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Новини за членове на БДФ 

 

Красимира Величкова: Големият риск е Законът за социалните услуги да бъде замразен 

www.offnews.bg | 06.12.2019 | 13:18 
Социалната система има много сериозна нужда от реформа, в нея има невероятни дефицити, от които 
страдат хората, заяви пред БНР Красимира Величкова от Българския дарителски форум, който вчера 
се обяви против отлагането на Закона за социалните услуги, който трябваше да влезе в сила от 1 
януари 2020 г. Според нея най-големият риск е с отлагане законът да бъде замразен или отворен за 
сериозни промени. 
"Когато говорим за социални услуги, това означава за подкрепа на лица - не само деца, но и възрастни 
хора, за които държавата е поела ангажимент през социалната система да им оказва някаква 
подкрепа. Хората, които протестират, може би имат своите основания да имат страхове, но е роля на 
институциите да обясняват какво точно са социалните услуги и какво този закон ще подобри", посочи 
тя в интервю за предаването "Преди всички". 
Величкова припомни, че дебатът се е разгорял след темата за Стратегията за детето и всички други 
"страшни неща", които последваха. "Не се чуват фактите, а страховете", отбеляза тя. 
По думите ѝ само 15% от всички социални услуги в България се предоставят от граждански 
организации и фирми. Всички останали услуги се предоставят от общини, подчерта още Красимира 
Величкова и добави: 
"Именно поради това, че гражданските организации непрекъснато търсят допълнително финансиране 
през дарения, услугите наистина са по-добри за хората. в България в тази система се изливат много 
пари, но от друга страна тези услуги са много ниско платени. Това по скоро е един огромен плюс на 
системата, отколкото минус", категорична е Величкова. 

Отворено писмо от 56 граждански организации срещу отлагането на влизане в сила на 
Закона за социалните услуги 

www.novinite.bg | 06.12.2019 | 14:03 
Намеренията за отлагането на влизането в сила на Закона за социалните услуги УВАЖАЕМИ ДАМИ И 
ДОСПОДА, Ние, долуподписаните 56 граждански организации, категорично настояваме Законът за 
социалните услуги да влезе в действие и да се пристъпи към разработване на подзаконовата 
нормативна база. Нашите организации сме ангажирани от години с подкрепата на уязвимите групи в 
нашето общество – деца в риск и техните семейства, възрастни хора, хора с увреждания, хора с 
психични разстройства, хора, преживели кризисни ситуации, жертви на насилие и др. През последните 
три месеца сме свидетели на целенасочена кампания срещу Закона за социалните услуги, който бе 
приет през февруари 2019 г. след повече от 5 години дебати и обсъждане на различни концепции за 
реформа в социалната сфера. Законът все още не е влязъл в сила, а в Народното събрание са 
депозирани три законопроекта: единият е за неговата отмяна, а другият – за съществени изменения, 
а третият – за отлагане. Дебатите и наличието на различни гледни точки щяха да са нормална част от 
демократичния плуралистичен процес, ако не бяха злонамерените атаки, насаждането на внушения, 
които са далеч от истината, както и тенденцията да се използват манипулативно страховете и 
притесненията на хората. Социалната система в страната е в застой, налице са редица нерешени 
проблеми – съществуват цели райони, в които услугите са недостатъчни или напълно липсват, при 
голяма част от услугите подкрепата е частична, недостатъчна, хаотична и е често твърде закъсняла. За 
съжаление, в голяма част от случаите социалните услуги се предоставят само на хора, които имат вече 
сериозен проблем. Почти липсват превенция, ранна интервенция и прилагане на принципа за 
навременна помощ. Напълно съгласни сме с гласовете в общественото пространство, които твърдят, 

https://offnews.bg/obshtestvo/krasimira-velichkova-golemiat-risk-e-zakonat-za-sotcialnite-uslugi-da-717020.html
https://www.novinite.bg/articles/183289/Otvoreno-pismo-ot-56-grajdanski-organizacii-sreshtu-otlaganeto-na-vlizane-v-sila-na-Zakona-za-socialnite-uslugi
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че семейството не е достатъчно подкрепено, че липсва интегриране на социалните услуги и 
социалните плащания в секторите здравеопазване, образование, полиция, което би осигурило 
съвместна и съгласувана работа на отделните системи в подкрепа на семейството, детето или 
възрастния човек. Виждаме и алармираме за сериозни проблеми в структурите на Агенцията за 
социално помагане – ниско заплащане и текучество, липса на подкрепящи мерки и обучителни 
програми за повишаване на квалификацията и мотивацията на социалните служители, бюрократичен 
подход към нуждаещите се, което води и до многото случаи, към които обществото е критично. 
Настояваме това да се промени. Необходима е нормативна промяна, която да постави основите за 
предоставяне на достъпна, навременна, индивидуализирана, компетентна и качествена подкрепа на 
нуждаещите се. Такава промяна е заложена в Закона за социалните услуги. Това е причината да 
настояваме Законът за социалните услуги да влезе в действие и да се пристъпи към разработване на 
подзаконовата нормативна база. Отказът от Закона за социалните услуги ще доведе системата до 
срив, това ще е отказ от реформа в сферата на социалната политика. Реформа, която всички ние 
очакваме от години! Законът за социалните услуги въвежда за първи път изисквания към работната 
сила в социалната система що се отнася до заплащане, образование, обучение на работното място, 
превенция на професионалното прегаряне и др. За първи път се поставя и изискването за лицензиране 
на всички частни доставчици. Досега единствено доставчиците на услуги за деца и семейства бяха 
лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето. Увеличават се изискванията за отчетност и 
ефективност на социалната работа, прецизират се дефинициите, въвежда се изискване за стандарти и 
се създава Агенция за качеството, която да осъществява контрола върху качеството. Многократно през 
годините сме поставяли от различни трибуни въпроса за липсата на услуги за превенция, услуги, които 
да се предоставят преди проблемът да се е изявил или да спомагат за неговото ранно разпознаване и 
за оказването на навременна подкрепа. Това са услугите, благодарение на които всеки човек – 
родител, осиновител, човек с увреждане, възрастен човек, може да получи информация, да бъде 
консултиран по въпросите, които го интересуват, да бъде включен в обучения за развиване на 
необходимите му умения и пр. Подобни услуги са курсовете за грижа за възрастни в тежко състояние, 
превенцията на зависимости, общностната работа и др. През последното десетилетие често се 
оплакваме, че хората, семействата, децата биват изоставяни от системите, а институциите не си 
вършат работата. За първи път законът дава възможност нуждаещите се да получат интегрирана 
подкрепа в рамките на няколко вида социални услуги или от различни системи – социалната, 
образователната, здравната и др., като посочва начините, по които те да работят заедно в интерес на 
човека. Става дума вече за задължение, а не за пожелателна функция на държавните институции. 
Разпространяват се заблуди, че едва с новия Закон за социалните услуги се дава право на частни 
доставчици от страната и от страни членки на ЕС да предоставят услуги. През последните 13 години 
социалните услуги в България се предоставят от общини и частни доставчици, на които общините са 
възложили тази работа. Това са както стопански, така и нестопански организации. Някои от тези 
нестопански организации създадоха първите социални услуги в страната още през 1993 г., те 
спомогнаха за извеждането на първите хора с увреждания от специализираните институции, като 
същевременно развиват и пилотират най-новите и добри модели за подкрепа. От 2007 г., с членството 
на България в Европейския съюз, всички регистрирани доставчици в страни членски на съюза и на 
Европейското икономическо пространство имат правото да предоставят услуги в нашата страна. Дали 
има опашка от желаещи? Не, няма нито един. Прокарва се заблуждението, че Законът за социалните 
услуги ще позволи на някакви злонамерени към българското дете и семейство организации да влязат 
в страната и да създадат затруднения и проблеми на хората. Законът за социалните услуги 
регламентира, че социалните услуги, независимо дали се предоставят от община или от оставчик, се 
предоставят при ясни правила, като се изискват прозрачност и отчетност на дейността. Ако Законът за 
социалните услуги не влезе в сила, това ще бъде знак за отказ от реформи: уязвимите групи, които 
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зависят от помощи, ще станат още по-зависими и безпомощни; услугите ще бъдат все така 
неравномерно разпределени; с оглед на демографските проблеми на страната все повече ще се 
задълбочават социалните различния и ще се увеличава бюджетът за социални плащания. Законът за 
социалните услуги трябва да влезе в сила и да се пристъпи към разработване на подзаконовата 
нормативна база.   ПОДКРЕПЕНО ОТ: НГИ СИСТЕМАТА НИ УБИВА ВСИЧКИ СДРУЖЕНИЕ ОБЩНОСТ 
МОСТОВЕ ФОНДАЦИЯ "ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ" БЪЛГАРСКИ АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ КАРИН ДОМ КАРИТАС БЪЛГАРИЯ АУТИЗЪМ ДНЕС ФОНДАЦИЯ 
„ЛУМОС“ ФОНДАЦИЯ "ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ" БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО 
СНЦ "ЕКВИЛИБРИУМ" ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА – БЪЛГАРИЯ“ СДРУЖЕНИЕ 
"ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА 
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“ СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ АУТИЗЪМ” ФОНДАЦИЯ „ЛАЛЕ“ 
СДРУЖЕНИЕ БАЛИЗ-ПЛЕВЕН НАДЕЖДА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦАТА - КЛОН БЪЛГАРИЯ ФОНДАЦИЯ 
„СИЙДЪР“ ФОНДАЦИЯ "МИСИЯ КРИЛЕ", ФОНДАЦИЯ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ИНСТИТУТ ЗА 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА ФОНДАЦИЯ “АСОЦИАЦИЯ 
АНИМУС” СДРУЖЕНИЕ "ДРУЖЕСТВО ЗА УМСТВЕНО И ПСИХИЧЕСКИ УВРЕДЕНИ ЛИЦА" - ГР.ДРЯНОВО 
СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА ГР. ПАЗАРДЖИК СНЦ "НАДЕЖДА ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ" АГАПЕДИЯ БЪЛГАРИЯ 
СДРУЖЕНИЕ "САМАРЯНИ" SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ РУСЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦА С 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ - БАЛИЗ СНЦ "ИНОВАЦИЯ" ФОНДАЦИЯ "ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 
АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ" ФОНДАЦИЯ "ЖИВО СЕЛО" СДРУЖЕНИЕ "МИСИЯ ИНОВАЦИЯ 
ГРАЖДАНСТВО" СДРУЖЕНИЕ "МИСИЯ. ИНОВАЦИИ.ГРАЖДАНСТВО - МИГ" - ЛОВЕЧ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА 
С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ "ХУМАННОСТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ" 
ООД ФОНДАЦИЯ "СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ" СДРУЖЕНИЕ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ", ШУМЕН СДРУЖЕНИЕ 
"ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ- ГР. ЛОВЕЧ" ФОНДАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА В РИСК ПО СВЕТА ФОНДАЦИЯ 
“СИМВОЛ НА ЛЮБОВТА” СДРУЖЕНИЕ БАЛИЗ-ПЕТРИЧ ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“ БЪЛГАРСКИ 
ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ СДРУЖЕНИЕ"РАВЕН СТАРТ- 
2008" - ГР. ГАБРОВО СДРУЖЕНИЕ "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО" СДРУЖЕНИЕ „СЕМЕЕН ЦЕНТЪР МАРИЯ“ 
СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ФОНДАЦИЯ „НАДЕЖДА“ СДРУЖЕНИЕ 
" БЪДЕЩЕ И ЗАКРИЛА НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ" ГР. ГАБРОВО ФИЦЕ – БЪЛГАРИЯ 
НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР КЪМ НБУ 

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари топлина и внимание на десетки деца в нужда 

www.publics.bg | АВТОР: publics.bg | 06.12.2019 | 14:53 
В навечерието на най-светлите християнски празници ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ организира 
истинско коледно приключение за онези, които с най-голямо нетърпение очакват последния месец от 
годината – децата. Благодарение на компанията, над 100 малчугана от всички институции за деца, 
лишени от родителска грижа в Стара Загора, усетиха духа на празника със забавни игри, вкусно 
хапване, музикални състезания и много изненади. Дядо Коледа раздаде щедро подаръци на всяко 
дете. Тази година енергийната компания ще помогне и на Центъра за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с увреждания в Стара Загора. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ще подсигури 
подаръчни ваучери, с които ще бъдат осигурени обувки и топли дрехи на децата със специални 
потребности. Вдъхновени от 5-ти декември – Световния ден на доброволеца, служители на 
компанията се включиха и в други благотворителни акции. В офиса в София доброволци от 
„КонтурГлобал“ събират материали, които са от постоянна необходимост за Центъра от семеен тип за 
деца и младежи с увреждания в Стара Загора -  чаршафи, препарати, бельо, възглавници и санитарни 
материали. Служители в самата електроцентрала пък събират хранителни продукти за Социалната 
кухня в града. Коледните празници за малките и големи деца в неравностойно положение се 
организират по проект „Зимна енергия“, част от Програмата за социални инвестиции на 

https://www.publics.bg/bg/news/21085/ТЕЦ_„КонтурГлобал_Марица_Изток_3“_дари_топлина_и_внимание_на_десетки_деца_в_нужда.html
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„КонтурГлобал Марица Изток 3“, в рамките на която компанията ежегодно осъществява десетки 
инициативи  в подкрепа на местната общност. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се нарежда сред най-
големите работодатели и най-щедрите дарители в района на Стара Загора и Гълъбово, където е 
базирана топлоелектрическата й централа. През последните години компанията е отделила над 4 
милиона лева за проекти в полза на обществото. Основната част от средствата се насочват за помощ 
на местните общности. През 2018 г. компанията спечели престижната награда за социална 
отговорност на бизнеса, присъждана от Българския дарителски форум за най-голям обем 
нефинансови дарения. 

