Нулев отпадък", присъдени по време на 
Кариерен кошер 2019. Търговската верига получи приза в категория "Отговорна корпоративна 
кампания" за целенасочените си дългосрочни действия за опазване на околната среда. При оценяване 
на кандидатурите десет-членното жури се ръководи от критерии като: ефективност, кооперативност, 
ангажираност на служителите, период на изпълнение, визия на компанията за устойчиво развитие и 
мотивация за подкрепа на каузата. 
Kaufland България бе отличена за цялостната си политика за опазване на околната среда, която 
включва няколко дългосрочни проекта: 
система за енергийна ефективност и иновативно отопление/охлаждане на хипермаркети на веригата, 
при която се използва остатъчната топлина от хладилните витрини; 
електромобилност - оборудване на филиалите на компанията с електрозарядни станции. През 
октомври 2018 г. и февруари тази година Kaufland България откри общи три нови и така общият брой 
станциите стана осем - седем за автомобили и една за велосипеди; 
доброволчество - служителитe на Kaufland България участват в редица инициативи за почистване и 
залесяване; 
намаляване на пластмасата - компанията прилага целенасочена 360-градусова стратегия за драстично 
ограничение на пластмасата, като следва конкретни мерки и цели за предотвратяване използването 
на пластмаса, повече рециклиране и производство на по-устойчиви опаковки за продуктите. Още от 
2013 г. компанията не използва твърди пластмасови микрочастици при създаването и производството 
на собствените си козметични, санитарни и хигиенни марки продукти. До 2025 г. Kaufland се е 
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ангажирала да намали пластмасата с най-малко 20%, а пластмасовите опаковки на собствените марки 
продукти да са 100% рециклируеми. Плановете са до края на 2019 г. компанията целенасочено да 
изключи от асортимента си определени артикули от пластмаса и да ги замени с техни устойчиви 
алтернативи; 
Наградата бе връчена по време на откриващата церемония на Кариерен кошер 2019. Събитието се 
организира от "Тук-Там" и е продължение на форума "Кариера в България. Защо Не?". Кариерен 
кошер подкрепя отговорното използване на ресурсите и намаляване отпечатъка върху природата. 
Затова тази година организаторите се присъединиха към каузата за редуциране и рециклиране на 
отпадъка. Техен партньор в начинанието е сдружение "Нулев отпадък". 
С убедеността, че само действията носят промяната Kaufland непрекъснато работи по проекти с 
конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда.Предприетите действия и 
набелязаните мерки са резултат от ангажимента на всички отдели - от използването на енергийно 
ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за околната среда, до намаляването 
на пластмасата 

Социалните предприятия като нова възможност за пазара /платена публикация/ 

www.radioburgas.net | 05.09.2019 | 17:36 
В България, а и в Европа има редица социални проблеми, които са пренебрегвани и очакват да бъдат 
решени. В този смисъл, социалното предприемачество би могло да се приеме като добър инструмент 
за прилагане на социално иновативни решения в тези сфери на икономиката и може да допринесе 
както за решаването им от една страна, така и за популяризиране на ефекта от тяхната дейност и 
копиране на начина им на действие от други лица и организации. Липсата на достатъчно много и ясна 
информация как работи едно социално предприятие ограничава доста хора да предприемат тази нова 
насока на работа, но и предоставя нова пазарна ниша и възможности за новите социални 
предприемачи. Независимо дали сте на етап планиране създаването на социално предприятие, 
обмисляте дали вашата идея е осъществима или просто искате бизнесът ви да има по-силно социално 
въздействие, има безброй инструменти, които да помогнат за вземане на правилното решение. 
Въпреки това може да бъде трудно да се определи кои са най-ефективните, затова ето няколко добри 
безплатни инструменти за вашето социално предприятие. Blab: Инструмент за оценка на 
въздействието Разработен с визия, че след едно поколение, всички бизнеси ще измерват и управляват 
своето въздействие толкова лесно, колкото правят с рентабилността си, инструментът осигурява 
стандарти и показатели за бизнеса. За 30 минути можете да получите кратък преглед на това как да 
изградите по-добър бизнес за вашия екип, общност или околната среда, а за два-три часа - пълен 
доклад за въздействието. Над 40 000 фирми вече са използвали този лесен инструмент, за да подобрят 
социалното въздействие от своята работа.   Big Society Capital: Тестове за социално въздействие Big 
Society Capital инвестира директно в посредници за финансиране на социални инвестиции. Като голям 
инвеститор, Big Society Capital трябва да гарантира, че социалната стойност се предоставя както от 
посредниците, така и от благотворителни и социални организации, получаващи инвестицията. Те 
създадоха тест за социално въздействие, който се използва от техния екип за оценка на 
предложенията за инвестиции. Тестът е разделен на два раздела: Социално въздействие и риск, 
процес и управление и може да се прилага гъвкаво за оценка на различни видове инвестиционни 
предложения. Този задълбочен тест е чудесен инструмент за критичен поглед върху структурата на 
социалното предприятие.   Ръководство на Social Ventures Австралия за бизнес планиране за социални 
предприятия Това визуално информативно ръководство с 46 страници е насочено предимно към хора 
или организации, които се интересуват от стартирането на социално предприятие за първи път. 
Ръководството трябва да се използва в допълнение към стандартните насоки за бизнес планиране. 
Стъпка по стъпка, този документ подтиква да мислите за проучване, планиране, стартиране и след 
това разрастване на социално предприятие. Той също така е полезен ресурс за по-опитни 
практикуващи, като действа като ориентир.   UntLtd: Подробно ръководство за развитие на социално 
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предприятие Базирана в Обединеното кралство, UnLtd инвестира директно в отделни производители, 
като предлага финансиране, постоянни съвети, работа в мрежа и практическа поддръжка. Техният 
изчерпателен инструментариум на 229 страници ви превежда през различните жизнени цикли на 
социалното предприятие, от първоначалната идея до дългосрочния растеж и възпроизвеждане. Той 
предоставя практически насоки и модели на работа, така че бъдещите социални предприятия да могат 
да се запознаят структурирано с предизвикателствата и възможностите на социалното 
предприемачество.   Civicus: Инструмент, спомагащ за набиране на средства Ако вашето социално 
предприятие няма опит в набирането на средства, този инструмент представлява чудесен ресурс. 
Покриващ етапа на планиране и проучване, съвети как да се напише предложението и необходимите 
последващи действия, след като бъде написано и изпратено; този инструментариум включва 
примерно предложение за набиране на средства. Разработен от CIVICUS: Световен алианс за 
гражданско участие, инструментът предоставя връзки към други инструменти на CIVICUS, които могат 
да ви помогнат в социалното предприемачество. Вие сте социален предприемач, ако: - Имате цел, 
която работи за благото на обществото - Използвате публични средства или реинвестирате поне 50% 
от печалбата си за постигане на тази цел - Управлявате организацията си публично и прозрачно -------
-   Настоящата публикация е в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0267-С01 "Социално 
предприемачество - решение за преодоляване на бедността", осъществяван с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд.    

Каварненската болница с нова, високотехнологична линейка 

www.dariknews.bg | Дарик Добрич | 05.09.2019 | 18:23 
С нова, високотехнологична линейка вече разполага МБАЛ "Каварна". Тя е предназначена за превоз, 
интензивно лечение и мониторинг на пациенти. Притежава всичко необходимо за спешно лечение, 
което включва кислородна инсталация, оборудване за кардиостимулация, атропинови инсталации и 
др. 
община Каварна  
Превозното средство за спешна помощ е закупено от лечебното заведения с помощта на дарения. Д-
р Десислав Тасков - управител на МБАЛ "Каварна", д-р Руска Димова-ординатор във вътрешно 
отделение, и целият екип благодарят на всички, които са помогнали за подобряване на достъпа и 
качеството на предоставяната спешна медицинска помощ. 