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ с грамота за Дарител на годината 2019 от Регионалната 
библиотека в Стара Загора 

www.prinbulgaria.com | Ей Ем Ай Къмюникейшънс | 06.12.2019 | 17:28 
Централата получи признание за успешно реализирани социални проекти през годините ТЕЦ 
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ беше отличена с грамота „Дарител на годината – 2019“ от 
Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора. Наградата се присъжда за устойчиво 
партньорство и по-специално за развитието на иновативната Тийн зона в библиотеката с два нови 
проекта. „Лято в библиотеката“ донесе на лавиците книги на чужди езици и филми, които обогатиха 
библиотечния фонд и разшириха кръга от занимания в Тийн зоната. През есента беше поставено 
началото и на специализиран клуб за работа със STEM конструктори „СЪЗДАТЕЛИТЕ“, в който 
учениците от региона ще могат да подобряват знанията си в областта на природните и точните науки, 
развиването на инженерни умения, изследването на физичните закони и роботизираните механизми, 
както и техниките при конструирането. „Грамотата за дарител на годината от регионалната библиотека 
в Стара Загора е признание, че ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ не просто подкрепя местните 
общности, но познава нуждите на младите хора и техния стремеж към развитие и придобиване на 
нови знания. Какво по-добро място за това от библиотеката? Винаги сме опитвали да придаваме 
смисленост на социалните си инвестиции и вярваме, че помощта, която оказахме на библиотека 
„Захарий Княжески“ е подкрепа с далечната перспектива за доброто на региона. Ще продължим да 
подкрепяме ценните каузи за местните общности и в бъдеще“, каза Надя Синигерска - Бохорова, 
мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ към „КонтурГлобал Марица 
Изток 3“. Тийн зоната беше открита в началото на януари 2019-та година с подкрепата на ТЕЦ 
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ като подарък за старозагорските младежи. Пространството разполага 
с компютри, мултимедия, електронни четци, настолни игри, книги и комикси, подходящи и интересни 
за младите посетители и разполага с отлична интернет връзка. Централата изцяло осигури ремонта и 
оборудването на залата по своя социален проект „Енергия за библиотеката“. „КонтурГлобал Марица 
Изток 3“ от години подкрепя най-голямата библиотека в регион Стара Загора. Компанията подпомага 
обогатяването на библиотечния фонд и подобряването на материалната база като регулярно дарява 
нови заглавия на известни чуждестранни и български автори, компютърна техника и абонаменти за 
специализирани издания. "КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата 
топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно 
съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната 
среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни 
източници, и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. 
Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране на надеждната работа на централата и в мерки 
за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal 
(73%) и Националната електрическа компания (27%). 

http://www.prinbulgaria.com/news.php?nid=15393
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Набират се средства за купуване на инвалидни колички за баскетболисти 

в. Труд | 07.12.2019 | 00:01 
Баскетболът с инвалидни колички е един от най-популярните спортове сред хората в неравностойно 
положение. Спортът е част от параолимпийските игри, а в световната организация участват над 80 
държави. Според неофициална статистика го практикуват над 100 хиляди души по цял свят. 
Тренировките по баскетбол помагат за рехабилитацията на спортуващите го, защото развива 
раменния пояс, укрепва коремните и кръстните мускули. Играта повишава сръчността, силата и 
издръжливостта. Играчите овладяват до съвършенство придвижването с инвалидни колички. 
В България един от градовете с най-голяма традиция в развитието на този спорт е Варна. Баскетболът 
на колички има почти 10-годишна история в морската ни столица. Количките се правят строго 
индивидуално за всеки състезател, което наред с липсата на български производител ги прави скъпи 
и недостъпни за голяма част от желаещите да спортуват. 
Дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" протяга ръка към Сдружение 
"Черно Море Тича" и тяхната кауза "Баскетбол без граници". Благотворителната инициатива набира 
средства за купуването на инвалидни колички за варненските баскетболисти с двигателни 
затруднения. Всеки, който иска да бъде съпричастен, може да подкрепи каузата на варненския клуб с 
дарение чрез платформата izberi.rbb.bg. 
Благотворителната инициатива "Избери, за да помогнеш" се провежда за 11-а поредна година, като 
от 2009 г. досега е помогнала с близо 3 млн. лв. за реализирането на 257 здравни, социални, културни 
и екологични проекти. 

Победителите в Доброволческа инициатива на годината 2019 

www.ngobg.info | 07.12.2019 | 09:05 
Ден след Международния празник на доброволците (5 декември), на церемония в Президентството, 
Фондация Лале и Национален Алианс за работа с доброволци обявиха наградите в ежегодния конкурс 
Доброволческа инициатива на годината за 2019. Конкурсът се организира от 2010 година  и цели да 
покаже на обществото инициативите, които хора правят от добра вола и да отдаде признание на 
хилядите доброволци в България. Тази година номинирани са 49 инициативи в сферите образование, 
култура, екология, спорт, градска среда, социално включване на граждански и бизнес организации, 
читалища, училища, университети, туристически дружества и доброволчески групи. Ренета Венева, 
председател на Управителния съвет на Национален Алианс за работа с доброволци, разказа, че 
възрастта на доброволците всяка година пада, като тази година има инициативи на деца от детски 
градини и от начален етап в училище, които привличат и своите родители, за да помагат заедно на 
хора в нужда. Тя също спомена, че тази година преобладават еднократни доброволчески инициативи, 
а според нея причината е, че много хора нямат достъп до организации, които да ги въвлекат в 
дългосрочно доброволчество. Такъв тип доброволци има много в българските читалища например, 
допълни тя. Мария Петкова, директор на Фондация Лале, сподели, че „Доброволчеството е основна 
форма на демокрация, защото с това, което правят доброволците, те показват в какво общество искат 
да живеят“. Президентът Румен Радев благодари на всички доброволци за времето, което отделят за 
другите, и каза: „Едно общество е силно, когато всеки един негов член осъзнае, че трябва да прави 
така, че всички около него да се чувстват по-добре. Особено съм окуражен от факта, че все повече 
младежи се привличат в тези инициативи, а това означава, че бъдещето на България е в ръцете на 
добри, достойни и човеколюбиви, инициативни и вдъхновени хора“ . Инициативите са оценявани по 
резултатите, значението за хората в общността, броя и характеристиките на участниците, значението 
на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците, финансовата ефективност. 
Журито се състои също от доброволци и това са: Диана Ковачева, Омбудсман на Република България; 
Алексей Лазаров, главен редактор на вестник Капитал и Манол Пейков, издател, Издателска къща 

https://www.ngobg.info/bg/news/119302-победителите-в-доброволческа-инициатива-на-годината-2019.html
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Жанет 45. Победителите в Доброволческа инициатива на годината за 2019: Сдружение ИДЕА за 
инициативата Менторска програма „Розови очила", към Социалната чайна във Варна. Програмата на 
Чайната подкрепя младежи, растящи в социални институции, среда на насилие и/или бедност, 
нездравословна семейна среда, чрез предоставяне на подкрепа за личностно и професионално 
развитие. Мулти Култи колектив за проекта Мулти култи градска градина. Инициативата събира в 
неформална среда мигранти, бежанци, столичани, които заедно създават мултикултурна градска 
градина в центъра на столицата. Градината е отворено и демократично място за среща между българи 
и чужденци, което подпомага двустранния процес на интеграция чрез споделено отглеждане на 
ядливи и декоративни растения от целия свят, организиране на общностни и културни събития и 
обмен на идеи. Experian България с инициативата Младежка менторска програма, която развива и 
поддържа програма за ментори доброволци за подкрепа на млади хора в риск и без семейства, 
настанени в Наблюдавани жилища, по пътя им към самостоятелен живот. Трите награди са 
равностойни. За девета поредна година доброволци на церемонията са и ученици на Националното 
музикално училище „Любомир Пипков“, които поздравяват гостите със свои изпълнения. Накрая на 
церемонията гостите аплодираха всички доброволци у нас, които отдават времето и уменията си за 
другите и за развитието на обществото ни. 

Над 80 участници събра първата годишна среща на Фонд Активни граждани България 

www.ngobg.info | 07.12.2019 | 09:05 
Годишната среща на тема „Комуникациите на гражданските организации – възможни решения“ събра 
над 80 представители на граждански организации, финансирани по Първия конкурс за стратегически 
проекти на Фонд Активни граждани България. „Мислихме какво ще бъде полезно с оглед контекста, в 
който напоследък всички ние работим и на повърхността излезе големият въпрос за комуникациите 
на гражданските организации: как те могат да променят средата, да работят за това обществото да ги 
познава повече и да повишат доверието в своята работа. Пред сектора има големи предизвикателства 
и се надявам тази среща да ни посочи пътя как можем да ги преодолеем“. Това каза Илияна Николова 
от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ при откриването на срещата. Гости на 
събитието бяха трима експерти в областта на публичните комуникации. Според Александър Миланов 
от Националната пациентска организация, гражданските организации успяват в комуникациите, 
когато разказват истории, когато са открити и когато са сред хората, за които работят. В тази връзка 
Любомир Аламанов (Site media) постави акцент върху липсата на стратегия при комуникациите на 
гражданските организации. Според него гражданските организации трябва да се адаптират към новия 
дигитален свят и да осъзнаят нуждата да бъдат комуникатори. Мария Чернева от БНТ подчерта, че 
аудиторията диктува това, което трябва да комуникираме, чрез това, което най-много се консумира 
като съдържание. По време на дискусията бяха обсъдени различни въпроси – от това къде 
гражданските организации успяват в комуникациите, през възможностите за комуникиране в 
контекста на ограничен ресурс, до ролята на социалните мрежи и медии в комуникациите. Панелът 
завърши с конкретни препоръки към участниците как да подобрят комуникациите си. По време на 
срещата Боян Захариев от Институт Отворено Общество – София представи резултати от проучването 
на общественото мнение за доверието към гражданските организации. Според проучването 
доверието в гражданските организации се дължи преди всичко на преките впечатления и на 
присъствието на НПО в медиите, най-вече в телевизията. Освен това хората смятат гражданските 
организации за най-полезни по отношение на благотворителността и дарителството, подчерта 
Захариев. Когато става дума за защита на ценности и възгледи, хората са много по-предпазливи в 
гласуването на доверие. В заключение Боян Захариев изтъкна, че понятието за доверие се тълкува по 
различен начин, променя се и не винаги зависи от гражданските организации. „Едно от нещата, които 
ни казахте, че ще ви бъдат най-полезни, бяха мрежовите срещи. Разбрахме, че имате необходимост 

https://www.ngobg.info/bg/news/119290-над-80-участници-събра-първата-годишна-среща-на-фонд-активни-граждани.html
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да се запознаете помежду си и да имате време за обмяна на информация и идеи. Затова ви даваме 
тази възможност да се опознаете и да общувате по време на днешната среща. Всеки един от нас прави 
чудесни и полезни неща, но вие имате много общи теми помежду си и ако успеете да намерите 
допирните точки по тези общи теми, смятам, че програмата ще има много по-голям ефект“, каза Елица 
Марков, мениджър на Фонд Активни граждани България. Събитието даде възможност за представяне 
на проекти, насочени към комуникация на работата на гражданските организации, финансирани по 
Фонд Активни граждани. От последвалите дискусия и работа по групи бяха изведени важни за сектора 
решения в полето на комуникациите. Годишната среща „Комуникациите на гражданските 
организации – възможни решения“ се организира от Оператора на Фонд Активни граждани България 
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., 
финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Фонд Активни граждани България е на обща 
стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ 
на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване 
двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори. В България Фондът се 
управлява от Фондация „Институт отворено общество“, Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Целта на Фонд Активни граждани е 
„Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. 