Race For The Cure: Нe състезание, а празник на живота 

сп. EVA | 06.09.2019 | 03:18 
Ha 29 септември в Южния парк български звезди ще подкрепят болните от рак на гърдата, участвайки 
в най-голямото спортно благотворително събитие за каузата Race for the Cure. Маратонът е достъпен 
за всички желаещи, ще включва 5 км бягане и 2 км ходене и ще се случва паралелно в 16 европейски 
столици, сред които Рим, Брюксел, Прага, Загреб и Атина. Средствата от таксата за участие ще 
подпомогнат групи за психологическа взаимопомощ в София, Пловдив, Варна и Бургас. Целта на 
събитието е да насочи вниманието към профилактичните прегледи като превенция. Ето как четири от 
участничките отговориха на въпросите на EVA. 
1. ЗАЩО ПОДКРЕПЯШ RACE FOR THE CURE? 
2. КАК САМАТА ТИ ЩЕ УЧАСТВАШ И ЗАЩО СПОРЕД ТЕБ Е ВАЖНО ХОРАТА ДА ДОЙДАТ? 
3. СМЯТАШ ЛИ, ЧЕ ЕМОЦИИТЕ И СТРЕСЪТ РАЗБОЛЯВАТ? КАК ЗАПАЗВАШ СВОЯ ВЪТРЕШЕН МИР И 
ДОБРО ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ? 
ДИАНА ДИМИТРОВА 
1. Преди три години най-близкият ми човек си отиде от коварната болест и целият ми свят изчезна по 
толкова бърз и нелеп начин. Избягвам да говоря за това, но когато ме поканиха да участвам в каузата, 
веднага казах да, защото урокът, който научих от това събитие в живота ми, е за превенцията. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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2. Не мисля, че е нужно да обяснявам важността на присъствието на 29 септември. Тази кауза е едно 
от най-смислените събития, които се провеждат в България за пръв път. Ненавиждам думата трябва, 
но агитирам - преглеждайте се! Лично аз го направих скоро. Прегледът отнема 5 минути и не е нито 
болезнен, нито неприятен. Ако сме отговорни към себе си и ни е грижа за хората, които ни обичат, 
трябва да се изследваме профилактично, защото често поставената диагноза е равнозначна на смърт, 
а времето е един от най-важните фактори. Ако споделяте моето мнение, елате да направим нещо 
красиво заедно. Когато позитивни хора се съберат на едно място и имат ясна цел, съчетана с добро 
настроение, петте километра от трасето няма да се усетят. 
3. Разболяват негативните мисли и изкуствено създаденото напрежение. А обществото ни е 
стресирано и безцеремонно изманипулирано. По изключително фин начин се внушава на българина, 
че за негово добро е да сведе глава и да няма лично мнение. Или ако има, да го остави за споделяне 
на маса. Освен това младите "творци" безочливо създадоха гнила субкултура с хиляди последователи. 
За да пазя вътрешния си мир, бягам далече от това. Не гледам криминални новини, докато вечерям. 
Слушам музика със смислени текстове и прекарвам свободното си време сред природата в тишина. 
ЕСИЛ ДЮРАН 
1. Ракът е сред най-разпространените болести на нашето съвремие. Убедена съм, че няма човек, сред 
чиито близки поне един да не е засегнат. И аз имам приятели, които се бориха до последно да 
задържат живота, и такива, които успяха да победят болестта. За мен 29 септември е специален ден. 
На него аз по съдбовен начин отбелязвам победата си над проблемите и празнувам живота, защото 
на същата дата през 1991 г. по време на пътуване за участия с групата ми в Норвегия, катастрофирахме 
в Нордкап, което е сред нищото. Комбинацията от счупвания по мен беше толкова лоша, че в 
следващите три месеца отново трябваше да се уча да ходя. 2. Физическата активност е здраве, а 
забавлението е в основата на добрия живот. Не е нужно да си фитнес маниак, за да се включиш в тази 
кауза, важното е да имаш сърце и да покажеш съпричастност. Искам да кажа на хората: "Аз съм тук, 
преживях лошото, и ще бягам за теб!" През всичките тези години се научих, че онова, което правя с 
цялата си любов, непременно се увенчава с голям успех. С участието си в маратона давам любовта си 
на всички засегнати от коварната болест, като ги подкрепям изцяло в тази борба. Знам, че 
положителната ми енергия непременно ще достигне до тях. Доброто събужда добро. Колкото по-
обединени сме ние, артистите, около говоренето за един проблем, толкова по-голям е шансът да 
намерим начин да го решим и да помогнем. Сигурна съм, че ще имаме добри резултати с Race for the 
Cure, защото то ще е семейно забавление. Елате с деца, с кучета! Нека сме заедно и нека се 
раздвижим! 3. От рак страдат фините, чувствителни, деликатни хора. Това е болестта на задържаните 
емоции, на неизказаните думи, на непреживените бленувани моменти. В България всяка година 
около 4000 годишно са диагностицираните жени с рак на гърдата. Шокираща цифра. Изводите можем 
да направим сами. Споделяйте, обичайте, давайте и се вслушвайте в душата си. Тя знае най-добре кое 
е добро за нас. Животът е най-големият дар, който получаваме, а ние просто трябва да му се 
наслаждаваме! И смятам, че сме длъжни се грижим за себе си на физическо, духовно и ментално ниво 
и да се обичаме! Добрата физическа форма е лична отговорност на всеки, тя е въпрос на себеуважение 
и израз на любов и към близките ни. 
НЕЛИ РАНГЕЛОВА 
1. Хваната навреме, болестта е лечима. Иначе ракът на гърдата е доста коварен. Развива се без видими 
симптоми и е важно жените да познаваме структурата на гърдите си и да ги проверяваме 
ежеседмично за непривични образувания. 
Първата ми братовчедка Диана е медицински работник и разбра, че има рак случайно, когато й 
направиха скрининг профилактично. Беше адски шокирана, после успя да се събере, да обясни на 
детето си какво ще се случва с тялото й след операцията и какво предстои след химиотерапията. Оказа 
се, че кожата й не е съвместима с всякакви перуки. Наложи се да търсим дълго подходящата. 
Придружих я на първата среща с професора онколог и тогава след въпроса му дали имаме хора с рак 
в семейството, от отговора й разбрах, че баба ни е имала и е била оперирана. В тази диагноза има 
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наследственост и е изключително важно хората с подобна здравословна история в рода да се 
преглеждат редовно. Мисля, че популярността е отговорност и когато от CancerCare. bg ме поканиха 
да подкрепя Race for the Cure, се съгласих веднага. Ако покрай този маратон успеем да накараме дори 
малка група жени да отиде на лекар за профилактичен преглед, ще бъде голяма победа! 
2. Предполагам всеки втори или трети човек е имал близък, минал през битката с рака в една или 
друга форма. Аз избрах да участвам в маратона, ходейки 2 км. Целта е хората да дойдат, за да покажат, 
че им пука за болните. От друга страна, движението е естествен антидепресант. А човек трябва да 
използва всяка секунда, за да си доставя щастие. Така че това не е състезание. Това е празник за 
всички, които обичат живота. Особено внимание обръщам на мъжете. При тях процентът на 
заболяване е много малък, но ракът протича по-агресивно. А много от тях може да го имат този маниер 
- когато разберат, че има проблем, да се обърнат на другата страна и да заспят, вместо да идат на 
преглед. Момчета, грижете се за себе си, докато е време! 
3. Вярвам, че когато човек трупа негативи, се превръща в емоционална бомба със закъснител и това 
съсипва здравето му. С годините думичката "не" се превърна в моя най-верен съюзник срещу 
недоброжелатели, проекти със съмнително качество, приятелства с меркантилна стойност.... Научих 
се да пускам дразнителите по течението и да се обграждам само с истински хора. Малко са, но сме си 
заедно и горе, и долу, както се пееше в една песен на Криско. Човек трябва да инвестира в хубави 
спомени и да пътува. 
СВЕТЛА ИВАНОВА 
1. Животът е най-ценното ни притежание. Има смисъл да го празнуваме всеки ден, но и да знаем, че 
можем да го изгубим заради немарливост. Не се ли грижим навреме за себе си, всички останали 
притежания и таланти са без стойност за нас. Приемам идеята на Race for the Cure за своя и защото 
баща ми почина от рак. За съжаление не мога да ви разкажа за периода на адаптирането му, защото 
нямаше такъв. Точно заради късната диагноза. Загубих го преди повече от 10 години. Едва беше 
навършил 60. После и майка ми. Те не обичаха да ходят на прегледи. Трябваше да ги карам едва ли 
не насила. Решили да ми спестят съмнението, че баща ми има рак, защото бях бременна с първото ми 
бебе. Казаха ми, след като родих. Той успя само да види първия си внук на около един месец. Това е 
и една от причините да спра да се занимавам с музика за определен период от време, въпреки че в 
нея и писането намирах израз на емоциите ми и частично утеха. 
2. Ще се включа и преди самия маратон като йога-инструктор, за да демонстрирам на всички желаещи 
по какъв начин могат да подготвят тялото си за маратона с подходящи упражнения за дишане и за 
загряване, заимствани от системата йога - още един начин да се грижим за здравето си. 
3. Има изследвания, които показват, че много жени развиват рак на гърдата след тежък развод или 
друга загуба. Затова е важно да се научим да владеем емоциите си, да се научим да се освобождаваме 
от негативните, да релаксираме и отделяме време за себе си, да сме спокойни. Моят начин е 
медитацията и релаксът. Те помагат за справяне със стреса и на милиони хора по света. Още един 
начин за справяне със стреса е да правя нещата, които обичам. Винаги намирам време да пиша 
например. Пиша трета детска книжка, в която йога упражненията са подредени по реда буквите на 
азбуката и са съчетани с песнички. Правя и трети детски албум с песнички за раздвижване и отпускане. 

Тази година 94 деца получават по 700 лева за първия учебен ден 

www.infomreja.bg | 06.09.2019 | 10:13 
Средствата са набрани в Националната благотворителна кампания на МВР По традиция 
Министерството на вътрешните работи оказва финансова подкрепа на децата на загинали и 
пострадали служители за първия учебен ден. Средствата са заделени от сметката на 
Националната  благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите 
при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР, която се осъществява под 
патронажа на министъра на вътрешните работи. С помощта на хората, които засвидетелстват своята 
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подкрепа с SMS-и и финансови дарения, и на служителите на МВР, които ежемесечно даряват 
средства от заплатите си, всяко едно от 94-те деца получи сумата от 700 лева за първия учебен ден. 

Венелин Ташев изпрати децата на отец Иван с 20 телевизора и 3 тона храна 

www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг | 06.09.2019 | 22:21 
Някои от тях за първи път виждат море, още по-малко са си мечтали да посетят аквапарк. Несебърският 
бизнесмен Венелин Ташев подари незабравима ваканция на децата от приюта на отец Иван в Нови 
хан. Някои от тях за първи път виждат море, още по-малко са си мечтали да посетят аквапарк. Венелин 
Ташев за пореден път показа, че има голямо сърце и не щади средства да помага на хора в нужда. 
Всяка година той подарява почивка на деца в неравностойно положение, като ги настанява ол 
инклузив в собствения си хотел "Котва" в Несебър. Децата от приюта на отец Иван са останали една 
седмица в Несебър, а разноските за всичко по време на почивката поема Венелин Ташев. Децата на 
отец Иван се къпят в лукс на Слънчев бряг, товарят им цял автобус с подаръци за Нови хан Тази 
седмица той организира и ден на благотворителността, в който се включват негови бизнес партньори 
и десетки хора от Несебър. Общо всички събират огромни количества храна с голям период на 
трайност, лакомства за децата, десетки чували с дрехи и пари. Ташев подарява на отец Иван 20 
телевизора, мивки и аксесоари за обзавеждане на мокри помещения, от които имат нужда в приюта. 
Хотелиерът Венелин Ташев подари незабравима почивка на деца от приюта на отец Иван, помогнете 
и вие! Отец Иван сподели, че е очарован от благородството на бизнесмена, а децата никога не са били 
толкова щастливи. „Нямам думи, с които да изкажа голямата си благодарност на Венелин Ташев. Този 
човек ни посрещна с голяма топлина, осигури всичко за децата, дори ги води да играят боулинг. В 
приюта имам 240 човека, от които 175 деца. Само в три къщи има телевизори, а сега, като се приберем, 
много ще ги зарадваме. Толкова много храна ни събраха, че ще ни стигне за дълго време. И 
обзавеждане ни даде, с което ще постегнем някои къщи преди зимата. Всички сме много благодарни 
на Венелин Ташев и несебърлии, които помогнаха”, каза отец Иван през сълзи. Докато разговаряхме 
с него, бизнесменът Венелин Ташев помагаше да се натоварят всички продукти и дрехи в автобуса, 
който бе наел за децата, а ние се чудехме колко такива хотелиери има по нашето Черноморие. 

За въвеждане на специален договор за приемните родители настоява Националната 
асоциация за приемна грижа 

www.novinite.bg | 07.09.2019 | 19:35 
Да бъде въведен специален догоaвор за предоставяне на услугата „приемна грижа“ по Закона за 
социалните услуги, с който да се регламентира трудът на приемните родители по начин, гарантиращ 
техните социални и осигурителни права, настояват от Националната асоциация за приемна грижа в 
отворено писмо до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, министър-председателя 
Бойко Борисов, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и до изпълнителния 
директор на Агенцията за социално подпомагане. В Закона могат да бъдат разписани минимални 
задължителни клаузи на специалния договор, като срок на действие, място на предоставяне на 
услугата, права и задължения на двете страни, право на почивка за приемните родители чрез 
осигуряване на заместваща грижа на настанените деца и др. Правоотношения, регламентирани по 
специални закони и приравнени на трудовите, няма да бъдат прецедент в българското 
законодателство, отбелязват от НАПГ. Последно такива договори са регламентирани в новия Закон за 
физическото възпитание и спорта от 2018 г. Въвеждането им беше аргументирано именно със 
спецификата на труда на спортистите и техните треньори, поради която трудовите договори се оказаха 
неприложими. Затова се даде възможност те да предоставят труда си срещу възмездни договори, 
сключени с клубовете. В публикуваните преди дни предложения за данъчни промени на 
Министерството на финансите пък се предлага този вид договори да се приравнят на трудовите, което 
ще защити социалните и осигурителните права на спортистите и треньорите. С договори по специални 
закони, носещи пълни осигурителни права, са регламентирани правоотношенията на полицаите, 
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военните, служителите на съдебната власт, държавните служители.  „Считаме, че хората, които 
спасяват детството на изоставени, неглижирани и малтретирани деца, които им помагат да станат 
личности и да работят за държавата вместо държавата да ги издържа в домовете, заслужават същата 
тази държава да се погрижи да защити правата им“, категоричен е Мирослав Долапчиев, председател 
на НАПГ. Към момента приемните родители се грижат за децата в риск по силата на граждански 
договори, които ги лишават от правото на пълно осигуряване. Те нямат осигуряване за рисковете 
трудова злополука, безработица, за бременност и раждане и за гледане на дете. Така остават без 
обезщетения при прекратяване на договорите им или когато се наложи да проведат лечение, в 
резултат на което децата се извеждат от дома им. Въпреки многобройните настоявания на НАПГ този 
проблем да бъде решен, от Министерството на труда и социалната политика засега отказват да 
намерят решение. Преди години приемните родители предоставяха услугата по силата на трудови 
договори, но те бяха сменени с граждански с аргумента, че трудът им е специфичен и не е относим 
към трудовите правоотношения. Така приемните родители бяха лишени от осигурителни права. 
Законът за социалните услуги беше обнародван през м. март т.г. и влиза в сила от 01.01.2020 г. „При 
наличието на специален закон вече няма основание приемните родители да продължат да бъдат 
лишавани от социална сигурност. Правата им могат да бъдат гарантирани чрез регламентиране на 
договор по този специален закон, като работещите по силата на такива договори бъдат включени в 
кръга на осигурените за всички рискове лица по Кодекса за социално осигуряване“, смята Долапчиев. 
Той настоява за среща при първа възможност с министъра на труда и социалната политика, за да бъде 
обсъдено предложението и да бъдат предприети своевременно, преди влизането на закона в сила, 
съответните законодателни промени. 

Топ готвачи се обединиха във Варна, за да помогнат на незрящи деца 

www.tvevropa.com | 07.09.2019 | 19:45 
Най-масовото правене на пица „Маргарита“ на открито се проведе във Варна. Събитието с мото „Деца 
помагат на деца“ премина при много голям интерес от страна на жители и гости на града. Всички 
събрани средства от такси за участие ще бъдат дарени на Специалното училище за ученици с 
нарушено зрение, в града. Топ-готвачи и деца обединиха сили във Варна, за да помогнат на 150 деца 
от училището за незрящи „Проф. д-р Иван Шишманов“, в града, като правиха пици благотворително. 
Инициативата е на един от най-известните майстор-пицари у нас шеф Анатоли Колев. шеф Анатоли 
Колев – организатор на събитието: „Правим го за втори път, защото искаме този път да въвлечем 
децата със социална дейност – да бъдат полезни на други деца в нужда. За мен е много важно да 
давам личен пример. Аз като родител също , както и моето дете също след малко ще прави пица. 
Искам всички хора по някакъв начин да им въздействаме.“ Децата имаха възможност да научат от най-
добрите как се прави кралицата на пиците – Маргарита, при това с квас и продукти от най-висок клас. 
Радостин Кирязов – председател на Българската асоциация на пицарите: „Тя е направена и създадена 
за кралица Маргарита. И от там идва нейното име. Тайната?! Тайната е в използването на правилните, 
на качествените продукти. И любов към пицата разбира се.“ Специално за събитието от Германия 
пристигна топ-готвача – Атанас Вутов, глезил с вкусни бургери звезди като Роби Уилямс, Арнолд 
Шварценегер, Наоми Кембъл, Никол Шерцингер и много други. Атанас Вутов – готвач в Германия: 
„Може ли да бъде здравословен бургера? Разбира се, че може да бъде. Зависи пак с какво го 
направите. Ако искате може да е без глутен, има такива питки, продават се които не са вредни, не 
качвате килограми от този хляб. Предимно за такива звезди ползваме биопродукти В България още 
био-магазини, био-продукти не са много силно навлезнали. Но това наистина е много важно.“ Така, 
докато се учеха да правят пици и бургети, децата помогнаха на други деца – със специални 
потребности да „чуват“ и „виждат“ света, събирайки средства за нови музикални инструменти. 
Жулиета Петкова – директор на Специално училище за ученици с нарушено зрение – Варна: „Тези 
инструменти, които са в кабинета по музикална терапия в момента те вече са неизползваеми – поради 
спецификата на заболяването на децата , те не са палави, те не са невъзпитани, те просто имат 
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специфични особености на заболяването и Благодарение на музиката някои от тях пропяват, 
вокализират, извежда им се звук.“ В училището се обучават близо 150 деца с множество увреждания 
от 1 до 12 клас, от целия регион. 

Интерактивна онлайн платформа ще подготвя българските ученици 

www.topnovini.bg | 08.09.2019 | 09:26 
За старта на новата учебна година българските ученици вече ще могат да използват безплатно една от 
най-мащабните платформи за подготовка онлайн в света – Кан академия, съобщи bTV. Учебните 
материали са разделени по предмети и са съобразени с програмите за обучение в България от 1 до 12 
клас. През сайта на платформата, както и през мобилното приложение освен това са достъпни и много 
допълнителни материали. КЗП започва проверки във връзка с новата учебна година В платформата 
има видео уроци, статии, текстове, предизвикателства. При работата на всеки ученик се събират точки, 
аватари, значки, които насърчават процесите на обучение. Децата си представят ученето с повече игри 
и виртуални учебници. Признават, че от учебниците е по-трудно да разберат материала. Родителите, 
пък, забелязват, че децата им запомнят по-бързо уроците. В онлайн платформата учители и родители 
могат да създадат свой профил. Преподавателите могат да организират виртуални класове, както и да 
дават индивидуални съвети на всяко дете. Не достигат 1000 учители за новата учебна година Кан 
Академия е създаденa през 2006 г. от Салман Кан, американец от бангладешки и индийски произход. 
През 2010 г. Гугъл обявява дарение от 2 милиона долара, чрез които да се преведе основната 
библиотека от клипове на 10-те най-говорени езици по света. 

Специализирано звено за деца с аутизъм отвори врати в София 

www.topnovini.bg | 08.09.2019 | 14:13 
Преди дни в столицата отвори врати специализирано звено за деца с аутизъм. По думите на 
създателите му целта е да се осигури по-достъпен учебен материал, да се адресират поведенческите 
трудности и да се развият социални умения като с това се спомогне за по-успешен образователен 
процес и по-добри перспективи за лицата от аутистичния спектър, съобщи bTV. Предвижда се 
специализирано обучение на учителите, които ще обучават децата, организиране на подходяща 
следобедна занималня за допълнителна училищна подготовка и разнообразни адаптирани 
занимания по изкуства и спорт. Родените с цезарово сечение деца са по-застрашени от аутизъм  „И 
пишем, и рисуваме, и говорим, и учим числа – всичко, което е в училищната среда, само че тук е под 
формата на игра и по този начин на децата е по-лесно и забавно”, казва Петя Стойчева, преподавател 
в центъра. Специалисти обаче алармират за липса на необходимата квалификация и предлагат 
обучение за желаещите да преподават. „Независимо от това, че излизат с диплома от университета 
като психолог, логопед, учител – те не са готови изцяло, без да са минали специализирана 
квалификация по определена програма”, твърди Илонка Александрова от сдружение "Образователно 
равенство – аутизъм". Сега проектът се финансира предимно от родителите. Но търси съдействие от 
институции и от дарители. Нужни са подходящи съоръжения и ограда, заради безопасността на 
децата. Има и DMS НОМЕР: DMS RAVENSTVO НА НОМЕР 17 777. Статистиката показва, че 
приблизително едно на всеки 160 деца в света се ражда с аутизъм. 

Централата плаща 1000 лв. на семестър на стипендиантите си 

в. 24 часа | 09.09.2019 | 00:01 
В АЕЦ "Козлодуй" привличането на работа на млади хора, завършили техническо образование, е 
първостепенна задача. 
Направили сме си анализ на потребностите от персонал през следващите години, защото знаем, че за 
да работят още 30 г. блоковете, освен оборудване ще ни трябват и хора. В момента сме в етап на смяна 
на поколенията, а тъй като има и възможност за ранно пенсиониране, много хора си тръгват по-рано, 
казва Стефка Петрова, ръководител на управление "Администрация и контрол". 20 години е средният 
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трудов стаж на работещите в "Козлодуй", а 782 от над 3700 души се очаква да излязат в пенсия през 
следващите 5 години. Какво се прави? 
Централата е обявила постоянен прием на документи за хора с висше техническо образование от 
цялата страна. Те са на сайта на централата и всеки, който иска, може да кандидатства за работа. Но 
не се разчита само на това. 
Централата има стипендиантска програма, а от тази година за първи път в нея могат да се включат и 
току-що записали се студенти с успех над 5 от гимназиалните дипломи. 
Търсят се студенти от технически инженерни специалности. Стипендията е 1000 лв. на семестър, 
плащат се семестриалните такси и се осигуряват платени стажове и трудов договор след завършване. 
"Повече от 15 години организираме и индивидуални платени летни стажове, като тази година имахме 
46 кандидати, 26 отговаряха на изискванията. За първи път стажовете бяха само за технически 
специалности/имаше възможност да се стажува до два месеца, както и студентите сами да определят 
периода на стажа си", казва Петрова. Заплащането, което се осигурява по 900 лв. на месец, е в пъти 
по-добре, отколкото студентите да търсят сезонна работа. 
Централата осигурява безплатен транспорт, ако студентите са от близките населени места, 
общежитие, ако са от далече. Изисква се обаче успех от 4,50 на семестър и завършен трети курс. 
*** 
3702 души работят в централата (към 31.7.2019 г.) 
20 години е средният трудов стаж на работещите в централата 
45 години е средната възраст на работещите в централата 
782 души ще се пенсионират в рамките на следващите 5 години 
*** 
Какви специалисти се търсят 
(приоритетни специалности за висше образование) 
Ядрена енергетика Топло- и ядрена енергетика Промишлена топлоенергетика Електроенергетика и 
електрообзавеждане Топлотехника 
Хладилна и климатична техника Електроснабдяване и електрообзавеждане Електроника 
Автоматика, информационна и управляваща техника Компютърно управление и автоматизация 
Машиностроителна техника и технологии Машиностроене и уредостроене Хидравлична и 
пневматична техника Инженерна физика Физика 
Приложна ядрена физика 
Ядренофизични методи Ядрена енергетика и технологии Ядрена химия Химия Радиохимия 
Радиохимия и радиоекология Органична химия 
Инженерна химия и съвременни материали Материалознание Химия и екология Химични технологии 
Електрохимични технологии и защита от корозия Химично инженерство 
Неорганични вещества 
Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии 
*** 
Стипендии за студенти 
Заплащане на семестриална такса 
Стипендия в размер на 1000 лв. за семестър 
Трудов договор след завършване на обучението 
Възможност за провеждане на платен студентски стаж и прашка по време на обучението 
Стипендии за първокурсници 
Технически университет - София, 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
По специалности - Топлоенергетика и ядрена енергетика", "Ядрена техника и ядрена енергетика" 
Завършили с успех 5,00 средно образование и записали първи семестър на първи курс, редовна форма 
на обучение 
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Стипендии за студенти 
Технически университет - София 
Бакалавърска програма - "Топлоенергетика и ядрена енергетика" Магистърска програма - "Ядрена 
енергетика", "Електроенергетика и електрообзавеждане" "Автоматика, информационна и 
управляваща техника" 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
Бакалавърска програма - "Ядрена техника и ядрена енергетика" Магистърска програма - "Ядрена 
енергетика и технологии" 

Доброволци помагат на приюта за кучета 

www.presstv.bg | 09.09.2019 | 08:50 
След като Ивелина Недкова разказа пред presstv.bg как работи приютът за кучета в Казанлък и как той 
е свръх населен и се нуждае от още повече храна и грижи, доброволци дариха храна за четириногите. 
Голяма част от доброволците останаха анонимни, но всички са хора с големи сърца, за което 
благодаря. Бог да Ви благослови за добрината! Респект! – написа Ивелина. Ето част от коментарите. 
„Благодарим на Силвена Димитрова и приятели за дарените храна и противопаразитни таблетки за 
кучетата от общинския приют. „ „благодарение на зоодоброволци, закупихме шест чувала гранули. 
Пет от тях бяха дарени на Общински приют за бездомни кучета, гр. Казанлък, един подарихме за други 
клетничета извън приюта. От сърце благодарим на Пламена Иванова и дарителка, пожелала да бъде 
анонимна. Бог да Ви благослови за добрината! Респект!  