Успешните социални услуги – създадени с много труд, за да ги зачеркнем с лека ръка 

www.ngobg.info | 07.12.2019 | 09:05 
Да имаш избор. Да получиш подкрепа, за да си стъпиш на краката. Да се противопоставиш на 
насилието. Да получиш шанс да работиш. Да водиш по-пълноценно съществуване. За някои хора 
социалните услуги са единственият шанс това да се случи. В момента най-тежките, трудни и 
непривлекателни социални услуги като работата с хора с физически и интелектуални увреждания, 
жертви на трафик и насилие и др. се изпълняват от неправителствени организации (НПО). Общините 
често предпочитат да делегират тези трудни и непривлекателни дейности на неправителствения 
сектор защото нямат капацитет и достатъчен ресурс да ги развиват. Докато НПО вече са проправили 
утъпкана пътека, имат ноу-хау, опит, обучени кадри и са достатъчно гъвкави да привличат 
допълнителни средства за развитие на социалните услуги. Само с държавната издръжка това би било 
или невъзможно или на цената на тежък компромис с качеството. Такава е реалността в момента. 
Фронт за "спасение" от успешно работещи социални услуги През пролетта на тази година беше приет 
нов Закон за социалните услуги (ЗСУ) , който обогатява и доразвива сегашната практика и форми на 
сътрудничество между общини и НПО и най-важното – въвежда много по-ясни критерии за качество 
на социалните услуги и форми на контрол над него. Предстои ЗСУ да влезе в сила от 2020 година. 
Въпреки че премина всички фази на подготовка в диалог с всички заинтересовани страни, обществено 
обсъждане, приемане от правителството и парламента, в последните дни и седмици срещу закона се 
отваря нов фронт на съпротива. Атаките и призивите за отмяна, отлагане и промяна на закона идват 
от ядрото протестиращи срещу оттеглената Стратегия за детето  и другите мерки за закрила  на деца 
и жертви на насилие, политическите формации от "патриотичния" спектър, както и религиозни 
общности, към които миналата седмица се присъедини и Светия Синод на Българската православна 
църква. Аргументите почиват на внушението, че законът "облагодетелства" НПО доставчиците и че с 
този закон услугите се "аутсорсват", при положение, че и в момента част от тези услуги по преценка 
на общините са делегирани на външни доставчици по действащия Закон за социалното подпомагане. 
Атаките целят да ударят финансирането на неправителствените организации, без обаче де предлагат 
нищо градивно в замяна на вече утвърдените и работещи социални услуги. НПО са пионери в услуги, 
които държавата припознава "Важно е да се каже, че неправителствените организации не 
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съществуват, за да управляват социални услуги. Причината и поводът да управляват социални услуги 
най-често е поради това, че те са стартирали някакви иновативни практики в определени области на 
социалното обгрижване и в резултат на техния опит те стават доставчици на тази услуга, когато тя се 
регламентира официално", казва Катя Кръстанова, клиничен психолог и психотерапевт във фондаця 
"Асоциация Анимус", която е пионер в услугите за жени и деца – жертви на насилие. Тя дава пример, 
че "Анимус" стартира кризисния център за жени-жертви на домашно насилие и техните деца през 1999 
година – четири години преди приемането на Закона за социалното подпомагане, в който 
понастоящем е уредено делегирането на социални услуги от общините към външни доставчици. В 
момента 75% от социалните услуги в държавата се предоставят от общини и 25% от други доставчици, 
които са или неправителствени организации или частни фирми. Държавата субсидира общините, а 
общините решават дали да отдадат с конкурс социалната услуга на външен доставчик. Когато това се 
случва е обикновено защото услугата вече е била развита от неправителствена организация, която има 
ноу-хау, опит и материална база в резултат на друг проект и за общината е по-изгодно да отдаде 
дейността, отколкото да инвестира в нейното създаване от нулата. Естествено общината има правото 
да смени доставчика, ако не е доволна или да са си прибере дейността да я извършва сама. Друг 
пример за социална услуга, възникнала преди въобще общината да се сети да я предоставя, е 
дейността на фондация "Светът на Мария". Тя възниква през 2013 година, създадена от семейството 
на една млада жена с интелектуално затруднение – Мария, което именно поради това, че не може да 
намери подходяща услуга за нея, решава да създаде един модел на социална услуга, който съчетава 
дневна грижа с трудови дейности. Днес вече фондацията е доставчик на социални услуги по договор 
със Столична община. "В този смисъл нашата социална услуга е иновативна и вече 5 години 
продължава да бъде единствената подобна услуга в страната", казва Миряна Сирийски, програмен 
директор във фондация "Светът на Мария". Дневният център е с капацитет 30 души, но в момента се 
посещава от 38 души, като списъкът на чакащите е повече от 20 души. "Ние съумяваме всяка година 
да обхванем още поне двама или трима човека, защото пък междувременно успяваме да помогнем 
на други да излязат от услугата и да намерят сами трайна заетост и да се чувстват напълно 
самостоятелни. Имаме вече двама души, които са напуснали услугата поради достигната 
самостоятелност и 10 души, които работят, ние ги подкрепяме и те получават възнаграждение за труда 
си, т.нар. подкрепена заетост", разказва Сирийски. Програмите на дневния център се реализират в 
четири ателиета – "Кухня", "Битови дейности", което отговаря за цялостното почистване на дневния 
център и две арт ателиета – за сувенири и сапуни. Към фондацията функционира и социално 
предприятие за кетъринг "Бон апети към "Светът на Мария", в което работят 5 младежа с 
интелектуални затруднения. Услуги с добавена стойност Практиката дотук сочи, че с общи усилия 
държавата през общините и неправителственият сектор успяват да осигурят много по-качествени и 
модерни социални услуги, отколкото когато те се развиват само от общините. Една от причините е, че 
НПО привличат допълнително финансиране през дарения и допълнителни проекти над държавния 
стандарт за издръжка и това позволява развиване на по-качествени услуги – с повече социални 
работници, по-добри битови условия, повече индивидуална грижа. От друга страна 
неправителствените организации често възникват за попълване на дефицити в нуждите на конкретна 
група хора от техни близки. И те са реално заинтересовани промяната към по-добро в конкретната 
сфера да се случва, затова и продуктът който създават е много по-ориентиран към индивидуалните 
потребности на човека, отколкото държавните и общински услуги. Инвестицията в хора, на която 
държавата е длъжник Днес, когато грешките на държавата в деинституционализацията и развитието 
на социални услуги отново са актуална тема, фондация "Сийдър" дава добрият пример за това как с 
обединени ресурси се постигат по-добри резултати. Вече почти 10 години фондация "Сийдър" 
управлява общо 9 социални услуги в Кюстендил и Казанлък. Осем от тези услуги са центрове за 
настаняване от семеен тип или това са центрове с 24-часова грижа, предимно за деца и младежи с 
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тежки интелектуални увреждания, изведени от държавните домове. Един от центровете е за деца в 
тийнейджърска възраст, които нямат увреждания, но са преживели редица изоставяния в детството, 
минали са през различни форми на грижа и носят доста тежък багаж. Деветата социална услуга е 
център за социална интеграция и рехабилитация, където се работи с млади хора с интелектуални 
увреждания над 18 години и с техните семейства. "В 24-часовите центрове се грижим за 70 деца и 
младежи, а в центъра за социална интеграция и рехабилитация за 30 младежи и техните семейства, 
т.е. общо 100 души. Общо в двата града работят 94 служители на фондацията, като по-голямата част 
от тях са заети в центровете от семеен тип, където е 24 часова грижата и съответно работата е на смени 
и това предполага по-голям екип, за да може същевременно да се обърне по-голямо внимание на 
всяко дете", разказва Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация "Сийдър" .  

Фондация "Искам бебе" ще събира средства в подкрепа на програмата "Инвитро" на 
Община Велико Търново в къщичката на социалните услуги 

www.focus-news.net | 07.12.2019 | 19:11 
Велико Търново. За поредна година фондация "Искам бебе" във Велико Търново се включва в 
Коледния базар в парк Марно поле в къщичката на социалните услуги. Благотворителната акция е в 
подкрепа на програмата "Инвитро" на Община Велико Търново. Това каза в за Радио "Фокус" - Велико 
Търново Вероника Михайлов от фондацияta. Датите, на които можете да подарите надежда за дете 
на още едно семейство, закупувайки коледен сувенир, са 8 и 9 декември (неделя и понеделник).  
"Тази година ще се възползваме отново от къщичките на социалните услуги, които се отпускат от 
Община Велико Търново. Това ще се случи на 8 и 9 декември (неделя и понеделник). Като начало 
искам да приканя всички жители и гости на града да ни посетят, за да видят какви ръчно изработени 
и дарени авторски изделия предлагаме и тази година. Имаме и богат спектър от книги, които са ни 
дарени от великотърновски книжарници. В понеделник получих и една пратка с бебешки гердани-
беберони. Много съм трогната, защото дарението е от жена, с която сме се виждали два пъти, но 
въпреки това изяви желание да участва в инициативата ни. Радвам се, че хората ни търсят и знаят, че 
ние се включваме и по този начин с подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Със събраната 
сума от закупуването им ще подпомогнем двойките с репродуктивни затруднения в общината. Ние се 
включваме в този базар всяка година и обикновено събраната сума е около 1000 лева. Тази сума се 
дава на двойка с репродуктивни проблеми, за да си покрият изследванията, предхождащи самата 
инвитро процедура", каза Вероника Михайлова. Тя уточни, че фондацията вече осма година много 
ползотворно работи с Община Велико Търново в помощ на програмата "Инвитро". "Смея да се 
похваля, че за тези години вече имаме 59 здрави и щастливи дечица", с радост заяви Вероника 
Михайлова. 
Тя отбеляза, че Фондация "Искам бебе" на местно ниво ще приключи годината с този Коледен базар, 
а събраната сума от март до декември ще я дадат на двойка с репродуктивни проблеми на случаен 
принцип. "Ще се радваме тези, които са подпомогнати, да държат обратна връзка с нас и да ни кажат, 
че вече са щастливи родители. Апелирам към великотърновци и гостите на града, които имат желание 
да подкрепят нашата кауза, да заповядат и да си закупят нещо от къщичката ни, защото деца винаги е 
имало и винаги трябва да има", каза Вероника Михайлова. 

Горските даряват по 5 лв. от елхичка за бездетни двойки 

Продажбата на живи елхички започва на 9 декември и ще продължи до навечерието на Коледните 
празници - 23 декември 2019 г. 
www.kanal3.bg | 08.12.2019 | 14:15 
В понеделник в земеделското министерство ще бъде дадено началото на благотворителна кампания 
за закупуване на живи елхички под надслов "Посади надежда". 

http://focus-news.net/news/2019/12/07/2727312/fondatsiya-iskam-bebe-shte-sabira-sredstva-v-podkrepa-na-programata-invitro-na-obshtina-veliko-tarnovo-v-kashtichkata-na-sotsialnite-uslugi.html
http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/110534-Gorskite-daryavat-po-5-lv.-ot-elhichka-za-bezdetni-dvoyki
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По пет лева от продажбата на всяка елхичка, предоставена от Държавните горски предприятия, ще 
бъдат дарени за каузата. Тази година кампанията ще бъде в партньорство с Фондация "Искам бебе" и 
ще има за цел да се подпомогнат двойки с репродуктивни проблеми. Още новини от България и света 
четете тук Продажбата на живи елхички започва на 9 декември и ще продължи до навечерието на 
Коледните празници - 23 декември 2019 г. Инициативата за подпомагане на значими каузи на 
министерството от предходните кампании през 2015 и 2016 г. - "Купи жива елхичка, помогни на дете" 
бе за набиране на средства за работа с деца от фондация "Аутизъм Днес" и за лечение на дете в 
чуждбина. На събитието ще присъстват министърът на земеделието, храните и горите Десислава 
Танева, българският еврокомисар по "Иновации,научни изследвания, култура, образование и 
младеж" и заместник-председател на ЕНП Мария Габриел, основателят на фондация "Искам бебе" 
Радина Велчева и председателят на Сдружение "Аутизъм Днес" Владислава Цолова. 

Фонд "13 века България" подкрепя млади таланти 

www.standartnews.com | Агенция Стандарт | 09.12.2019 | 12:15 
Изпълнителният директор на фонд "13 века България" Слава Иванова 
Националният дарителски фонд "13 века България" обяви, че млади български творци и учени могат 
да кандидатстват за новоучредената национална награда за подпомагане на професионалното 
развитие на изявени в различни области. Призът "13 века България" представлява парична премия в 
размер на 5 000 лева, осигурени от Фонда, и е предназначена за разходи за обучение. 
Националната награда ще се присъди от жури на конкурсен принцип в два кръга. В първия етап 
комисията ще отсее шестима от номинираните кандидати. Имената им ще бъдат обявени през месец 
януари 2020. За всеки от тях Фондът ще организира дарителска кампания под надслов "ПОДКРЕПИ 
ТАЛАНТА - ДАРИ". Спомоществувателите ще могат да разтворят сърца и кесии за предпочетен от тях 
млад учен или творец, за да подпомогнат развитието му чрез фонда. 
Носителят на наградата ще бъде избран и обявен между 20 и 30 юни 2020. 
До 31 декември 2019 година кандидатите могат да подадат документите си онлайн на 
https://fund13veka.bg/talant 
В конкурса могат да участват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше 
образование в изкуството или науката и с иновативни постижения в съответната област. 
Задължително условие е през 2019 кандидатите да са приети за следдипломна квалификация в 
акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България. 
"Основната мисия на Националния фонд "13 века България" е дарителството. А то се крепи на 
емоция", казва изпълнителният директор на фонда Слава Иванова и се надява новата кауза да срещне 
съмишленици не само в страната, а и сред общностите ни по света. 