Телерик Академия открива безплатни школи по дигитални науки за ученици в 25 града 

www.computerworld.bg | 09.09.2019 | 10:18 
Иван Гайдаров Училищна Телерик Академия, мащабна безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви 
до 12-ти клас, обяви днес, че отваря приема за учебната 2019-2020 година. През октомври тя стартира 
над 90 школи в 25 града в България, в които близо 2 хил. ученици от всички възрасти ще могат да се 
обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии. Кандидатстването става през сайта на 
Училищна Телерик Академия и е отворено до 22 септември за София и до 29 септември за останалите 
градове. Училищна Телерик Академия е национална образователна инициатива на Фондация 
"Телерик Академия", която подготвя учениците от 1-ви до 12-ти клас за дигиталното бъдеще. 
Обученията са с продължителност от октомври 2019 г. до юни 2020 г. и ще се провеждат в 25 града в 
страната, сред които София, Варна, Пловдив, Плевен, Враца, Разград и Габрово, както и за първи път 
в: Бургас, Смолян, Силистра, Монтана, Панагюрище, Харманли, Първомай, Доспат, Златоград, Рудозем 
и Абланица. Програмите се реализират с подкрепата на Фондация "Америка за България". "Щастливи 
сме, че интересът към програмите ни расте с всяка изминала година, което е показател за успеха им. 
В отговор на търсенето почти ще удвоим градовете, в които имаме присъствие, и увеличаваме броя 
на школите си с над 40% спрямо 2018 г. За да продължаваме да подготвяме все повече деца за 
професиите на бъдещето, разчитаме на подкрепата на общини, фондации, бизнеси, училища и 
индивидуални дарители", коментира Петър Шарков, ръководител на Училищна Телерик Академия. 
Кандидатстване и обучение От кандидатите не се изискват предварителни познания по програмиране. 
Учениците в 8-12 и 4-7 клас могат да избират между школите в цялата страна. Необходимо е да 
кандидатстват онлайн през септември и да се явят на входен тест. Учениците в 1-3 клас могат да се 
обучават в София, като записването ще отвори през октомври и ще бъде достъпно до запълване на 
свободните места. Интерактивните обучения развиват логическото мислене и креативността на 
учениците, техните умения за решаване на проблеми и дигитални компетенции. Те се водят от опитни 
преподаватели и специалисти по утвърдена методология и формат, съобразен с възрастта на 
участниците. След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик 
Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в по- високо ниво или 
друга нейна програма. Програми за всички възрасти • Обучения за 8-12 клас - организират се в София 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.presstv.bg/новини/от-региона/09/09/доброволци-помагат-на-приюта-за-кучет/
https://www.computerworld.bg/career/2019/09/09/3960554_telerik_akademiia_otkriva_bezplatni_shkoli_po/
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и страната. С практическа насоченост и модерна програма, те подпомагат кариерната ориентация на 
учениците и тяхната последваща професионална реализация. Гимназиалните ученици могат да 
участват в една от 3 програми: "Дигитални науки", в която научават кои са професиите на бъдещето и 
как да се реализират в тях, докато опознават най-новите технологии; "Разработка на игри", където се 
запознават с едни от най-използваните технологии в света: HTML, CSS и JavaScript и започват да 
създават интерактивни компютърни игри; "Разработка на уеб приложения", в която усвояват основите 
на програмирането и се научават да създават собствени сайтове. • Обучения за 4-7 клас - провеждат 
се в София и страната, а учениците могат да избират между 3 програми - "Дигитални науки", където 
разбират какво стои зад новите технологии и как да ги управляват; "Разработка на игри", в която се 
научават да програмират докато създават компютърни игри; "Алгоритмично програмиране", където 
усвояват задълбочени познания по програмиране, развиват логическото си мислене и се подготвят за 
състезания по информатика. • Работилници по програмиране за 1-3 клас – организирани от CoderDojo 
България в партньорство с Училищна Телерик Академия. В тях децата се научават да създават 
интерактивни игри и приложения под менторството на опитни доброволци. Провеждат се в 
обучителния център на Академията в София. 

Столична библиотека стартира благотворителна кампания за читалището в Катрище 

 www.topnovini.bg | 09.09.2019 | 13:45 
Библиотеката на София, както и нейният екип, ще се включат с лични дарения, за да може 
максимално да се възстановят изгорелите книги. Над 3000 книги изгоряха в читалището в Катрище, 
разкрита е дарителска сметка  Всеки желаещ да дари книга може да я занесе в централната сграда 
на Столична библиотека, пл. „Славейков“ 4, или да даде своята заявка на тел. 02/8015937 и екип на 
библиотеката ще я вземе лично. Всеки, дарил книга, ще получи подарък от Столична библиотека - 
безплатна читателска карта. Критерият за подбора на книгите е да бъде от български класици и 
съвременни български автори в помощ на учениците. Срокът за набиране на книгите е 12 септември 
2019 г. до 17:00 ч. 
 

Телерик Академия стартира безплатна школа за ученици във Варна 

www.varnautre.bg | 09.09.2019 | 16:15 
Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти 
клас, обяви старта на школа по дигитални науки за ученици в 8-12 клас във Варна. Обучението е 
безплатно за децата, а кандидатстването е отворено до 29 септември през сайта на академията. 
„Щастливи сме, че интересът към програмите ни расте с всяка изминала година, което е показател за 
успеха им. В отговор на търсенето почти ще удвоим градовете, в които имаме присъствие, и 
увеличаваме броя на школите си с над 40% спрямо 2018 г. За да продължаваме да подготвяме все 
повече деца за професиите на бъдещето, разчитаме на подкрепата на общини, фондации, бизнеси, 
училища и индивидуални дарители“, коментира Петър Шарков, ръководител на Училищна Телерик 
Академия. От желаещите не се изискват предварителни познания по програмиране. Необходимо е да 
кандидатстват онлайн и да се явят на входен тест. Интерактивните обучения развиват логическото 
мислене и креативността на учениците, техните умения за решаване на проблеми и дигитални 
компетенции. Те се водят от опитни преподаватели и специалисти по утвърдена методология и 
формат, съобразени с възрастта на участниците. След успешно завършване учениците получават 
сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат 
обучението си в по-високо ниво или друга програма. Обученията са с практическа насоченост и 
подпомагат кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация. 
В програмата „Дигитални науки“ гимназистите научават кои са професиите на бъдещето и как да се 
реализират в тях. Опознават най-новите технологии: роботика, изкуствен интелект, 3D принтери и 
виртуална реалност и научават как да учат по-бързо и ефективно. Училищна Телерик Академия е 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.varnautre.bg/2019/09/09/126594/телерик-академия-стартира-безплатна
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национална образователна инициатива, която подготвя учениците от 1-ви до 12-ти клас за 
дигиталното бъдеще. През учебната 2019-2020 г. тя ще организира безплатни програми в над 90 школи 
в 25 града в страната, сред които София, Варна, Пловдив, Плевен, Враца, Разград и Габрово, както и за 
първи път в: Абланица, Бургас, Доспат, Златоград, Рудозем, Монтана, Панагюрище, Първомай, 
Силистра, Смолян и Харманли. Обученията в страната се реализират с подкрепата на Фондация 
„Америка за България“. 

3-метрова инсталация от отпадъци в Пловдив 

www.plovdiv-online.com | 09.09.2019 | 16:25 
Триметрова арт инсталация от пластмасови и метални отпадъци ще бъде издигната на инфо-пункта на 
Аз, Ти, Пловдив! на пл Ст. Стамболов на 14-тото издание на инициативата НОЩ/Пловдив, която ще се 
проведе от 13 до 15 септември. Автори на творбата са пловдивските визуални творци Flash (Мария 
Трифонова) и Мира Мохсен. Те искат да провокират нови разговори по темата за намаляване на 
отпадъците, за тяхното рециклиране и за нуждата да подобрим средата, в която живеем. Тези три 
теми са водещи в дейността на платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, с чието 
партньорство ще бъде създадена композицията.  „Ние се чувстваме отговорни граждани и правим 
това, което можем като артисти – рециклираме чрез изкуство. Това, което е боклук за някой, за други 
може да е съкровище.“ – казват Flash и Mira Rama. „Апелът ни към съгражданите ни е всеки да се 
замисли, какво би могъл да направи за намаляването на боклука и да се задейства“ – допълват те. 
Проектът е наречен „7 грама“, тъй като според някои изследвания човек поглъща такова количество 
пластмаса всяка година вследствие на замърсяването и на употребата на множество опаковки за 
еднократна употреба. Съпричастността на художничките към темата за чистотата на града не е нова. 
По-рано през годината Flash изрисува контейнери за боклук в квартал „Смирненски“ в Пловдив по 
покана на „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“. Тазгодишното издание на инициативата НОЩ/Пловдив ще се проведе 
с идеята за Чисто събитие, като си партнира с платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ 
в няколко аспекта. Активистите за чиста градска среда ще организират разполагането на кошове за 
разделно събиране на отпадъци по Главната улица в Пловдив и  на някои от най-големите инициативи. 
На площад „Стефан Стамболов“ ще бъде разположен основният кът на „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, където 
доброволци на инициативата ще разясняват нуждата от намаляване на отпадъците и тяхното 
рециклиране. На място ще бъдат организирани и забавни образователни игри за малки и големи.  Още 
за “АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!” Платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ е създадена от 
сдружение БГ Бъди активен и включва четири основни направления. Първата насока е 
#ПразнувамеЧисто - чрез която се подкрепят организатори на събития, за да намалят и оползотворят 
отпадъците от големите събития в Пловдив в годината на Европейска столица на културата. Във 
втората линия на платформата #Рециклираме2019 се създават образователни ресурси и практически 
съвети, с които гражданите да бъдат мотивирани да намалят и събират разделно отпадъците си. 
Срещу събраните отпадъци ще бъдат създадени модерни места за сядане в града. Като трета насока 
в „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ се организира почистване на различни зони в града, а събраните отпадъци ще 
бъдат разделени и предадени за оползотворяване. Темата е #ПочиствамеЗаедно. Под мотото 
#ПроменямеЗаедно платформата вече работи по обновяването на няколко зони в града. Платформата 
е подкрепена от Фондация Кока-Кола като част от визията й за Свят без отпадъци.  

Търсят се участници за обучение "Доброволчество от А до Я" 

www.ngobg.info | 09.09.2019 | 16:45 
След успешните обучения на тема ЕДС, Менторство и Човешки права, продължава серията обучения 
от А до Я, които Си Ви Ес – България организира в родната ни страна с включването на местни 
участници заедно с участници на наши международни партньори. Обучението ще се проведе в 
Младежкия център в Пловдив между 11 и 17 ноември 2019 г., където ще се съберат 32 участници от 
Австрия, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Италия, Северна Македония, Полша, Румъния, Словакия, 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Испания, Турция и България. Този път фокусът е към Управление на доброволци, където следните 
теми ще бъдат разгледани от основи до детайли: основна философия на доброволчеството роли и 
отговорности при работата с доброволци методики за координиране на доброволци развиване на 
компетенции за комуникация, подкрепа, трансформация на конфликтимотивация и развиване на 
доброволците в организацията програми за работа с доброволци (фокус "Еразъм+") Поканени са да 
се включат 4 участника от България, които трябва да отговарят на следните изисквания: ръководители 
на проекти, координатори, лидери и помощен персонал на доброволчески проекти (краткосрочни и 
дългосрочни)възраст 18+желание за учене, развитие и споделяне желание за споделяне и практично 
прилагане на наученото след курса способни да работят на английски език по време на обучението 
ангажират се да присъстват за цялото времетраене на събитието ангажирани са да извършат 
дейност/и за разпространение, които да бъдат осъществени в тяхната страна след края на обучителния 
курс. Всички участници ще получат сертификат YOUTHPASS в края на обучението! Пълната обява 
прочетете тук. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Най-късно до 30.09.2019г. попълнете формуляра за 
кандидатстване  Ще се видим в Пловдив! Успех на всички кандидатстващи! 

Вечер на добродетелите в подкрепа на пълноценното развитие в семейство на най-малките 
деца организира Фондация “За Нашите Деца” 

www.ngobg.info | 09.09.2019 | 16:45 
На 7 октомври фондация „За Нашите Деца" организира най-голямото си благотворително събитие за 
годината – „Вечер на добродетелите 2019" и ще отбележи 10-ата годишнина 
от първото му издание. То ще се проведе в Sofia Event Center, Paradise Center, а началният час е 
19.30. Вече 10 години Вечер на добродетелите събира над 400 социално отговорни лидери в нашето 
общество -  представители на държавната и местни власти, на социално – отговорния бизнес, на 
неправителствения сектор и на културните среди, които знаят, че инвестирането в развитието на 
децата още от раждането е основа за постигането на развито и цивилизовано общество в 
България.     Патрон на десетото издание на Вечерта да бъде вицепрезидентът на Република България 
г-жа Илияна Йотова.    Фондация “За Нашите Деца” вече 27 години успешно се справя със ситуации с 
висок риск за децата, които живеят в дом за деца, имат увреждане или с редица проблеми в семейната 
им среда – трайна бедност и социална изолация, насилие, безразличие и отчуждение. Вече 27 
години висококвалифициран екип от специалисти работи за това всяко дете да живее и да води 
пълноценен живот в семейство, за да може  да разгърне своите таланти и способности още в първите 
години от своя живот. За 27 години фондацията е успяла да помогне на над 13 500 деца и 
семейства.     Каузата на Вечер на добродетелите 2019 е шанс за пълноценно развитие и щастливо 
детство за деца от 0 до 7 години.  Ще насочим усилията си не само към деца в риск от раздяла от 
родното семейство и деца в приемни и осиновителни семейства, но и към тези, чиито потенциал и 
развитие са блокирани от невидими рискове като родителското отчуждение и бедността, както и 
социалната изолация. Фондацията вярва, че освен сигурността на семейството, интензивната 
стимулация, благодарение на която най-малките учат активно за света около тях и разкриват своя 
заключен потенциал е ключова инвестиция за успеха им в нашето общество, в образованието и 
трудовата реализация в последствие.     С набраните средства, в двата комплекса за ранно детско 
развитие в София и Пловдив, ние ще подкрепим поне 800 деца в ранна възраст и техните 
семейства.     Програмата на Вечер на добродетелите 2019 ще даде възможност на гостите да се 
докоснат по един неповторим начин до реалните съдби на деца и семейства, променени с подкрепата 
на фондацията. По традиция, тя включва арт програма, в която ще вземат 
участие популярни български артисти, които застават за каузата на фондацията, както 
и благотворителен търг, който ще даде възможност на гостите да наддават за ценни и атрактивни 
предмети и преживявания с висока емоционална стойност.      
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Поредно щедро дарение от Холандия получи АГ болницата във Варна 

Проф. д-р Емил Ковачев: От началото на годината при нас има 1359 раждания 
www.chernomore.bg | 09.09.2019 | 18:16 
Поредно щедро дарение направи холандската благотворителна фондация S.M.H.O. AD MEERSEN на 
варненската АГ болница, каза на пресконференция проф. д-р Емил Ковачев, управител на лечебното 
заведение. 
"От доста време всяка година получаваме различни апарати, което де факто прави холандската 
благотворителна фондация един от най-големите ни дарители. Получихме ултразвуков апарат, 
операционна маса от високо поколение, легла за неонатологията, шкафове и гардероби - все скъпи 
неща, които трудно можем да си позволим", посочи проф. Ковачев. 
ДЕТСКИТЕ ЛЕГЪЛЦА В НЕОНАТОЛОГИЯТА гарантират пълен комфорт на новородените. 
Представители на холандските благодетели - Фред Рингс, Джеф Акерманс и Йоп Пльойд, бяха на гости 
в СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов - Варна", за да видят как се използват осигурените от тях придобивки. 
"Щастливи сме, че даренията ни се използват по предназначение и имат нов живот тук, в АГ 
болницата. В Холандия имаме 25 доброволци, които 4 дни в седмицата намират необходимата 
техника и консумативи", каза пред медиитe Фред Рингс. 
"Ултразвуковият апарат е от университетската болница в Маастрихт. Проф. Ковачев е подготвил 
сериозен списък от необходими неща, които в Холандия ще намерим и ще ви дарим. Видях бебе в 
кувьоз само 1 кг, то ще оцелее благодарение на специалистите тук и нашите дарения, това ни радва и 
стимулира да помагаме още", добави на свой ред и Джеф Акерманс. 
ЕХОГРАФЪТ Е КРАЙНО НЕОБХОДИМ за диагностика в различните отделения на АГ болницата. 
Проф. д-р Емил Ковачев разкри още, че от началото на годината в АГ болницата има 1359 раждания. 
От тях 40 са двойки от двуплодни бременности. Най-проблемните случаи се лекуват именно в СБАГАЛ 
"Проф. д-р Д. Стаматов - Варна", която има неонатология от ІІІ ниво на компетентност и е единствената 
болница извън София със съответните специалисти. 
"Благодарение на холандските дарители получаваме част от нещата, от които имаме постоянно 
нужда. Щастлив съм, че ни помагат и че хуманността не е изчезнала", категоричен беше управителят 
на АГ болницата. 
ОПЕРАЦИОННАТА МАСА е от високо поколение. 
Холандската благотворителна организация е традиционен партньор на СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов 
- Варна". Тази година помогна и на детска градина "Ян Бибиян", която е в непосредствена близост. Там 
са реновирани помещения, осигурени са шкафчета за дрехите на децата, библиотека за книгите, 
играчки и др. материали. 

5044 лв. събраха от благотворителен търг "Заедно за децата на Перник" 

в. Вяра, Благоевград | 10.09.2019 | 00:01 
Уникален благотворителен търг на ценни спортни артикули събра десетки хора, обичащи спорта в 
Перник. Събраната сума за благотворителната кауза е 4245 лева. Към тях ще бъдат добавени парите 
от дарения в размер от 799 лева. Със събраните средства в размер от 5044 лв. ще бъде закупена 
апаратура за Детското отделение на МБАЛ "Рахила Ангелова" - гр. Перник. На търга се разиграха 
предмети, дарени от клубове и легенди в различните спортове. С най-висока цена беше продадена 
рамкирана фланелка с медал и картотека, дарена от "Левски" (Чикаго), които бяха закупени за сумата 
от 600 лв. 
В ролята на водещ на търга бе Александър Александров, който отбеляза, че е безкрайно горд с 
постигнатия успех. 
На събитието присъстваха и част от най-големите дарители спортисти, политици, общественици, хора 
от бизнеса и граждани, които наддаваха за тениски и артикули на 5-кратния носител на златната топка 
и мегазвезда на "Ювентус" и световния футбол -Кристиано Роналдо, на националния селекционер на 
България и герой от САЩ 94 Красимир Балъков, футболните грандове ЦСКА и "Левски", пернишката 
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гордост "Миньор" и "Металург", най-титулувания отбор в България по ръгби "Валяците", славните 
тимове на "Ботев" (Враца), "Берое" (Стара Загора), "Локомотив" (София) и "Арда" (Кърджали), както и 
най-успешните български отбори отвъд океана - "Левски" (Чикаго) и "Миньор" (Чикаго), медали от 
първия международен турнир по таекуондо "Перник Леон Оупън". Продадени бяха артикули, дарени 
от спортните величия Иво Ангелов, Тервел Пулев, Армен Назарян. 