Община Белослав и Фондация "Искам бебе" организират благотворителен коледен концерт 
в града 

www.focus-news.net | 09.12.2019 | 17:06 
Варна. Благотворителен коледен концерт предстои да се проведе в близкия до Варна град Белослав, 
на 18-ти декември, от 18 часа. Това съобщават от Общината. Концертът е организиран съвместно с 
Фондация "Искам бебе" и ще се състои в киносалона на НЧ "Съзнание 1926". 
В подкрепа на благотворителната инициатива ще се включат Танцовите школи "Младост", "Петрича" 
- село Разделна, "Надиграй ме" - село Страшимирово, " Искра" - от село Езерово, както и Танцова 
формация "Балкански ритми" от Варна, Спортен клуб по Айкидо, деца от детските градини на 
територията на община Белослав и ученици от местните училища. 
Публиката ще има възможност да си закупи ръчно изработени сувенири и коледни сладки, като парите 
ще бъдат дарени на семейства, които искат да сбъднат мечтата си да имат свои деца. 

https://standartnews.com/kultura/fond-13-veka-blgariya-podkrepya-mladi-talanti-408657.html
http://focus-news.net/news/2019/12/09/2727789/obshtina-beloslav-i-fondatsiya-iskam-bebe-organizirat-blagotvoritelen-koleden-kontsert-v-grada.html
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Всички средства от кампанията ще бъдат предоставени на Фондация "Искам бебе", която подпомага 
двойки с репродуктивни проблеми и ще бъдат насочени към двойки от община Белослав. Входът за 
концерта е на цена от 3 лева. 

Оранжевата врата на DMS призовава към добрини 

www.ngobg.info | 10.12.2019 | 10:35 
От 9 до 15 декември 2019 г. неин домакин е The Mall на бул. „Цариградско шосе“   Столичният The Mall 
е третият домакин на оранжевата врата с логото на дарителската платформа DMS и мотото „Отвори 
врата за доброто. Влез, стани дарител!“.  В предишните две седмици тя призоваваше към добрини 
посетителите в Бизнес парк София и Paradise Center. Инсталацията е част от кампанията на DMS за 
насърчаване на дарителството и разясняване на механизмите за бързо и надеждно набиране на 
средства чрез еднократни или абонаментни SMS-и на кратък номер 17 777, чрез онлайн дарения през 
системата на ePay и посредством виртуален POS терминал на ОББ през напълно обновения уебсайт 
www.dmsbg.com. Администраторите на DMS – Български дарителски форум и фондация BCause, канят 
всички гости на търговския център на столичния булевард „Цариградско шосе“ от 9 до 15 декември 
т.г. да споделят в социалните мрежи свои снимки с оранжевата врата. Част от кампанията „Отвори 
врата за доброто. Влез, стани дарител!“ е Предизвикателството на DMS, което се случва изцяло в 
социалните мрежи. В него известни личности от различни сфери подкрепят благотворителността чрез 
личния си пример. До момента в кампанията „Отвори врата за доброто. Влез, стани дарител!“ се 
включиха осем популярни личности с предизвикателства към своите последователи. Радиоводещият 
Драгомир Симеонов подари коледна топка от семейната си колекция, Красимира Хаджииванова от 
„Майко Мила“ – свой любим топъл шал. В подкрепа на платформата DMS Део и съпругата му Мариана 
се разделиха с първата рисунка на сина си Боби на рождения ден на Мариана, Митко Павлов пък 
предложи среща със себе си на кафе или чай. Пианистката и композитор Мария Каракушева дари свой 
албум, Дизела – тениската, с която е бягал по Е4, актрисата Лорина Камбурова – скъп спомен от 
пътуване. През следващата седмица певецът и актьор Орлин Павлов ще подари на един от 
последователите си чифт обувчици на своята малка дъщеря. Условието към участниците във всички 
предизвикателства е да влязат на сайта dmsbg.com,  да изберат и подкрепят някоя от многобройните 
каузи, след което да споделят това в страниците на една от популярните личности в 
предизвикателството. Жребий определя при кого отива подарената вещ. Кампанията ще продължи 
активно до края на тази година. Като нейни посланици ще се включат още актьорите Весела Бабинова, 
Деси Бакърджиева и Ники Илиев с техните предизвикателства. За последните 12 години чрез 
платформата DMS са събрани над 9 531 964 лева за 911 различни кампании. Неотдавна издателство 
„Българска история“ дари 7500 лв. за каузата DMS PECA и подпомогна лечението на 28-годишния 
военен Петко Мутафчиев. Това е най-голямото еднократно дарение чрез платформата DMS през 2019 
г. Преди броени дни пристигна добра новина и от 11-годишния Златомир Линков - благодарение на 
дарители за кампанията DMS ZLATOMIR на dmsbg.com Злати ще посрещне Коледа у дома, а битката 
със Сарком на Юинг продължава.   Медийни партньори на кампанията: Инициативата на DMS „Отвори 
вратата за доброто, Влез, стани дарител“ се осъществява с медийната подкрепата на: Az-jenata.bg, BG-
mamma.bg, BGonAir, Btvnovinite.bg, Clubz.bg, Dariknews.bg, Dir.bg, Dnes.bg, Dnevnik.bg, Elle.bg, FM+, 
Investor.bg, Maikomila.bg, Mediapool.bg, Moetodete.bg, Momichetata.bg, NGObg.info, Offnews.bg, 
Programata.bg, Rozali.com, Segabg.com, Vesti.bg, Webcafe.bg, Z Rock, БГ Радио, БНР, Радио 1, Радио 
Вероника, Радио Фреш   Още за DMS: Платформата DMS стартира през май 2007 година и се 
осъществява в партньорство между Български дарителски форум и Фондация BCause. Инициативата 
дава възможност за дарения чрез еднократен SMS за абонати на трите мобилни операторa на 
територията на България – Теленор, VIVACOM и А1. От 2015 г. системата предлага и нови механизми 
за набиране на средства с абонамент за SMS и онлайн дарения. Кампаниите, които кандидатстват в 

https://www.ngobg.info/bg/news/119328-оранжевата-врата-на-dms-призовава-към-добрини.html
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системата, се одобряват от DMS Борд, който се състои от представители на двете организации, трите 
мобилни оператора, „Тера Комюникейшънс“ АД, ОББ, „Ипей“ АД, експерти и обществени 
личности.   Кампанията се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. 

Удължен срок за участие във второто издание на националната кампания БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА 

www.ngobg.info | 10.12.2019 | 12:35 
Време е за второто издание на националната кампания БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА и вие отново можете да 
бъдете част от нея. Периодът е същият - от 22 до 31 март 2020 г. Кампанията има за цел да ангажира 
широк кръг от хора с дарение към общественозначими каузи от всички краища на България в рамките 
на конкретен период от годината. Националната кампания БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА е идея на граждански 
организации, които се обединиха, за да насърчат дарителството в нашата страна. Пълният списък на 
организаторите можете да видите на сайта на инициативата. През 2019 г. се проведе първото издание 
на кампанията. Само за десет дни БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА  събра над 50 000 лв. от близо 2700 
индивидуални дарители. Със свои каузи се включиха 122 граждански организации от цялата страна. 
Те бяха в следните сфери: човешки права, култура и изкуство, подкрепа за възрастни хора, 
образование и таланти, природа и околна среда, социална подкрепа и здравеопазване, спорт, деца и 
младежи в риск.   Как можете да направите вашата кауза част от кампанията? Много лесно. Отидете 
на www.bulgariadariava.bg и се регистрирайте. Срокът за включване в кампанията е удължен и формата 
за регистрация ще бъде активна до 10.01.2020 г. Организациите, които са участвали в първото издание 
през март 2019 г., ще могат да влязат в своя профил със старите си потребителско име и парола, за да 
потвърдят данните за своята организация, да качат финансов отчет за 2018 год. и да представят новата 
си кауза. Ние, като организатори, предоставяме експертна методическа подкрепа за описание на 
каузите чрез имейл dari@bulgariadariava.bg. Насоки за това как да разкажете по интересен и 
въздействащ начин своята кауза можете да намерите тук. Всички организации /тазгодишни и нови 
участници/ ще бъдат одобрявани от комисия съгласно регламента на инициативата и заложените в 
него условия за участие. Повече информация за регламента и възможността за включване във второто 
издание на БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА ще намерите, като последвате 
https://bulgariadariava.bg/registratsia/   Защо да се присъедините към БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА? 
Инициативата ви дава възможност да достигнете до повече потенциални дарители и да осъществите 
мечтите си.   Националната кампания БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА ви свързва с индивидуални дарители. Те 
вероятно са съпричастни към проблемите, с които вие се борите, и също като вас търсят 
решения.   Чрез БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА индивидуалните дарители ще могат да ви намерят по-лесно, да ви 
дарят средства и да подкрепят каузата ви. Благодарение на тях ще имате допълнителни възможности, 
за да реализирате идеите си. Основните цели на БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА 
са:                                                                                                                                                            да популяризира 
дарителството като значима форма на подкрепа за каузите, към които сме съпричастни;да мотивира 
повече хора да се включат с дарение за избраните от тях каузи;да повиши доверието към 
гражданските организации, които работят в полза на обществото и околната среда;да повиши 
уменията на гражданските организации в представянето на каузите им и набирането на средства. При 
нужда от допълнителна информация и съдействие можете да ни пишете на имейл: 
dari@bulgariadariava.bg   Екипът на БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА 

Кампанията на DMS 'Отвори врата за доброто. Влез, стани дарител' продължава и през 
декември 

www.offnews.bg | 10.12.2019 | 15:16 

https://www.ngobg.info/bg/news/118918-удължен-срок-за-участие-във-второто-издание-на-националната-кампания.html
https://offnews.bg/obshtestvo/kampaniata-na-dms-otvori-vrata-za-dobroto-vlez-stani-daritel-proda-717278.html
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Администраторите на DMS - Български дарителски форум и фондация BCause, канят всички гости на 
The Mall на столичния булевард "Цариградско шосе" от 9 до 15 декември т.г. да споделят в социалните 
мрежи свои снимки с оранжевата врата.  
Инсталацията е част от кампанията на DMS за насърчаване на дарителството и разясняване на 
механизмите за бързо и надеждно набиране на средства чрез еднократни или абонаментни SMS-и на 
кратък номер 17 777, чрез онлайн дарения през системата на ePay и посредством виртуален POS 
терминал през напълно обновения уебсайт www.dmsbg.com. 
Част от кампанията "Отвори врата за доброто. Влез, стани дарител!" е Предизвикателството на DMS, 
което се случва изцяло в социалните мрежи. В него известни личности от различни сфери подкрепят 
благотворителността чрез личния си пример. 
До момента в кампанията "Отвори врата за доброто. Влез, стани дарител!" се включиха осем 
популярни личности с предизвикателства към своите последователи: Драгомир Симеонов, Красимира 
Хаджииванова, Део и съпругата му Мариана, Митко Павлов, Мария Каракушева, Дизела, Лорина 
Камбурова.  
Условието към участниците във всички предизвикателства е да влязат на сайта dmsbg.com, да изберат 
и подкрепят някоя от многобройните каузи, след което да споделят това в страниците на една от 
популярните личности в предизвикателството. Жребий определя при кого отива подарената вещ. 
Кампанията ще продължи активно до края на тази година. Като нейни посланици ще се включат Орлин 
Павлов, Весела Бабинова, Деси Бакърджиева и Ники Илиев с техните предизвикателства. 
За последните 12 години чрез платформата DMS са събрани над 9 531 964 лева за 911 различни 
кампании. Неотдавна издателство "Българска история" дари 7500 лв. за каузата DMS PECA и 
подпомогна лечението на 28-годишния военен Петко Мутафчиев. Това е най-голямото еднократно 
дарение чрез платформата DMS през 2019 г. 
Преди броени дни пристигна добра новина и от 11-годишния Златомир Линков - благодарение на 
дарители за кампанията DMS ZLATOMIR на dmsbg.com Злати ще посрещне Коледа у дома, а битката 
със Сарком на Юинг продължава. 