Включи се в есенната обучителна програма на Къщата на гражданските организации 

www.ngobg.info | 10.09.2019 | 10:31 
Новият сезон на Обучителната програма на Къщата на гражданските организации стартира на 15 
октомври В БЦНП имаме едно правило – постоянно да подобряваме знанията, уменията и работата 
си. И с всичко, което правим, се стремим това правило да става принцип в работата на всяка 
гражданска организация и заедно да си помагаме, за да ставаме по-добри в постигането на каузите 
си. Стартираме тазгодишното издание на Есенната обучителна програма в Къщата на гражданските 
организации с тази нагласа и каним всички любознателни НПО-хора и активни граждани да се включат 
– защото можем толкова, колкото знаем. Темите избрахме заедно с участниците в програмата досега 
– актуални, важни и интересни. Регистрацията за участие става чрез онлайн формуляра и 
предварително заплащане на таксата според избрания брой сесии. Цената за участие в една сесия е 
20 лева, като при регистрация за три сесии, общата стойност за трите сесии е 50 лева. Всички обучения 
ще се провеждат в Къщата на гражданските организации /ул. Христо Белчев 3, ет 1, София/ с начален 
час 17.30 ч. и продължителност между 90 и 120 мин. График по модули и сесии МОДУЛ 1: ДЗД: 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И (МАЛКО) ДОСАДНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НПО Лектори: Надя Шабани 
(Директор БЦНП) и Анна Адамова (Програмен директор в БЦНП) ДЗД е кодът за онези уж не толкова 
пряко свързани с дейността на гражданските организации законови изисквания, но всъщност съвсем 
задължителни за всички. Особено ако не искаме ДАНС, КЗЛД или Инспекция по труда да са недоволни 
след една рутинна проверка в организацията ни. Вътрешно-организационните документи звучат като 
поредната досадна бумащина, но съвсем не е излишна и не можем да я пропуснем. Този модул 
посвещаваме на две сравнително нови регулации – тази за мерките срещу изпирането на пари и за 
защита на личните данни – които засягат пряко гражданските организации. От лекторите в модула – 
Надя Шабани и Анна Адамова, ще разберем: какви правила, политики и други вътрешни документи 
да приемем; как да не допускаме излишна бумащина, за да не затрудняваме ежедневната си работа; 
на кой етап от организационното си развитие какво е важно да не забравяме от административна 
гледна точка. Тематичните сесии в модула: 24.10.2019, 17.30 ч.        Как да си направим папка GDPR? 
“Трябва ли ни катинар на всеки шкаф?“, „Време е да се обучим в крипто…графирането и да 
анонимизираме всичко, за да спазим GDPR-a?” – все възможни, но твърде амбициозни сценарии, през 
които в повечето случаи не е необходимо да минаваме. В тази сесия ще разгледаме кои са основните 
документи, които трябва да имаме, и най-вече – какво значат тези документи на практика. Специално 
внимание ще отделим на един от основните въпроси за гражданските организации – как да се отчитат 
пред своите донори, без да нарушават GDPR изискванията. 14.11.2019, 17.30 ч.        Как да Събираме и 
Пазим данните на хората? В гражданския сектор активно организираме множество и най-различни 
събития, стремим се да изграждаме последователи, които информираме по важни обществени теми, 
набираме доброволци, работим на терен в помощ на много хора, често в уязвимо положение. Всичко 
това е свързано с обработването на доста лични данни  и за много от нас „GDPR” е повод за поредния 
тих стресов спазъм, когато го чуем. Е, няма нужда. Нещата не са толкова страшни, когато ги познаваме. 
Затова сесията ще посветим на основните типове дейности, характерни за гражданските организации, 
и как да се справим с изискванията за защита на личните данни, които обработваме при изпълнението 
им. 12.12.2019, 17.30 ч.        Как да се ориентираме в ЗМИП? Борбата срещу изпирането на пари си е 
важна тема. И поради една или друг причина гражданските организации в България имат роля в нея. 
Кои са мерките, които всяка организация трябва да предприеме, за да защити дейността си от това да 
бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, и какво е актуалното, което 
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трябва да знаем по темата – ще разберем в тази сесия. А ако се ориентираме бързо, ще има и бонус 
от ДЗД-изискванията за НПО. МОДУЛ 2: КАМПАНИИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО 
СЪДЪРЖАНИЕТО Лектор: Бояна Стоилова (специалист Дигитален маркетинг) СъдържаниеТО не е това, 
което беше! И все пак, то си остава най-важното, ако искаме да оставим трайна следа в огромния поток 
от информация и да привлечем съмишленици за каузите, за които работим. А как да стигнем до хората 
– социалните мрежи със сигурност присъстват в отговора. Дали си задаваме правилните въпроси, 
когато планираме една кампания в социалните мрежи (информационна, за събитие, за набиране на 
подкрепа и пр.), как решаваме какво съдържание ще предаде посланието ни и как създаваме Негово 
Величество СъдържаниеТО в днешно време – за отговорите на всички тези въпроси (и на онези, за 
които не се сещаме) ще разчитаме на Бояна Стоилова. Тематичните сесии в модула: 17.10.2019, 17.30 
ч. Моделът HHH: Създаване и планиране на съдържание за социални мрежи Защо създаваме 
съдържание – цели, аудитории,  къде, кога и как да го планираме? Толкова много въпроси. На помощ 
идва моделът ННН (HERO-HUB-HYGIENE), който ще разучим, за да ни е от полза, когато планираме 
съдържанието на следващата ни кампания. Моделът дава много добра рамка за това какво е нужно 
да знаем предварително - какво съдържание (видео и аудио) и как съответно да го разпределим 
времево и по канали. Защото доброто планиране е 80% от добре свършената работа. 28.11.2019, 17.30 
ч.        От снимка с телефон до визия за пост: основни правила и инструменти за дизайн Без правила не 
може – такива има и при снимането. Особено ако искаме снимката да „говори“.  Как да постигнем 
максимално качество на снимките, когато разполагаме само с камерата на телефона, и как да 
превърнем снимките във визии за нашата кампания в социалните мрежи – за композиция, 
осветление, кадриране, дизайн и пр. ще си говорим в първата сесия от този модул.   5.12.2019, 17.30 
ч.          ROLL-CAMERA-ACTION!: подготовката е определяща за доброто видео  Импровизацията е 
хубаво нещо, но доброто качество накрая задължително включва определени професионални 
умения. Не е нужно да сме професионални режисьори и оператори обаче, за да заснемем едно добро 
видео за нашата социална кампания – стига да се подготвим предварително. В тази сесия ще говорим 
как се изгражда сценарий, какви кадри планираме, какви са елементите в един клип (сцени, шапки, 
текст, ритъм, темпо, аудио) – всичко, което е ключово важно, преди да стигнем до същинското 
заснемане. Така, с няколко практически стъпки ще избягаме от пълната импровизация и ще знаем 
какво да очакваме и търсим като краен продукт. МОДУЛ 3: ДОБРО ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО 
УПРАВЛЕНИЕ Лектори: Елена Калинова (Финансов директор, БЦНП) и Пламен Тодоров 
(Административен директор, БЦНП) Малки или големи, с повече или по-малко проекти, със или без 
стопанска дейност – на всяка активна гражданска организация ѝ се налага да планира добре и разумно 
финансово своята работа. Това е специфично знание, без което годишният бюджет на организацията, 
подготовката му, адекватното кандидатстване и отчитане по проекти става тежка задача. А 
постигането на добро финансово и техническо управление – почти невъзможно. За да ни преведат на 
разбираем език специфичните изисквания за тази част от работата на едно НПО и да ни дадат ценни 
практически съвети как да сме сред отличниците, Елена Калинова и Пламен Тодоров ще влязат в 
ролята на лектори в сесиите от този модул.   Тематичните сесии в модула: 15.10.2019, 17.30 ч.        Как 
да планираме и контролираме годишния бюджет на организацията? „Ние нямаме голям бюджет и не 
е задължително да правим някакви планове..“, „Достатъчно е да имаме добър счетоводител, той ще 
се оправи с всичко..“ – съществуват митове относно важността и какво представлява годишният 
бюджет на една организация, трябва ли да го имаме и как изобщо да го планираме. А да го 
контролираме? И онези административни разходи, за които все не стигат парите. Все въпроси, на 
които ще намерите отговор по време на тази сесия. 31.10.2019, 17.30 ч.        Умен бюджет: как да 
разпишем и отчетем финансово проекта си Идеите за добри дела са хубаво нещо, но когато трябва да 
ги защитим финансово пред донора, е ключово важно доколко реалистично сме построили бюджета 
си. Кои са елементите, които винаги да съобразяваме, когато правим бюджета за един проект, с какво 
да внимаваме, така че ако получим финансова подкрепа, да го изпълним успешно и ефикасно (да 
постигнем добър баланс на вложените средства и получения резултат). И, разбира се, как да се 
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справим с всички изисквания за финансовото отчитане. – Всичко това ще научим във втората сесия от 
модула. 21.11.2019, 17.30 ч.        Пищовче: Как да си подготвим перфектния технически отчет “Дали ще 
разберат колко важни и смислени неща направихме – мястото не стигна да напишем всичко?!“ 
Понякога ни се иска да разкажем за всяка човешка история, която сме повлияли положително. Когато 
става дума за технически отчет обаче си има изисквания, които е добре да съобразим, ако искаме да 
сме отличници. За да разберем кои са тези правила-техники (неслучайно е технически отчет) и да не 
ги забравяме, в третата сесия ще си направим едно пищовче – което да ни помага при техническото 
отчитане на всеки проект.   ВКЛЮЧИ СЕ В ЕСЕННАТА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КЪЩАТА НА НПО 2019 
Допълнителна информация за есенната обучителна програма можете да получите от Здрава 
Воденичарова, e-mail: zdrava@bcnl.org, както и на телефон: 02/981 66 17. 

Детският интерес към науката се заражда в "Био игри" 

www.capital.bg | Био игри | 10.09.2019 | 14:06 
Страхотно преживяване! Дъщеря ми е на седмото небе - винаги има нещо изработено от нея в тон с 
темата за деня, винаги има количество научена нова информация и винаги има какво да ми разкаже 
за прекрасните игри. Изключително съм доволна от тези събития. 
Петя, родител 
Децата имат милиони въпроси за живия свят, на които възрастните нямат време или не знаят как да 
отговорят. Oт "Био игри" отговарят на всичките въпроси, като създават невероятни и различни нови 
приключения за изследователи, любопитковци, съзерцатели, многознайковци и всякакви млади 
откриватели. Децата между пет и четиринайсет години се запознават и обикват природата и хората 
като част от нея чрез увлекателни интерактивни занимания по природни науки с помощта на екипа на 
"Био игри" - дипломирани биолози, педагози и професионални актьори.  
За шест години от съществуването на "Био игри" над девет хиляди и петстотин деца са участвали в 
интерактивните занимания на компанията. Децата стават все повече, с ръст от 10% до 74% на година. 
Много деца стават постоянни гости на "Био игри".  
Тематичните преживявания са структурирани в определена последователност от aктивности, 
съобразени с възрастта на децата. Те включват игри, творчески и логически задачки, работа в екип и 
следват дадена сюжетна линия, така че децата участват в истинска история. Темите на "Био игри" са 
над 120 и засягат физика, химия, биология, палеонтология, човешкото тяло и астрономия.  
Игрите са достатъчно лесни, за да не затрудняват децата, но и предизвикателни, за да привлекат 
трайния им интерес.  
Преживяванията на "Био игри" са под формата на научно-образователни ателиета, научни партита и 
целодневни програми. Научно-образователните ателиета се провеждат в Техномеджикленд, ул. 
Кракра 5 и в училища. Партитата на бул. "Цар Освободител" 10 и ул. "Дойран" 19. Целодневните 
програми се провеждат в село Герман. 
www.bio-game.org 
www.facebook.com/BioGames.bg/ 
info@bio-game.org 
0882/ 523281 

Природозащитници на протест, ако МОСВ не върне живота в яз. Пчелина (ВИДЕО) 

Доброволци, които в продължение на три години охраняваха, зарибяваха и почистваха язовир 
"Пчелина" (Лобош) заявяват готовност за протест, ако държавата не възстанови живота в него. 
www.actualno.com | 10.09.2019 | 14:13 
Доброволци, които в продължение на три години охраняваха, зарибяваха и почистваха язовир 
"Пчелина" (Лобош) заявяват готовност за протест, ако държавата не възстанови живота в него. 
"Бяхме загърбили семействата си. Имахме много мечти, свързани с язовира. Имахме огромното 
желание наистина да го превърнем в един рай. До онзи ден язовирът беше такъв. Но днес е трети 
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поред ден, в който язовирът постепенно умира", заяви във видеообръщение до Actualno.com Марио 
Антонов - организатор на Централната рибноопазваща организация . Перник. 
По думите му язовирът е убит от държавата, от държавните институции, които нехаят и които са 
корумпирани. 
"Резултатът е тонове измряла риба и убити мечти на 23 момчета, които положиха наистина къртовски 
труд. Не знам аз като един организатор на тази група как да ги погледна в очите и да им кажа, че 
продължаваме напред", отбелязва той със сълзи в очите. 
Антонов заявява, че ще напише писмо на министъра на околната среда и водите Нено Димов, с което 
ще поиска от държавата да възстанови малка част от загубите, които тя, в лицето на РИОСВ и 
"Басейнова дирекция", е причинила. 
"Които чрез своето нехайство отровиха река Струма, а тя отрови язовир 5 400 декара с 54 млн. кубика 
вода. Това е държавен геноцид! Ще поискам от г-н Димов да се отделят 50 000 лева за зарибителен 
материал, които да бъдат преведени на ИАРА (Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури) Ако 
в двуседмичен срок той не даде положителен отговор, аз лично се нагърбвам с отговорността да 
събера огромен брой хора на протест пред РИОСВ (ПЕРНИК), докато не видим оставките на тези хора", 
обещава организаторът на природозащитниците. 
"Много институции сега по телевизията ще кажат, че те нямат никаква вина и че видиш ли от цъфтежа 
на водораслите са измрели рибите. Обаче освен рибите измряха жабите, охлювите, раците. 
Екосистемата е напълно разрушена", категоричен е Антонов.  
Междувременно Actualno.com изпрати следните въпроси до МОСВ, РИОСВ и Басейнова дирекция: 
1. Какви мерки са предприети, в момента се предприемат и ще се предприемат за нормализиране на 
състоянието на язовир "Лобош" (Пчелина)? 
2. Какви действия ще предприемете, за да спрете замърсяването на река Струма и съответно на язовир 
"Лобош" (Пчелина)? 
3. Продължава ли нивото на кислород във водата на реката и язовира да е ниско и какви действия ще 
предприемете за решаване на проблема? 
4. Знаете ли кои са източниците на замърсяване на река Струма? 
5. Знаете ли чия собственост са източниците на замърсяване на река Струма? 
6. Колко сигнала (жалби) са постъпили в РИОСВ - Перник, за замърсявания в яз. Пчелина и по река 
Струма на територията, контролирана от Вашата екоинспекция, от началото на тази година, от кого, на 
кои дати и какво се твърди в тях? 
7. Спрямо всеки сигнал (жалба) каква е реакцията на РИОСВ - Перник, какви мерки са приложени, 
съответно санкции? Какво се констатира при последващ контрол? 
8. Колко сигнала (жалби) са постъпили в РИОСВ - Перник, за замърсяване на въздуха в гр. Перник от 
началото на тази година, от кого, на кои дати и какво се твърди в тях? 
9. Спрямо всеки сигнал (жалба) каква е реакцията на РИОСВ - Перник, какви мерки са приложени, 
съответно санкции? Какво се констатира при последващ контрол? 