Три журналистки са "Човек на годината" на БХК 

www.segabg.com | 10.12.2019 | 15:40 
В Международния ден за правата на човека — 10 декември Българският хелзински комитет връчи 
наградите си за принос в борбата за правата на човека. Журито присъди големия приз „Човек на 
годината" 2019 на журналистките Генка Шикерова, Полина Паунова и Силвия Великова. Те са едни от 
преките участници в големите предизвикателства пред свободата на изразяване през изминалата 
година. Шикерова, Паунова и Великова са сред емблематичните защитници на честта на 
журналистическата професия в България, отстоявайки правото и задължението си да разкриват и 
огласяват истината, мотивира се журито. Общо десет награди за личности и организации със 
съществен принос и активност в защитата на правата на човека, животните и опазването на околната 
среда бяха връчени по време на церемонията. Освен голямата награда журито определи и две 
подгласни награди, както и седем специални награди. Националната мрежа за децата и 
изпълнителният й директор Георги Богданов получават подгласна награда заради огромните усилия, 
вложени от екипа в разяснителна кампания в цялата страна срещу безпрецедентните атаки срещу 
Стратегията за детето от страна на крайни религиозни и ултранационалистически движения и 
организации. През 2019 г. Георги Богданов бе на първа линия и в дебати, обсъждания и протести, за 
да се противопостави на дезинформацията. Юлия Георгиева и „Център за хуманни политики" също са 
отличени с подгласна награда заради организацията на мащабна онлайн кампания за набиране на 
средства за продължаване на работата на „Розовата къща" — дневен център за наркозависими хора. 
През лятото на 2019 г. центърът беше в опасност да бъде закрит, но Георгиева и ЦХП спасиха и 

https://www.segabg.com/hot/tri-zhurnalistki-sa-chovek-na-godinata-na-bhk


   
 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България  
 

18 

разгърнаха услугата, която е единствена по рода си за София. Специален приз „Вдъхновение на 
годината" отива при Мануела Попова — инициатор на проекта „Не ми се обиждай, но...". Проектът се 
бори с наложените в обществото стереотипи и стигми за хората с различни увреждания и 
здравословни проблеми, хора от етнически, полови и религиозни малцинства, хора от различни групи 
и с различни истории. Специален приз „Активист на годината" е присъден на „Дишай, Перник" — 
сдружение на активни граждани, които защитават правото на чист въздух и търсят решения на 
проблема с мръсния въздух в своя град. Специален приз „Застъпник на годината" взима адв. Калин 
Ангелов. Той е адвокат и дългогодишен защитник на правата на лишените от свобода. Работи активно 
срещу полицейското насилие и злоупотребата с полицейски правомощия и е член на „Движение 
Промѣна". Георги Георгиев и гражданско движение „Боец" получават специален приз „Доблест на 
годината". През 2019 г. движението и председателят му подадоха редица сигнали срещу висши кадри 
на прокуратурата и Комисия за отнемане на имуществото, придобито от престъпна дейност, 
включително Пламен Георгиев, Иван Гешев и Сотир Цацаров. Георгиев организира и оглави 
протестите срещу порочния избор на нов главен прокурор. Специален приз „Постоянство и памет" 
журито отреди на фондация „Остров Белене". Концлагерът „Белене" е сред тъмните петна от нашата 
история, за които трябва да се знае и да се помни. През 2019 г. фондация "Остров Белене" работи 
активно в тази посока, като представи идеен проект за мемориален комплекс на остров Персин, който 
предвижда възстановяване на концентрационния лагер във вида му от 50-те години на миналия век. 
Ромски граждански активисти печелят специален приз „Храброст на годината". В началото на 2019 г. 
ромски активисти и техни приятели от цялата страна изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов и 
вицепремиера Томислав Дончев за отхвърляне на „Концепция за промени в политиката за интеграция 
на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им" на вицепремиера 
Красимир Каракачанов. По време на дискусиите за Концепцията ромски активисти мобилизираха 
роми от кварталите на България да пишат до премиера и в резултат до Министерски съвет и 
администрацията бяха изпратени над 1000 писма. Специален приз „Пробуждане на годината" спечели 
ИК „Подкрепи педиатрията" През 2019 г. младо поколение лекари се опълчиха на статуквото, 
застанаха срещу началниците си и нарушиха десетилетия на мълчание, за да повдигнат въпроси от 
особено значение за детското здравеопазване. Първият протест на екипа на педиатрията беше през 
април тази година, провокиран от липсата на животоспасяващи медикаменти, лимитите за прием, 
недофинансираните педиатрични клинични пътеки. Тази година постъпилите и допуснати номинации 
бяха разгледани от журито в състав: Красимир Кънев, председател на БХК; Красимира Величкова, 
директор на Български дарителски форум; адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния 
екип на Програма Достъп до информация; Явор Гечев, директор „Маркетинг и връзки с 
обществеността" на фондация „Четири лапи"; Аделина Банакиева — член на Национална гражданска 
инициатива „Системата ни убива всички", които получиха Голямата награда на БХК „Човек на годината 
2018"; Бояна Петкова — основателка на „Макове за Мери"; Марияна Кацарова, журналист и 
правозащитник; Петко Петков, съдия; адвокат Даниела Михайлова, ръководител на правната 
програма на „Инициатива за равни възможности"; Яна Бюрер Тавание, член на управителния съвет на 
БХК. Наградите „Човек на годината" се връчват от БХК от 2008 г. насам. Те нямат финансово изражение. 

Помагаме с дарения за подготовката на олимпийците по астрономия 

в. Труд | 11.12.2019 | 00:01 
Сдружението на олимпийските отбори по природни науки планира да закупи телескопи за изследване 
на вселенара и да провежда Национална школа по астрономия като част от подготовката на 
българските ученици преди международни олимпиади по астрономия и астрофизика. Сдружението е 
създадено през 2010 г. със задачата да осигурява възможно най-добрите условия за подготовка и 
развитие на младите български учени. Това е трудна, често непосилна за финансиране мисия. 
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Затова организацията набира дарения, с които планира да подпомогне подготовката на олимпийците 
по астрономия и астрофизика. Каузата на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки 
"Да достигнем звездите" е включена в благотворителната кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да 
помогнеш" и може да бъде подкрепена с дарение чрез платформата izberi.rbb.bg. Дарителската 
инициатива на банката се провежда за 11-а поредна година, като от 2009 г. досега е помогнала с близо 
3 млн. лв. за реализирането на 257 здравни, социални, културни и екологични проекти. 
Да представят България на световната сцена и да печелят отличия от международни състезания е най-
сладката награда за младите олимпийци, положили неуморен труд през учебните срокове и летните 
ваканции. Подкрепата за каузата на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки е 
инвестиция в българските деца и принос към развитието на обществото ни. 

Близо 2000 лв. събра фондация “Искам бебе” на Коледния базар 

www.dnesbg.com | 11.12.2019 | 12:40 
Близо 2000 лв. събраха доброволците от фондация “Искам бебе” в рамките на два дни на Коледния 
базар в парк “Марно поле” във В. Търново. В къщичката, предоставена благотворително от Общината 
за социалните услуги, бяха изложени красиви ръчно изработени сувенири от съмишленици на каузата. 
Предлагаха се също домашни курабийки, картички, книги, стъклени изделия, играчки за елха, коледни 
декорации и др. “Досега не се е случвало да съберем такава сума на Коледния базар. Но съм много 
щастлива, тъй като много хора идваха специално заради нашия щанд, за да ни подкрепят. Явно 
обществото се отваря към дарителските акции, и то не само по Коледа, но и през останалите дни от 
годината”, сподели Вероника Михайлова, координатор на фондация “Искам бебе”, Това е последната 
инициатива на фондацията за т.г. В началото на 2020 г. предстои да бъде избрана една двойка от В. 
Търново с репродуктивни проблеми. Тя ще бъде определена чрез жребий сред кандидатите за 
финансово подпомагане. Във фондацията се сформира поредната четвърта група за психологическа 
подкрепа с психолог по репродуктивна медицина, а посещенията за двойките са безплатни, уточни 
Михайлова. Весела БАЙЧЕВА loading... 

800 ученици ще получат практични знания по финанси 

www.cross.bg | 11.12.2019 | 15:28 
Работата в клас е по утвърдено учебно съдържание на Джуниър Ачийвмънт България и ще се 
преподава от 34 учители, с подкрепата на 50 бизнес доброволци 
/КРОСС/ В 34 класа в страната стартира програмата "Практични финанси", със своето трето издание, 
което ще достигне до ученици от гимназиален етап в 31 училища в градовете София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Русе, Кърджали, Габрово, Благоевград, Разлог, Пазарджик, Вършец, Враца, Тетевен, Пирдоп, 
Търговище, Елин Пелин, Вълчи дол, Монтана, Лом, Плевен и с. Черни Осъм, област Ловеч. 
34 учители, обучени в преподаване на практическия курс по лични финанси ще водят предмета, а във 
всеки от класовете са предвидени между две и пет посещения от бизнес ментори от компаниите, 
осигуряващи и финансиране за реализацията на курса - NN България, BNP Paribas Лични финанси и 
УниКредит Булбанк. 
"Свидетели сме на сериозно сътресение в капацитета на българското училище да подготвя младите 
хора за живота. От резултатите от проучването PISA става ясно, че близо половината ученици в 
България нямат знания и умения, които да им позволяват да правят преценки или да взимат решения 
в различен личен и професионален контекст, както и не могат да намират подходящо научно 
обяснение в ежедневна ситуация. Финансовата грамотност се разглежда като елемент от 
компетентността за предприемчивост и инициативност, и е ключово важно присъствието на такава 
практическа теория за живота в клас. Благодарение на бизнес партньорите на "Практични финанси" 
предметът стига до ученици в страната вече за трета година и е важно тази устойчивост да бъде 

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/blizo-2000-lv-sabra-fondatsiya-viskam-bebev-na-koledniya-bazar.html
http://www.cross.bg/bulgariya-finansi-ychenitzi-1620032.html
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регистрирана и подкрепена от средата, включително на институционално ниво" - каза Милена 
Стойчева, изпълнителен директор на JA България. 
Първите уроци в клас, както и стартовото посещение на бизнес доброволците са вече факт в повечето 
от училищата, където се преподава предметът през тази учебна година. Съдържанието е фокусирано 
върху 12 важни теми, свързани с личните финанси, сред тях са: разбиране на приходите и разходите, 
лично бюджетиране, кредити и застраховане в контекста на риск и инвестиции и др. 
"Радваме се, че заедно с партньорите ни от JA България намираме правилния път и подход към 
българските ученици. Участието ни в "Практични финанси" e израз на желанието ни да подпомогнем 
младите хора в натрупването на знания и умения за управление на личните финанси. Служителите и 
консултантите от NN България, които се включват като лектори и ментори по програмата, съвместно с 
учениците разглеждат финансови казуси и примери от практиката, като ги насочват във вземането на 
адекватни финансови решения за реализиране на важни житейските цели - добро образование, 
защита от различни рискове, осигуряване на добър стандарт на живот."- каза Николай Стойков, Главен 
изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване и на NN Живото застраховане. 
Жозе Салойо, управител на БНП Париба Лични Финанси в България заяви: "Ние подкрепяме проекта 
от самия му старт, защото сме убедени, че това е важна част от отговорността на водещите финансови 
институции към обществото. Днес финансовата грамотност е по-важна от всякога и затова ние сме 
щастливи, че можем да предадем огромния опит на нашата компания и да дадем своя принос 
младите хора да научат как да управляват разумно личните си финанси, защото така ще бъдат 
отговорни потребители в бъдеще." 
Като един от водещите партньори на програмата от тази учебна година се включи и УниKредит 
Булбанк: "Партньорството на УниКредит Булбанк с JA България е част от международната инициатива 
Social Impact Banking на УниКредит. Повишаването на финансовата култура е един от приоритетите на 
инициативата. JA беше избрана от УниКредит Булбанк за един от официалните партньори на Social 
Impact Banking в България, защото предлагат широка платформа за предаване на финансов и бизнес 
опит на българските ученици. Крайната ни цел е: по-информирани млади хора, които разумно и умело 
да управляват парите си", коментира Теодора Петкова - председател на УС и Главен Изпълнителен 
Директор на банката. 
В края на курса през юни 2020 г. учениците от 34-те класа ще разпознават начините, по които 
финансовите избори влияят върху качеството им на живот. Като заключителен елемент от обучението 
най-активните ученици ще участват във финансов иновационен лагер "Практични финанси", който JA 
България ще организира през май 2020 г. 
История на програмата 
"Практични финанси" стартира през 2017 г. по инициатива на JA България и финансовия сектор у нас, 
в лицето на 8 браншови организации - Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на 
българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация за лизинг (БАЛ), Българска асоциация за 
потребителско кредитиране (БАПК), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българска 
асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на 
управляващите дружества (БАУД). Институционални партньори на проекта са Министерство на 
науката и образованието (МОН), Комисия за финансов надзор (КФН), Национална агенция за 
приходите (НАП). Първоначалното финансиране беше осигурено от Европейската банка за 
възстановяване и развитие, с Инициатива за общностите, БНП Париба Лични Финанси, NN България и 
Финансова група Karoll, Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп, ДЗИ и ПОК "Доверие" АД. 
Учебният курс по "Практични финанси" се състои от 12 теми, които покриват 72 часа и се преподава в 
гимназиален етап, като част от часовете по избираема и факултативна подготовка в средни, 
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профилирани, професионални и езикови училища, както и като предмет в раздел "Б" и раздел "В" на 
учебните планове на училищата. 

Fibank подпомага художествената гимнастика и изоставени животни с новия си календар 

www.banker.bg | 12.12.2019 | 12:41 
Първа инвестиционна банка (Fibank) представи поредния си социален проект – 
благотворителния календар за 2020 година. Той отново е украсен с фотографиите на момичетата от 
националния отбор по художествена гимнастика, които позират, прегърнали изоставени животни от 
приюта Animal Rescue Sofia. Календарът е разработен изцяло с благотворителна цел, а средствата, 
събрани от неговото разпространение, ще бъдат предоставени за развитието на художествената 
гимнастика в България и за подпомагането на приюта.  И тази година портретите на "Златните 
момичета" са дело на фотографа Петър Пешев. Благотворителната кампания вече се е превърнала в 
традиция, а всяка година банката произвежда и продуцира календари, подчинени на различни каузи. 
Настоящата идея на снимките в календара е да изведе момичетата от залата за тренировки и да 
постави пред тях предизвикателството да застанат пред обектива с непредсказуемите животни. 
От 12 декември календарът се предлага в цялата клонова и офисна мрежа на Fibank в страната. Цената 
му е 10 лева, а всеки закупил го, получава специално свидетелство за дарение от Българската 
федерация по художествена гимнастика. В края на месец януари догодина или след изчерпването на 
продадените календари, банката ще удвои събраната сума. 