Доброволци на Kaufland и WIND2WIN се включват в Световния ден за почистване на 
планетата 

Те ще чистят плаж "Камчия" за каузата "Черно море, свободно от пластмаса" и като част от усилията 
на компанията срещу пластмасовото замърсяване 
www.3e-news.net | 3e-news | 10.09.2019 | 15:21 
Доброволци на Kaufland България се включват в Световния ден за почистване на планетата. На 14 
септември служителите на компанията ще чистят плаж "Камчия" заедно със сърфистите Илияна 
Стоилова и Йоан Колев от сърф училище "Акаша", с които компанията си партнира в битката с 
пластмасата за еднократна употреба. Чрез акцията Kaufland България се присъединява за втора 
поредна година към най-мащабната доброволческа инициатива у нас "Да изчистим България заедно", 
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организирана от bTV Media Group. През 2018 г. доброволците на компанията изчистиха рекордните 50 
тона отпадъци от нерегламентирано сметище близо до Кюстендил. 
Като част от своята последователна политика срещу пластмасовото замърсяване миналата година 
Kaufland подкрепи сърфистите и техния проект WIND2WINChallenge за "Черно море, свободно от 
пластмаса". По време на предизвикателството те плаваха от Дуранкулак до Резово с екип от морски 
биолози, които изследваха нивата на чистота на морската вода и количеството пластмаса в Черно 
море. Изследванията потвърдиха, че най-често наблюдаваните отпадъци са пластмасовите, като 
голяма част от тях се утаяват на дъното, други плават на морската повърхност, а немалко количество 
стига до крайбрежието. Затова редовното наблюдение на замърсяването на крайбрежието и 
включването в акции за почистване е сред начините за справяне с проблема. 
Екипът доброволци на плаж "Камчия" ще има задачата да почисти отложените от морето отпадъци, 
както и различни предмети, останали от туристите, които в края на летния сезон са едни от основните 
замърсители на плажовете. Акцията ще завърши с прожекция на документалния филм "Море на 
вятъра" в WakePark Варна от 21:00 часа, който разказва за 300 километровото уиндсърф 
предизвикателството от миналата година. 
Kaufland България води дългосрочна политика за борба срещу замърсяването с пластмаса. Още от 
2013 г. компанията не използва твърди пластмасови микрочастици при създаването и производството 
на собствените си козметични, санитарни и хигиенни марки продукти. Kaufland се е ангажирала до 
2025-а да намали пластмасата с най-малко 20%, а пластмасовите опаковки на собствените марки 
продукти да са 100% рециклируеми. Плановете са до края на 2019 г. компанията целенасочено да 
изключи от асортимента си определени артикули от пластмаса и да ги замени с техни устойчиви 
алтернативи. 

Набират доброволци за подпомагане развитието на младежи от центровете за настаняване 
от семеен тип 

www.dobrichonline.com | 10.09.2019 | 16:10 
Менторска програма „Искам да бъда“ има за цел да бъде даден добър старт в живота на младежи и 
деца от центровете за настаняване от семеен тип. Програмата в град Добрич е започнала преди около 
година. За периода са обхванати над 30 деца и младежи от 7 до 17-годишна възраст от центровете за 
настаняване от семеен тип. Това съобщи Николай Николов, координатор на програмата в Добрич. 
Целта е децата и младежите да бъдат подпомогнати  да изградят ключови умения и ценностна 
система, за да бъдат по-подготвени за света извън дома. Ежеседмично група от доброволци 
провеждат ателиета като Lego работилници, готварство, спорт и здравословен начин на живот и 
градинарство. С младежите над 15-годишна възраст се работи върху възможности за професионална 
реализация и изграждане на умения за представяне пред работодател. С предстоящата нова учебна 
година менторската програма „Искам да бъда“ има нужда от още доброволци за подкрепа при 
усвояване на учебния материал и организиране на посочените по-горе ателиета.   

Йордан Йовчев и Schneider Electric в подкрепа на енергийно бедни семейства 

www.b2bmedia.bg | b2b Media | 11.09.2019 | 07:08 
Инсталацията #ДариЕнергия бележи началото на серия събития и инициативи по повод 20 години от 
откриването на завода на компанията в Пловдив 
На 14 септември от 19:00 часав Градската градина в Пловдив Schneider Electric дава начало на 
инициативата #ДариЕнергия. 
Тя се осъществява в рамките на световната кауза на компанията, а именно борбата с енергийната 
бедност. Същевременно събитието е първото от серия инициативи по повод 20 години от откриването 
на завода на компанията в Пловдив. За целта ще бъде изградена интерактивна инсталация, чрез която 
всеки гражданин и гост на хилядолетния град ще може да дари частица от своята енергия в името на 
светлината и топлината на нуждаещи се български семейства. Чрез прости упражнения на степери, 
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включени в интерактивната инсталация, желаещите да подкрепят каузата ще активират осветяването 
на дърво в Градската градина. За всеки изпълнен цикъл от упражнения и осветяване на дървото 
компанията ще дари по един пакет от практични материали за повишаване на енергийната 
ефективност на нуждаещите се домакинства.  
Първи #ДървотоНаШнайдер ще осветят легендарният български атлет Йордан Йовчев и г-н Реми 
Борел, директор на завода на Schneider Electric в Пловдив. Инсталацията ще бъде разположена в при 
известния шадраван с рибките Градската градина на Пловдив и в продължение на една седмица, до 
21 септември, всеки ще може да "запали" светлината на #ДървотоНаШнайдер в името на доброто. 
Чрез тази инициатива от завода на Schneider Electricв Пловдив искат да мотивират колкото се може 
повече хора да помогнат на тяхната кауза, като дарят частица от своята енергия на нуждаещите се.  
"Вече 20 години ние от Schneider Electricсме тук и познаваме радостите и грижите на жителите на 
Пловдив. Ето защо колкото повече хора се включат в предизвикателството до края на кампанията и 
колкото повече пъти осветим заедно дървото, на толкова повече семейства от региона ще можем да 
помогнем в борбата им с енергийната бедност.", споделя Калина Петкова, Мениджър маркетингови 
комуникации на Schneider Electric България.  
Значимостта на проблема с енергийната бедност в България се вижда в класацията, публикувана в 
началото на тази година от Европейската коалиция за право на енергия, в която нашата страна води 
по всички показатели. Това е и причината всяка година служители и приятели на Schneider Electric да 
посещават като доброволци енергийно бедни семействата и им да помагат да оборудват и 
ремонтират домовете си, така че енергията, която изразходват, да не се прахосва, а да работи по 
предназначение.  
Кампанията #ДариЕнергия се реализира с активната подкрепа на Община Пловдив и е част от 
асоциираната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. С експертиза по тази тема 
вече от години партньор на Schneider за региона е и Енергийна Агенция Пловдив.  
Повече за самата инсталация може да разберете от това видео и от страницата на събитието във 
Facebook. 
Информация и актуални новини относно инициативата може да следите на Facebook страницата на 
Schneider Electric България. На нея ще бъдат публикувани и допълнителните възможности за участие 
и резултатите от кампанията.  
Очакваме ви! 
#ДариЕнергия! Помогни на поне едно енергийно бедно семействов България! 

Мрежа за съвременна родилна грижа обявява стипендии за акушерки 

www.offnews.bg | 11.09.2019 | 15:15 
Мрежа за съвременна родилна грижа обявява две стипендии за акушерки, които желаят да преминат 
специализирано обучение за консултанти по лактация. 
Обучението се организира от Национална асоциация "Подкрепа за кърмене" и ще се проведе в шест 
уикенда в периода от октомври до май. 
Обучението създава знания, свързани с основите на кърменето, специфичните проблеми на 
лактацията и възможните им решения, като отделя внимание и върху усъвършенстването на уменията 
за ефективно общуване и поднасяне на информацията. Основен лектор е д-р Анета Попиванова, IBCLC, 
неонатолог, асистент в катедра Неонатология към Майчин дом - София и началник на отделение 
"Физиологично" към Неонатологичната клиника на Майчин дом - София, заместник-председател на 
Националния комитет по кърмене, председател на Национална асоциация "Подкрепа за кърмене" и 
член на Академията по медицина на кърменето. 
За да завършат успешно, участниците трябва да са посетили присъствено не по-малко от пет от шестте 
занятия.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://offnews.bg/zdrave/mrezha-za-savremenna-rodilna-grizha-obiaviava-stipendii-za-akusherki-711004.html
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За да улесни и поощри младите специалисти в родилната грижа да развиват знанията си в тази сфера, 
Мрежа за съвременна родилна грижа ще подпомогне две акушерки да станат сертифицирани 
консултанти по лактация. 
Обявената стипендия ще покрие таксата за обучение, както и разходите им за път и престой в София 
по време на присъствените занятия. Бихме желали нашите кандидати да са акушерки с до 5 години 
стаж или в последна година от образованието си; да работят/учат извън София; да са мотивирани да 
помагат на майките и бебетата да започнат кърменето по най-добрия начин; да желаят да обогатят 
знанията си за физиологията на кърменето, проблемите при лактацията и подходите за решаването 
им, както и да усъвършенстват комуникационните си умения и уменията си работа в екип. 
Очакваме кратка биография и мотивационно писмо на адрес msrg@gmail.com до 25-ти септември. 
Повече информация за обучението можете да намерите на нашия сайт: 
https://modernmaternitycarenetwork.wordpress.com/2019/09/11/breastfeeding-scolarship  
и на страницата на Национална асоциация "Подкрепя за кърмене" 
http://www.podkrepazakarmene.com / .  
Завършилите успешно обучението на НАПК медицински лица имат право на кредити съгласно 
Единната кредитна система за продължаващо обучение. 
Ако искате да подпомогнете инициативата, можете да изпратите дарителски sms с текст DMS MOGA 
на номер 17 777 или дарите онлайн на https://dmsbg.com/11818/dms-moga / 
Можете да подкрепите кампанията и с дарение по банков път 
Получател: Сдружение "Естествено" 
IBAN: BG83 BPBI 8898 1230 0160 23 
BIC: BPBIBGSF 
Пощенска банка 