"Лидл" отказа благотворителната акция на учениците от клуб "Милосърдие" в Смолян  

www.haskovo.net | 12.12.2019 | 15:11 
За днес 12 декември беше планирана благотворителната акция на Клуб „Милосърдие“ към 
Професионалната гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" в Смолян, в която предколедно 
се събират хранителни продукти в помощ на семейства с деца в затруднено социално 
положение.  В последния момент от "Лидл" са отказали участие в акцията на учениците, което налага 
спешна смяна на дестинацията, пред която децата ще събират продуктите. С призива си да дарите за 
хората в нужда, младежите ще бъдат днес от 16.30ч до 19.30ч вместо в "Лидл"- в хранителния магазин 
срещу I СУ "Кирил и Методий" /стария детмаг/, както и магазините "Арена" и "Билла".  Нека всеки, 
който може дари за семейства в нужда, предпочитани са трайни хранителни пордукти и стоки.  

Дарителска кампания опазва местното културно наследство 

www.blitz.bg | 12.12.2019 | 18:13 
От години българските читалища са изправени пред сериозни затруднения да изпълняват своята 
мисия по проучване, документиране и популяризиране на местното културно наследство. За да 
възроди истинската мисия на читалищата в отделни региони на страната, Института за етнология и 
фолклористика към БАН стартира инициативата "Да опазим локалното културно наследство". 
Каузата набира дарения в рамките на традиционната благотворителна кампания на Райфайзенбанк 
"Избери, за да помогнеш". 
Със събраните средства ще бъдат подкрепени дейности на пет читалища от различни региони на 
страната, които се отличават с уникална местна култура. 
НЧ "Просвета - 1928" в село Габрене (община Петрич) ще документира и представя пъстрата палитра 
от традиционни празници в селото. 
НЧ "Мургаш - 1929" в с. Желява (област София-град) ще обособи специално помещение за провеждане 
на културни и образователни инициативи, чрез които деца и млади хора ще имат възможност да се 
докоснат до над 400 експоната от историята, бита и културата на селото и региона. 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/fibank-podpomaga-hudojestvenata-gimnastika-i-izostaveni-jivotni-s-noviia-si-kalendar
https://www.haskovo.net/news/483244/lidl-otkaza-blagotvoritelnata-aktsiya-na-uchenitsite-ot-klub-milosardie-v-smolyan
https://blitz.bg/obshtestvo/kultura/daritelska-kampaniya-opazva-mestnoto-kulturno-nasledstvo_news714644.html


   
 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България  
 

22 

Те ще имат възможност и да облекат старинни желявски носии, както и да извършат някои съхранени 
от миналото дейности като чепкане и предене на вълна, намотаване на прежда и др. 
НЧ "Напредък - Юпер 1915" в с. Юпер (община Кубрат) ще събира кулинарни рецепти за ястия, 
характерни за традиционната кухня на селището и региона, които ще бъдат отпечатани в книга. 
Читалището ще организира изложба със специално приготвена обредна храна, характерна за 
празниците от пролетния календарен цикъл в периода между Лазаровден и Гергьовден. 
НЧ "Родопска просвета - 1923", град Девин, ще осъществи инициативата "Пътуващото куфарче", която 
ще представя пред децата в детските градини в смолянска област традиционните обичаи и празници, 
типични за Девин и околните села. 
Наред с това, читалището ще подобри условията в библиотеката, където също ще се провеждат 
специално предназначени за деца и младежи образователните инициативи. 
НЧ "Нови хоризонти 2009", Перник, ще организира ателиета за изработване на модели на сурвакарски 
маски. По време на ателиетата деца и младежи ще бъдат запознати с обичая Сурва. 
Каузата за опазване на местното културно богатство може да бъде подкрепена чрез дарение през 
платформата izberi.rbb.bg. 

Отличиха студенти-отличници в първите награди на Фондация „Евгений Мосинов“ 

www.faragency.bg | 12.12.2019 | 21:45 
Георги РУСИНОВ Силвия ШАТЪРОВА Фондация „Евгений Мосинов“ проведе първите си годишни 
награди. Фондацията бе създадена от съпругата на покойния топ-юрист и бивш общински съветник 
Евгений Мосинов – Илияна Мосинова. Той ни напусна през декември миналата година. Събитието се 
проведе в Атриума на Бургаски свободен университет, където Мосинов бе преподавател. Гости бяха 
политици, магистрати, представители на полиция и прокуратура, общественици, преподаватели в 
университета и медии. Отличени бяха най-добрите студенти на университета, преподаватели, 
благодетели и близки, които са помогнали за организационната дейност на фондацията. Целта на 
фондацията е даде старт на нещо благородно и догодина наградените отличници, освен плакети да 
получат и стипендии. Всички присъстващи имаха възможност да оставят лично дарения още по време 
на вечерта. Трима от отличниците на университета – Пенчо Колев, с пълно 6.00, Юлиана Траянова – 
5.70 и Красимир Русев – 5.68 получиха почетните плакети. Първият е студент в специалност „Финанси“, 
а другите двама „Право“. „Изключително съм горд и щастлив тази награда. Благодаря на фондацията. 
Човек и добре да живее, важно е какво оставя след себе си. А Евгений Мосинов оставя много“, заяви 
Колев при получаване на наградата си. „Искам да изкажа моите най-искрени и сърдечни 
благодарности. За мен беше голяма изненада и голяма чест. Благодаря“, заяви на свой ред Траянова. 
„За мен е чест да присъствам на събитието. Благодаря за отличието и пожелавам успех на 
фондацията“, заяви Русев. Проф. Галя Христозова обясни, че се надява това събитие да се превърне в 
традиция. „Ще помагаме разбира се, защото нашите студенти заслужават уважение, почит и награди. 
А Евгений заслужава да го запомним като човек с широка душа. Тя днес се проявява по един по 
различен начин благодарение на г-жа Мосинова“, каза ректорът на университета. Илияна Мосинова 
благодари, както на нея, така и на проф. Петко Чобанов, президент на университеа и областния 
управител Вълчо Чолаков за подкрепата и приятелското уважение. Тримата бяха сред 
награждаващите тази вечер. Вълчо Чолаков емоционално заяви, че ще наруши протокола и обеща, че 
завърне ли се в адвокатския бизнес ще търси партньор сред някои от наградените от фондацията. В 
памет на Евгений Мосинов се изказаха и негови колеги адвокати, както и хора, чийто сърца е докоснал 
през годините си на неуморен труд. 

Проект за белошипата ветрушка с финансиране от Lidl 

в. Старият Мост, Свиленград | 13.12.2019 | 00:01 

http://www.faragency.bg/bg/otlichiha-studenti-otlichnitsi-v-parvite-nagradi-na-fondatsiya-evgeniy-mosinov/
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Проект "Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка" на Сдружение "Природен Парк Сакар" - 
с. Левка е сред 4-те финалисти в тематична област "Околна среда" на най-голямата социално 
отговорна инициатива"Ти и Lidl за по-добър живот". В рамките на третото издание на инициативата на 
Лидл България финансиране ще получат общо 22 проекта на граждански организации в 25 населени 
места. 
Одобрените за финансирани проекти бяха представени и наградени на официална церемония на 29 
ноември в София със специалното участие на вицепремиера и председател на Съвет за развитие на 
гражданското общество към Министерски съвет Томислав Дончев. 15 от тези социално значими 
проекти ще се реализират в областта на културата и образованието, а в полза на околната среда и 
активния начин на живот ще бъдат финансирани 7 проекта. 
"Ти и Lidl за по-добър живот" е определяна като най-голямата грантова програма на частен 
корпоративен дарител у нас и се реализира в партньорство с Фондация "Работилница за граждански 
инициативи" и Български дарителски форум. 
Проектът на "Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка" цели да подпомогне процеса за 
повишаване числеността на редките соколчета и разпространението им в нови територии в района на 
защитена зона "Сакар" - BG0002021 част от екологичната мрежа Натура 2000. В проекта са предвидени 
директни природозащитни дейности, като поставяне на изкуствени гнездилки за редките соколчета и 
наблюдения на защитените птици в района на с. Левка. Планирани са и информационни дейности, 
насочени към местни хора, преподаватели, ученици, и родители. 
От Сдружението припомнят, че преди няколко години гнезденето на тази рядка птица бе възстановено 
в с. Левка. За нея се считаше, че от години не се размножава у нас, но видът се завърна в страната ни 
през 2014 г. чрез проект на Зелени Балкани по Програма LIFE на ЕС. "Природен парк Сакар" 
партнираше активно в процеса и допринесе за изпълнението на серия от успешни дейности. 
13.12.2019 г. 
Стр. 2 

FIBANK, ANIMAL RESCUE И БФХГ ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯ В МИСИЯТА ДА ПРАВИШ ДОБРО 

в. 19 минути | 13.12.2019 | 00:01 
По традиция в началото на месец декември Fibank (Първа инвестиционна банка) представи своя 
благотворителен календар за идващата 2020-та година. През тази година банката съвместно с 
Българската федерация по художествена гимнастика и ентусиастите от приюта за бездомни животни 
Animal Rescue Sofia обединиха усилия в мисията да правиш добро. В литературен клуб Перото те 
представиха каузата, която подкрепя новият календар на банката. Изящни портрети на младите 
грации от ансамбъла по художествена гимнастика - девойки и жени, прегърнали изоставени животни, 
подслонени в приюта Animal Rescue Sofia, греят на всеки един от дванайсетте месеца. Майсторските 
потрети на фотона Петър Пешев напомнят артините на старите майстори. В очите на изоставените 
животни грее топлина и обич-онази, която заслужават да получат в своя нов дом и при своя нов 
приятел, който ще се грижи с цялата си любов за своя избраник. През тази година кампанията носи 
посланието: "Къде е моят приятел" акцентирайки върху възможността за намиране на нов дом на 
изоставените животни, подслонени в приюта на Animal Rescue Sofia. "Горди сме, че красотата и 
добротата са част от нашето послание в този благотворителен календар, защото тези момичета са 
героите на нашето време, които блестят като истински диаманти със своята прекрасна човешка 
същност!" сподели Илиана Раева, Президент на БФХГ, и добави: "Обръщам се с благодарност към 
нашите партньори от Fibank, които за поредна година помагат на българската художествена 
гимнастика да върви към своята олимпийска мечта!" Надя Станчева, управител в 
Animal Rescue Sofia, благодари за подкрепата с думите:"Аз вярвам в чудесата и виждам добротата, 
защото те са навсякъде около мен. Всяка усмивка, всяка размахана опашка, всеки спасен живот - това 
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са чудесата в моя свят. А те са възможни единствено заради добротата на хората. Вярвам, че всеки път 
е по-лек, когато вървиш по него с приятел. От името на четириногите обитатели на приют "Фермата" 
благодаря на Fibank, задето станаха нашият приятел по пътя!" 
Всеки, който желае да се включи и да подкрепи благородната инициатива, може да придобие 
календара срещу сумата от 10 лв. във всеки клон или офис на Fibank, до изчерпване на количествата. 
В края на кампанията банката ще удвои събраните средства. 
Fibank по традиция подкрепя различни благородни каузи през годините, посветени на българския 
спорт, изкуството и редица социално-значими проекти. 
Стр. 5 
 

Стартира пилотен скрининг за рак на белия дроб 

в. Труд | 13.12.2019 | 00:01 
Кампания за ранно диагностициране на едно от най-смъртоносните и скъпи за лечение заболявания - 
рака на белия дроб, инициират Дружество по кардиоторакална рентгенология и Сдружение "Въздух 
за здраве". 
Според статистиката, ракът на белия дроб е най-честото онкологично заболяване при мъжете над 45 
години и третият по честота при жените. Едва 2% от пациентите с късно установено заболяване от този 
вид преживяват 5 години след поставяне на диагнозата. Шансът за излекуване при ранно откриване е 
голям (80%), но ракът на белия дроб много рядко дава симптоми, преди да е станало късно. 
Единственият доказан начин за навременно му откриване е скрининга. 
Затова Дружеството по кардиоторакална рентгенология и Сдружение "Въздух за здраве" стартират 
пилотен скринингов проект за ранно установяване на заболяването. Каузата "Заедно срещу рака на 
белия" е част от дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" и набира 
средства за реализация заедно с други 22 здравни, социални, културни и екологични проекти. Те могат 
да бъдат подкрепени през дарителската платформа izberi.rbb.bg. 
Целта на "Заедно срещу рака на белия дроб" е да се изготви алгоритъм, по който да се провежда 
скрининг на рака на белия дроб. В рамките на проекта ще се изследва пилотна група от пациенти и ще 
се анализират резултатите - медицински и икономически, което ще представлява първа стъпка за 
приложението му на национално ниво. Очакванията са обществената полза да се изрази в по-малки 
разходи за неефективното късно лечение, както и в съхранена работоспособност на успешно 
излекуваните пациенти с ранно установен стадий на болестта. 
Стр. 21 

В половината области няма услуги за жени и деца жертви на насилие, местната власт често 
нехае 

www.ngobg.info | 13.12.2019 | 09:43 
В половината области от страната няма интегрирани услуги в помощ на жените и децата жертви на 
домашно насилие, съобщава Дневник. Това се разбра на семинар, посветен на жертвите на домашно 
насилие, организиран от фондация "Асоциация Анимус", сдружение "Институт за социални дейности 
и практики" и с подкрепата на УНИЦЕФ. В области като Сливен, Кърджали, Ямбол и Смолян изобщо 
няма кризисни центрове за жени и деца, пострадали от насилие. А това са местата, където те получават 
не само психологическа помощ и социална подкрепа, а и подслон и физическа защита - неща, които 
са особено необходими, за да имат възможност да организират живота си занапред. В Кърджали дори 
няма център за обществена подкрепа - най-разпространената социална услуга, където децата и 
семействата могат да получат психологично и социално консултиране, така че да преодолеят различни 
проблеми в развитието и общуването. "Реално в тези места се разчита само на полицията и тел. 112", 

https://www.ngobg.info/bg/news/119357-в-половината-области-няма-услуги-за-жени-и-деца-жертви-на-насилие.html
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разказва Катя Кръстанова от "Асоциация Анимус". Кризисни центрове за жени и деца, жертви на 
насилие, има само в девет области на страната. Същевременно социални услуги, финансирани с 
държавни средства има само в градовете Бургас, Търговище и Плевен, а с общински средства - 
единствено във Варна. Навсякъде другаде се разчита на неправителствения сектор, който осигурява 
финансиране чрез участие в различни програми и проекти, както и от дарения. Като добър пример от 
фондацията сочат Русе, където има редица услуги за жертвите на насилие - два кризисни центъра, 
звено "Майка и бебе", център за обществена подкрепа и т.н., които са предоставени на различни 
подизпълнители от неправителствения сектор. „Има общини, които нямат практика да предоставят 
услуги на подизпълнители. Но когато става дума специално за жертви на домашно насилие, няма и 
желание, защото това са много тежки структури", разказва Кръстанова. Тя дава пример с факта, че 
един кризисен център изисква не само наличие на психолог и социален работник, но също 24-часово 
настаняване, мерки за физическа защита на настанените там и много добри механизми за 
взаимодействие с институциите. Наред с това жертвите имат нужда от юридическа защита, а често и 
от медицинска помощ. Всичко това може да бъде осигурено например в т.нар. Зона закрила - 
центрове за застъпничество и подкрепа, насочени към децата. Там децата, жертви на престъпления, 
могат да получат не само психологическа помощ и социално застъпничество, но и медицински 
консултации и правна помощ и да им бъде осигурен щадящ разпит в защитена среда в рамките на 
досъдебното и съдебно производство. Тези центрове са лицензирани от Агенцията за закрила на 
детето, но самата услуга ще стане възможна след влизането в сила на Закона за социалните услуги, 
където за пръв път се дава рамка за интегрирания подход и интегрираните услуги. Законът трябваше 
да влезе в сила от 1 януари 2020 г., но социалното министерство реши да го отложи, за да се даде 
време да се обясни смисълът му и да се разговаря с настроените срещу него родителски групи, които 
виждат заплаха от отнемане на деца. 

Купувате жива елха, помагате на семейство да има дете 

www.marica.bg | 13.12.2019 | 12:28 
Живи елхички в саксия продава благотворително Горското стопанство в Пазарджик пред сградата си 
на булевард "Александър Стамболийски" 50. Коледните дръвчета струват 15 лева, като 5 лева от всяко 
ще бъдат заделени за кампанията "Посади надежда", която тази година ще бъде в партньорство с 
фондация "Искам бебе" и ще има за цел да се подпомогнат двойки с репродуктивни проблеми. 
Кампанията за благотворително закупуване на живи елхи е на Министерството на земеделието, 
храните и горите и ще продължи до коледните празници.  След като бъдат купени, коледните 
дръвчета в саксия на Горското стопанство трябва да бъдат поставени на балкон или в двор. Пръстта 
им трябва да бъде поддържана постоянно влажна, но в никакъв случай да не бъдат наторявани, 
защото дръвчетата са в състояние на покой. "Внесете на топло в последния момент - дните преди 
Коледа, така елхичката ще има възможност да се адаптира. Не е добре коледното дръвче да престоява 
вътре повече от две-три седмици. Изнасянето пък не бива да става веднага на студено. Хубаво е да 
престои в хладно помещение няколко дни, а ако нямате такова, сложете саксията в по-закътано място 
на двора или на балкона в по-топъл ден или при снеговалеж. Коледното дръвче трябва да се засади 
на открито преди започване на вегетационния сезон (март, началото на април)", съветват 
специалистите. 

Проект на УМБАЛ Бургас е класиран в дарителската кампания “Избери, за да помогнеш” 

www.radiomilena.com | 13.12.2019 | 12:30 
Проект на Отделението по ревматология на УМБАЛ Бургас участва в тазгодишната дарителска 
кампания “Избери, за да помогнеш”. Проектът “За топли ръце и ходила и през зимата, и през лятото” 
има за цел покупка на специализирана апаратура – иновативна дигитална капиляроскопска камера, 

https://www.marica.bg/region/pazardjik/kupuvate-jiva-elha-pomagate-na-semeystvo-da-ima-dete
http://www.radiomilena.com/2013/60213/проект-на-умбал-бургас-е-класиран-в-дар/
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за диагностика на “Феноменът на Рейно”, познат още като “Болестта на Рейно” и “Синдром на Рейно”. 
Това е състояние на нарушена пропускливост на капилярите на пръстите на ръцете и ходилата. 
Проявява се с побеляване и посиняване на пръстите, най-често при студ. Тези оплаквания може да са 
проява на самостоятелно заболяване или да бъдат симптом на някои от така наречените системни 
заболявания на съединителната тъкан като системен лупус еритематодес и прогресираща системна 
склероза. Феноменът на Рейно най-често се проявява при млади жени в детеродна възраст и нарушава 
значително трудоспособността им и ежедневния им физически и емоционален комфорт. Ако 
заболяването не бъде навреме диагностицирано и адекватно лекувано, може да доведе до трайна 
инвалидизация. Основният начин за обективизация на състоянието на капилярите и уточняване на 
диагнозата е капиляроскопията – изследване, при което чрез микроскоп се наблюдават капилярите 
на пръстите на ръцете. Покупката на апаратурата ще даде възможност за съвременна, бърза и 
обективна диагностика на Феномена на Рейно с дигитален запис на самото изследване. Последното 
ще позволи сравнимост на резултатите с последващи изследвание, проследяване на ефекта от 
прилаганото лечение, натрупване на база данни, което във времето ще даде възможност за научна и 
статистическа обработка.Пациентите ще имат безплатен достъп до тази съвременна методика, което 
ще им даде възможност за обективно диагностично уточняване, назначаване на адекватно лечение и 
проследяване на резултатите от него. 
 

Орин Павлов подарява обувчици в името на доброто 

www.19min.bg | 13.12.2019 | 13:15 
Столичният The Mall е третият домакин на оранжевата врата с логото на дарителската платформа DMS 
и мотото "Отвори врата за доброто. Влез, стани дарител!". В предишните две седмици тя призоваваше 
към добрини посетителите в Бизнес парк София и Paradise Center. Инсталацията е част от кампанията 
на DMS за насърчаване на дарителството и разясняване на механизмите за бързо и надеждно 
набиране на средства чрез еднократни или абонаментни SMS-и на кратък номер 17 777, чрез онлайн 
дарения през системата на ePay и посредством виртуален POS терминал на ОББ през напълно 
обновения уебсайт www.dmsbg.com.  
Администраторите на DMS - Български дарителски форум и фондация BCause, канят всички гости на 
търговския център на столичния булевард "Цариградско шосе" от 9 до 15 декември т.г. да споделят в 
социалните мрежи свои снимки с оранжевата врата. Част от кампанията "Отвори врата за доброто. 
Влез, стани дарител!" е Предизвикателството на DMS, което се случва изцяло в социалните мрежи. В 
него известни личности от различни сфери подкрепят благотворителността чрез личния си пример. До 
момента в кампанията "Отвори врата за доброто. Влез, стани дарител!" се включиха осем популярни 
личности с предизвикателства към своите последователи. Радиоводещият Драгомир Симеонов 
подари коледна топка от семейната си колекция, Красимира Хаджииванова от "Майко Мила" - свой 
любим топъл шал. В подкрепа на платформата DMS Део и съпругата му Мариана се разделиха с 
първата рисунка на сина си Боби на рождения ден на Мариана, Митко Павлов пък предложи среща 
със себе си на кафе или чай. Пианистката и композитор Мария Каракушева дари свой албум, Дизела - 
тениската, с която е бягал по Е4, актрисата Лорина Камбурова - скъп спомен от пътуване. През 
следващата седмица певецът и актьор Орлин Павлов ще подари на един от последователите си чифт 
обувчици на своята малка дъщеря. Условието към участниците във всички предизвикателства е да 
влязат на сайта dmsbg.com, да изберат и подкрепят някоя от многобройните каузи, след което да 
споделят това в страниците на една от популярните личности в предизвикателството. Жребий 
определя при кого отива подарената вещ. Кампанията ще продължи активно до края на тази година. 
Като нейни посланици ще се включат още актьорите Весела Бабинова, Деси Бакърджиева и Ники 

https://19min.bg/news/4/124311.html
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Илиев с техните предизвикателства. За последните 12 години чрез платформата DMS са събрани над 
9 531 964 лева за 911 различни кампании.  
Неотдавна издателство "Българска история" дари 7500 лв. за каузата DMS PECA и подпомогна 
лечението на 28-годишния военен Петко Мутафчиев. Това е най-голямото еднократно дарение чрез 
платформата DMS през 2019 г. Преди броени дни пристигна добра новина и от 11-годишния Златомир 
Линков - благодарение на дарители за кампанията DMS ZLATOMIR на dmsbg.com Злати ще посрещне 
Коледа у дома, а битката със Сарком на Юинг продължава. 

А1 учи възрастни хора да използват компютри и мобилни устройства 

www.topnovini.bg | 13.12.2019 | 13:28 
А1 организира обучения по компютърна грамотност в рамките на инициативата „Интернет за всички 
55+“. В обученията са се включили общо 100 мъже и жени на възраст между 55 и 83 години от малки 
населени места. Всяка група е преминала успешно през общо четири модула, разпределени в 20 
учебни часа: въведение в компютърните технологии, работа с интернет, използване на мобилни 
устройства и безопасно сърфиране в мрежата. Курсовете са били разработени и проведени в 
партньорство с асоциация „Съвременни читалища“ и се проведоха в градовете Белене, Дряново и 
Радомир, както и селата Ценово и Ново село, област Видин. Възрастните хора са само една от групите, 
към които е насочена международната инициатива за онлайн и компютърна грамотност на А1 Group, 
част от която е и А1 България, „Интернет за всички“. Нейната цел е да осигури достъп до информация, 
знания и образование в областта на технологиите на тези, които по някаква причина нямат шанс да се 
възползват от тази възможност, в т.ч. хора с нисък социално-икономически статус, възрастни мъже и 
жени, както и тези, които живеят в по-малки населени места. Програмата стартира в България през 
2014 г., като в началото е фокусирана върху обучения на деца и младежи, а от 2016 г. обхваща и 
възрастни над 55 години. „Инициативата „Интернет за всички“ е поредната стъпка от стратегията на 
А1 да прави технологиите по-достъпни за всички членове на обществото. Ние сме основният доставчик 
на телекомуникационни услуги като интернет, а работата в мрежата е почти жизненоважно умение в 
днешни дни. Самата идея на новите технологии е да сближават, а не да разделят и именно поради 
тази причина за нас е важно да интегрираме колкото се може повече хора и да им покажем как да се 
възползват от компютрите и мобилните устройства както за работа, така и за забавление“, каза Илияна 
Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1 България. Резултатите от проведените 
обучения са позитивни и показват, че възрастните хора имат желание и възможност да ползват новите 
технологии. Обратната връзка след завършването на програмата „Интернет за всички 55+“ показва, че 
средната възраст на участниците е 71 години. Всички курсисти не само са повишили своите знания за 
значението и използването на новите технологии, но и благодарение на тях са подобрили социалния 
си живот и възможностите си за комуникация с близките. A1 предлага електронната винетка в своята 
търговска мрежа Преди да започнат курса, само 1% от всички участници са умеели да копират, 
променят или местят файл, а след края му 64% вече могат да извършват тези действия. Курсът е 
помогнал на 50% от участниците да се научат да работят със социалните мрежи (20% в началото и 71% 
в края). Само 12% от курсистите са можели да работят с имейл преди да преминат през обучението, а 
след неговия край този процент се е увеличил на 75%. „Постигнатите резултати от обучението са много 
добри и показват, че нашите усилия имат успех. Поради тази причина през следващата година 
планираме да продължим в тази посока като разширим обхвата на инициативата „Интернет за 
всички“, така че тя да включва повече населени места. Целта ни е да продължаваме да надграждаме 
тази програма и да добавим нови модули, за да насърчим дигиталния начин на живот в цялото 
общество“, добави Илияна Захариева. 
 