Детско отделение в МБАЛ-Хасково с ново оборудване от "Жълти стотинки" 

www.perunik.com | 11.09.2019 | 17:51 
В Детско отделение на „МБАЛ – Хасково” днес бяха доставени три бебешки болнични легла за 
кърмачета тип кошара на колелца, 30 дозатора за дезинфектанти, както и две колички за почистване, 
закупени със събрани жълти стотинки от деца от цялата страна, съобщиха от здравното заведение. До 
момента в Детско отделение бяха доставени 10 бебешки легла, 20 стойки за системи, 36 болнични 
шкафчета от АВS пластмаса, 3 двойни метални шкафа за дрехи, 5 медицински бюра с чекмедже, 3 
метални шкафа за чисто болнично бельо и 1 електрокардиограф CARDIOVIT AT - 1 G2, 30 посетителски 
стола, 6 сгъваеми походни легла, две посетителски пейки. 50 комплекта детско спално бельо, 50 
комплекта спално бельо за придружители и 6 инхалатора, 1 инфузионна помпа и 11 двукрилни 
гардероба. При следващите събрани средства се очаква да бъдат закупени 6 перфузора, за които са 
необходими близо 6000 лева и 3 пациентни монитора за близо 7500 лева. За първия етап на 
кампанията "Жълти стотинки – деца помагат на деца" бяха събрани 33 282 лева. Столица на акцията 
за 2019 година е Хасково и Детското отделение на МБАЛ-Хасково, като всички средства, събрани до 
края на годината, са предназначени за необходимото му оборудване и консумативи.  

Събират средства за Детската онкохематология с благотворително бягане 

www.marica.bg | 11.09.2019 | 18:01 
Продължава кампанията за набиране на средства в помощ на Детската онкохематология към УМБАЛ 
„Свети Георги” Пловдив. Това съобщиха организаторите от община Пловдив - дирекция „ Спорт и 
младежки дейности” съвместно с Ангелина Маркова, Веселина Михайловска, Ценка Прейс и 
Асоциацията на студентите по медицина. Каузата ще бъде подкрепена чрез спортната инициатива за 
малки и големи под мотото „Моето сърце е съпричастно...а твоето?” . Тя ще се проведе на 15-и 
септември (неделя) от 09:30 до 13:00 часа на Гребната база. Събитието е част от интернационална 
инициатива, стартирала през 2011г. в гр. Кьолн, Германия, и обиколила няколко държави и градове в 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.perunik.com/news/478348/detsko-otdelenie-v-mbal-haskovo-s-novo-oborudvane-ot-zhalti-stotinki
https://www.marica.bg/sybirat-sredstva-za-detskata-onkohematologiq-s-Article-232422.html
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България. Идеята е на младата българка Ангелина Маркова, която решава в малкото си свободно 
време и забързано ежедневие да приобщи все повече хора към идеята чрез спорта да се извърши и 
едно добро дело. Мероприятието се провежда под формата на благотворително бягане за 
ентусиастите, обичащи активния начин на живот. Всеки може да вземе активно участие в програмата, 
без да има нужда от задължителна предварителна регистрация. За тези от участниците, които 
подкрепят каузата с принос в дарителската кутия, ще получат специално изработено сърце – лепенка 
в знак на своята съпричастност. Програмата тази година включва танци, забавления с аниматор и 
фокусник за най – малките и музика. Стартът със загрявка ще бъде даден точно в 10 часа, а веднага 
след това събитието ще продължи с увлекателна програма за децата и техните родители. Екипът от 
доброволци и тази година се е постарал да подготви забавна програма, включваща спорт – за малки 
и големи. Пухеният терапевт – бобтейлът Мон, отново е поканен, за да се присъедини към веселбата, 
а веднага след нея в 11:30 ще бъде даден стартът на 5 километровата отсечка. 

Тенис талантите от ТК "15-40" се включиха в благотворителната инициатива "Капачки за 
бъдеще" 

www.sportal.bg | SPORTAL.BG | 11.09.2019 | 18:16 
Тенис талантите от ТК "15-40" се включиха в благотворителната инициатива "Капачки за бъдеще", 
подкрепена от Българската федерация по тенис. Младите шампиони от клуба заедно с техните 
треньори решиха да се присъединят към благородната акция, в която федерацията се стреми да 
обедини тенис общността. Събраните до момента капачки от ТК "15:40" бяха поставени лично от някои 
от големите таланти на клуба в специалното сърце за събиране на пластмасови капачки, изградено на 
централния вход на Националния ОББ тенис център в Борисовата градина в София. Александра 
Габровска и Габриела Стоянова от отбора за момичета до 14 години, който спечели първо място на 
държавното първенство. Константин Кирчев и Калоян Марчев от отбора за момчета до 12 г. - също 
първи на държавното, и Денислав Проданов от отбора до 18 г., който е поставен под №1 на 
започващото отборно първенство, донесоха капачките на тенис центъра и дори показаха специалното 
си отношение към каузата, изработвайки сърце от капачки пред пункта за събиране. Сред другите 
големи таланти на клуба, участвали в събирането, са Александър Василев, Йоан Найденов и Борис 
Борисов (момчета до 12 г.), Каталина Петрова, Яна Кирчева и Натали Добрева (момичета до 14 г.), 
Михаил Иванов и Димитър Томов (момчета до 16 г., завършили втори на държавното), Марио Радев, 
Християн Семерджиев и Александър Гюнов (момчета до 18 г.), които в този момент бяха по турнири и 
лагери. След като Българската федерация по тенис подкрепи инициативата "Капачки за бъдеще", 
тенисистите от националните отбори във всички възрасти, абонатите на тенис центъра, децата от 
школата и техните родители, участниците в различните професионални и корпоративни турнири, 
които са запазена марка на тенис центъра, участниците в любителските вечерни турнири, всички 
приятели на тениса вече имат възможност да се присъединят към инициативата, като събират своите 
пластмасови капачки. Могат да го правят и от тенис клубовете. Преди това в кампанията се включиха 
и националите на България по тенис до 14 г. по програмата "Новите шампиони". Двете ни национални 
формации до 14 г.: отбор "А" - Адриано Дженев, Илиян Радулов, Йоана Радулова и Мария Рогачева с 
треньор Георги Чочев, и отбор "Б" - Виктор Марков, Георги Георгиев, Росица Денчева и Ангела Ганева 
с треньор Даниел Ангелов също дадоха своя принос. Със събраните пари от рециклираната пластмаса 
от инициативата "Капачки за бъдеще" се закупуват кувьози или друга медицинска техника, които се 
даряват на нуждаещи се болници. Другата цел е намаляване на количеството боклук, което се 
генерира в България. 

Търсят се доброволци за обновяването на първата хижа в Рила 

Дарени са фотоволтаични панели за хижа "Скакавица" 
www.dnes.bg | Павел Гълъбов | 12.09.2019 | 03:08 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.sportal.bg/news.php?news=804409
https://www.dnes.bg/stranata/2019/09/12/tyrsiat-se-dobrovolci-za-obnoviavaneto-na-pyrvata-hija-v-rila.422548
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Снимка: bulgarian-mountains Туристическото дружество "Рилски езера" набира доброволци за 
основно обновяване на хижа "Скакавица". Тя е първата хижа в България, построена изцяло с дарения 
и доброволния труд на хората от Дупница и региона преди 97 години. Всеки желаещ може да се 
включи през тази събота и неделя - 14 и 15 септември. 
Доброволците ще участват в изграждането на навес за поставянето на фотоволтаични панели, които 
са дарение, казаха от туристическото дружество. Предвидено е и основно почистване на сградата и 
района около нея, както и сглобяване на нови легла и друго обзавеждане, боядисване и други ремонти 
дейности. Доброволците няма да се ангажират с пренасяне на материали до хижата, защото това ще 
стане с коне, пише БТА.  
Сборният пункт е пред Спортната зала в Дупница в 8.00 часа в събота. 
Хижа "Скакавица" се намира в Северозападна Рила, на левия бряг на р. Скакавица, в подножието на 
вр. Кабул, на 1869 м н. в. Изградена е на мястото на първата туристическа хижа в България, построена 
през 1921-1922 г. от дупнишките туристи, унищожена от стихиен пожар през 1951 г., а по-късно 
възстановена. 

Доброволци броят бездомните кучета 

www.marica.bg | 12.09.2019 | 08:46 
Доброволци от Пазарджик направиха преброяване на бездомните кучета в града, съобщиха от 
зоозащитната организация PAW- Pazardjik Animal Welfare. По този начин местните ентусиасти 
съдействат на Фондация "Четири лапи", откъдето изискват информацията. Тя пък им е нужна, за да се 
види в кой район и точно къде се навъртат безпризорни животни, които през следващия месец ще 
бъдат залавяни и кастрирани, а така се очаква да се намали популацията им. Това е хуманният начин 
да се спре притокът на нови и нови навородени кученца по улиците, пишат от PAW- Pazardjik Animal 
Welfare, като допълват, че всеки от участниците е работещ и семейно ангажиран, но се е включил с 
желанието по улиците на града да няма сгазени от коли животни, страдащи от краста и други болести, 
умиращи от глад бебета, защото майка им е убита или отровена. 

150 кг ябълки дариха младоженци на Мечия парк 

www.blagoevgrad.utre.bg | 12.09.2019 | 12:35 
Огромна благодарност на младоженците Люба и Николай, информират от Парка за танцуващи мечки 
край Белица. Сватбените гости на Люба и Николай дариха около 150 кг пресни ябълки за мечките в 
парка  миналата седмица. Двойката помоли да бъдат дарени ябълки вместо цветя на тяхната сватба. 
Люба, Николай и някои от техните гости лично транспортираха ябълките до мечките. "Благодарим 
много на Люба и Николай за тяхната страхотна идея! Благодарим също така на техните щедри гости 
на сватбата им! С най-добри пожелания за съвместния Ви живот", благодарят от парка. 

Училища в Пловдив се включват в благотворителна инициатива 

www.24chasa.bg | 24 часа онлайн | 12.09.2019 | 14:16 
Всички детски и учебни заведения на територията на пловдивския "Централен" с готовност откликнаха 
на апела на кмета на района Георги Стаменов да подкрепят каузата за изграждането на нов 
педиатричен и онкохематологичен комплекс в УМБАЛ "Свети Георги". 
Идеята за тази обща подкрепа идва след среща на кмета на район "Централен" Георги Стаменов с 
проф. Иван Иванов - началник на Клиниката по педиатрия на УМБАЛ "Св. Георги". 
"Благодаря на директорите и колективите на общинските, държавните и частни детски градини и 
училища от нашия район, които веднага откликнаха", заяви Стаменов. Той допълни, че всяко детско и 
учебно заведение по свой начин ще стане съпричастно с тази инициатива. Много от тях вече са 
призовали в първия учебен ден вместо букети да се дарят средства за каузата. Други организират 
концерти, базари и различни събития в полза на дарителската кампания за строителството на нова 
детска клиника. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Кметът на район "Централен" Георги Стаменов призовава гражданите да бъдат съпричастни, за да 
може да се осигури най-доброто за малките пациенти. За целта те могат да изпратят дарителски SMS 
с текст DMS KLINIKA на номер 17 777, открита е и дарителска сметка на кампанията. 
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