 

https://www.topnovini.bg/novini/849736-a1-uchi-vazrastni-hora-da-izpolzvat-kompyutar-i-mobilni-ustroystva
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Генерал Тошево дари близо половин тон пластмасови капачки за закупуване на медицинско 
оборудване в МБАЛ-Добрич 

www.dobrichonline.com | 06.12.2019 | 14:03 
Около половин тон пластмасови капачки, събирани в продължение на три месеца на няколко 
различни места в град Генерал Тошево, бяха дарени за кампанията „Капачки за благотворителност – 
МБАЛ-Добрич“. В първите дни на новия месец, представители на Общинския младежки съвет събраха 
всички капачки от голямото метално сърце, монтирано в центъра на града и от трите детски градини 
и ги предадоха в Добрич. По инициатива на децата, този път пластмасовите изделия ще отидат за 
закупуване на медицинско оборудване в МБАЛ-Добрич. От деня, в който беше монтирано сърцето за 
събиране на капачки, град Генерал Тошево се включва за трети път в подобна кампания.  

Третокласници направиха дарение на Детското отделение в “УМБАЛ-Пловдив” 

www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 06.12.2019 | 14:03 
Навръх Никулден децата от 3”А” клас на ОУ “Драган Манчов” с класен ръководител Татяна Ценова и 
пом.-ръководител Яна Тонева, заедно с техните родители, направиха дарение на Детско отделение в 
“УМБАЛ-Пловдив”. Средствата са събрани след участието им в благотворителната инициатива 
“Направи добро”. В нея вместо букети за първия учебен ден, децата спестиха сума от 300 лв. и я 
предоставиха на лечебното заведение, с цел подобряване на условията в педиатричното отделение. 
“Заедно с вас днес провеждаме най-важния урок за нашите деца, защото ги учим да бъдат добри, 
благородни и да подкрепят хората в нужда.” С тези думи се обърна г-жа Ценова към родителите, след 
като предостави на изпълнителния директор на болницата д-р Аргир Аргиров събраните средства. 
Много сме щастливи, че можем да помогнем и искаме това да стане традиция за в бъдеще, като се 
надяваме нашата инициатива да бъде последвана и от други деца, родители и учители, заяви тя и 
поднесе красиви ръчно изработени от децата коледни картички. Д-р Аргиров изрази огромната си 
признателност и връчи на класния ръководител благодарствено писмо. В него той увери, че жестът на 
третокласниците го е накарал да вярва, че по Коледа наистина стават чудеса. Пожела им да бъдат 
здрави през Новата 2020 г. и да продължават да творят добро. Възпитаниците на ОУ “Драган Манчов” 
изненадаха екипа на Детското отделение и с красиви коледни играчки, също ръчна изработка. На 
старшата сестра Нели Мазникова и на педиатрите д-р Мирена Караманчева и д-р Михаела Бонева 
подариха и коледни картички. Пожелаваме на всички вас светли празници, а на малките пациенти 
бързо оздравяване, казаха гостите. 

Българска фирма направи дарение за родилното отделение в МБАЛ - Добрич 

www.focus-radio.net | 06.12.2019 | 14:31 
Българска фирма направи дарение за родилното отделение в Многопрофилната болница за активно 
лечение (МБАЛ) в Добрич, съобщиха от лечебното заведение. Това е поредната придобивка за по-
малко от седмица. Професионална помпа за изцеждане на кърма е предоставена за безвъзмездно 
ползване на родилно отделение на областната болница. Новият апарат е необходим на младите 
майки в първите дни след раждане. Чрез него ще бъде преодоляна болезнената лактация. Това се 
постига чрез двуфазна технология, която симулира естественият процес на кърмене, а отзивите на 
майките са отлични. Апаратът е швейцарско производство и е предоставен на МБАЛ Добрич за 
безвъзмездно ползване. 

https://www.dobrichonline.com/novini/55859/general-toshevo-dari-blizo-polovin-ton-plastmasovi-kapachki-za-zakupuvane-na-meditsinsko-oborudvane-v-mbal-dobrich
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=70206
http://focus-radio.net/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%be/
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В Езиковата събират дрехи и играчки благотворително, призоваха и гражданите  

www.perunik.com | 06.12.2019 | 14:36 
В навечерието на коледните и новогодишните празници ученици от 12 клас от хасковската Езикова 
гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" организираха благотворителна инициатива за събиране на дрехи 
и играчки. Каузата е стартирала още в началото на седмицата, но бе обявена официално днес. 
Кампанията продължава до 18 декември, съобщиха от училището. След края на инициативата 
гимназистите смятат да дарят събраните дрехи и играчки в Центъра за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с увреждания, намиращ се над АГО в Хасково. Вече са събрани кашони с играчки и 
дрехи за деца и младежи. Възпитаниците на Езиковата гимназия призоваха и гражданите да се 
включат в инициативата. "Всеки жител на града може да донесе във фоайето на гимназията играчки и 
дрехи, без значение какъв размер са те, защото децата и младежите са на различна възраст. 
Единственото условие е играчките да са безопасни", казаха гимназистите. Това е поредна 
благотворителна кауза на ученици от хасковската гимназия. Те заявиха, че в социалния център 
организират и коледно тържество с песни, танци и работилница. "Идеята ни е не само да им подарим 
дрехи и играчки, а да принесем коледния дух в техния дом и да им подарим една незабравима 
Коледа", казаха дванайсетокласниците.  

"Капачки за бъдеще" дари модерен кувьоз на АГ-отделението 

в. Бряг, Русе | Ваня ПЕТРОВА | 07.12.2019 | 00:01 
Модерен мобилен кувьоз, осигурен от кампанията "Капачки за бъдеще", бе доставен в дуловската 
болница. Основателите на благородната инициатива Лазар Радков и Мартина Йорданова споделиха, 
че това е 21-ят кувьоз, който се дарява на общинска болница. "Целта ни е до края на тази година в 
малките общински болници да не остане нито един стар кувьоз, произведен преди 2000 г.", заяви 
Лазар Радков. 
Включването на апарата стана официално с присъствието на кмета на града Юксел Ахмед, началникът 
на АГ-отделението в болницата д-р Любомир Минков-началник на АГО, доктори и медицински сестри 
в здравното заведение. Щастливи бяха и доброволците в кампанията от Дулово, родители и деца от 
читалище "Бялата лястовица", които носеха още капачки. Всички видяха и стария транспортен кувьоз, 
който се отоплявал с бутилки с гореща вода. 
"Ние знаем, че има много добри лекари, но когато нямат необходимата апаратура, то те работят с това 
което имат - какъвто е случаят и тук в Дулово. Наистина имаме немалко проблеми, но благодарение 
на доброволците и реалните резултати, усмивките по лицата на лекарите и медицинските сестри и 
техните благодарности са нашето удовлетворение и отплата. През 2020 г. наистина няма да имаме 
такива допотопни кувьози, но ще продължим с кампанията "Капачки за бъдеще". Ще осигуряваме и 
медицинска апаратура за педиатрични болници и отделения, защото децата са нашето бъдеще", 
убеден бе Лазар Радков. 
Мартина Йорданова допълни, че по този начин, чрез събирането на капачки, децата, младите хора и 
родителите се учат да опазват околната среда, да разберат какво е рециклиране и най-важното - да се 
помага на нуждаещите се чрез доброволчество. 

Ротари клуб събра благотворително 9200 лева 

в. Приятел, Самоков | 07.12.2019 | 00:01 
С коледно благотворително тържество, състояло се на 30 ноември в хотел "Флора" в Боровец, 
самоковският Ротари клуб събра благотворително рекордната сума от 9200 лв. Сумата бе формирана 
от разиграния търг, от томбола и от куверти. 

https://www.perunik.com/news/482937/v-ezikovata-sabirat-drehi-i-igrachki-blagotvoritelno-prizovaha-i-grazhdanite
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Много картини и други предмети от търга надвишиха многократно в резултат на наддаването 
първоначалната си стойност. Например луксозното библиофилско издание "От Чамкория до Боровец" 
/предоставено от Община Самоков/ достигна цена от 300 лв. 
Идеята на инициаторите е събраните средства да се предоставят за стипендии на даровити млади 
хора от нашия град, постигнали високи резултати в национални и международни изяви. 
Всички участници в тържеството бяха посрещнати с пита, мед и шарена сол. Всеки получи и картичка, 
изработена от възпитаниците на Центъра за настаняване от семеен тип. На тези млади хора 
ротарианците ще направят специално дарение. 
Президентът на клуба Петрун Вардаров благодари сърдечно на всички участници в тържеството за 
тяхното присъствие и за съпричастието им при подпомагане на благородната кауза. 
В началото на тържеството прозвучаха Ротарианската молитва, "Мила Родино" и химнът на Ротари. В 
богатата програма след това участие взеха танцьори от ансамбъл "Самоков" с ръководител Елена 
Морунова, талантливата малка цигуларка Диана Чаушева и баща й Вели Чаушев, ангелските гласове 
на Самоков Маргарита и Марина Бочеви, победителката в един от сезоните на "Х фактор" Християна 
Лоизу, финалистът от "Гласът на България" Явор Велчев, народната певица Ана-Мария Трайкова, 
естрадният изпълнител Светослав Стойчев. Водещ пък беше Симеон Колев от БГ Радио. 
Президентът Вардаров напомни, че клубът подпомага парично и даровити млади българи от сръбския 
Димитровград /Цариброд/. И през следващата година самоковските ротарианци ще дадат три 
стипендии на талантливи ученици от този град. Представители на клуба активно са се включили и в 
дарителската иницатива в помощ на нуждаещия се от спешно лечение наш съгражданин Божидар 
Етрополски. 
Сред многобройните гости на тържеството бяха народният представител Радослав Стойчев, членът на 
ЦИК Силвия Стойчева, кметът Владимир Георгиев, зам.-кметът Люба Кленова, бившият шеф на НЕК 
Петър Илиев, общински съветници, собственици на фирми, представители на ротарианските клубове 
от Дупница, Харманли, Пазарджик, София / "Балкан"/ и др. 

Инициативата "Дари храна за Коледа 2019" събира помощи за бедните 

www.marica.bg | 06.12.2019 | 17:15 
Обръщаме се към Вас с молба да подкрепите нашата инициатива "Дари храна за Коледа 2019". Каузата 
се организира от Аз обичам Пловдив, Ресторант Босилек, PlovdivTown - град Пловдив и доброволци. 
Целта на кампанията е набирането на пакетирани продукти от пловдивчани, които се групират в 
кашони и подаряват на семейства в неравностойно за празниците. От днес, 06.12, петък, започваме 
събирането на хранителните продукти, като кампанията ще продължи до събота 21.12.19 г. На 07.12 
сме организирали на бул. Коматевско шосе 192А пункт за предаването на закупените артикули. От 
наша страна сме предвидили и скромен обяд, като жест към добри хора отделили от времето си да ги 
докарат на място.   За всички нямащи възможност да донесат продуктите в сборния пункт в събота, 
сме предвидили организиран транспорт след свързване по телефон 0888441820. За повече 
информация прилагаме линк към събитието: https://www.facebook.com/events/2727632113955430/ - 
линк   Прилагаме линк към страницата на Любомир Чакъров: 
https://www.facebook.com/LyubomirChakarov/ - линк Ето и необходими продукти за закупуване: 1. 
Бутилка Олио - 1 л.- 2 бр. 2. Пакет Захар - 1 кг. - 1 бр. 3. Пакет Сол  - 1 кг.- 1 бр. 4. Пакет Брашно - 1 кг. - 
2 бр. 5. Пакет Боб - 1 кг. - 1 бр. 6. Пакет Леща - 1 кг. - 1 бр. 7. Пакет Ориз - 1 кг. - 1 бр. 8. Пакет Макарони 
0,5 кг. - 1бр. 9. Пакет Спагети - 0,5 кг. - 2 бр. 10. Пакет Йовка - 0,2 кг. - 1 бр. 11. Пакет обикновени 
Бисквити - 0,2 кг - 2 бр. 

Собственик на ресторант раздава безплатна храна на нуждаещи се 

www.woman.bg | 07.12.2019 | 09:05 

https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/iniciativa-dari-hrana-za-koleda-2019-sabira-pomoshti
https://www.woman.bg/novini/sobstvenik-na-restorant-razdava-bezplatna-hrana-na-nuzhdaeshti-se.64727.html
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Все още има хора с големи сърца. Хора, които не отвръщат поглед в страни, когато видят бездомни и 
бедни българи на улицата. Вече две години в студените зимни дни собственикът на ресторант 
„Гамбринусъ“ – Мартин Мартинов раздава безплатна храна на нуждаещите се. fbpost   А те са там на 
улицата. Без дом, но с надежда. Виждаме ги често. Но забързани, ги подминаваме. „Да бъдем добри, 
отговорни и съпричастни към нашите родители, роднини, близки и съграждани! Те не заслужават да 
мизерстват и спят по улиците на родния си град. Aз и хората в нужда, сме благодарни на всички 
дарители и доброволци, бъдете живи и здрави! Българи, не подминавайте хора в нужда,“ призовава 
Мартин. fbpost   „Това са наши баби, майки, братя, това сме ние, това е България.Те не са втора, трета 
ръка, за мен е удоволствие да помагам, чувствам се нужен“, сподели пред "Нова телевизия" добрият 
човек. „Марти, адмирации! За втора година доказваш много… Урок по човечност! От обикновени за 
обикновени! Зад хиляда, които се възмущават, стои един, който едва съществува…“ fbpost   „Каквото 
и да напишем ще бъде малко недостатъчно....за вас, и вашето човешко отношение към хората 
останали в беда...! Желая ви весели празници, здраве, много любов, лични успехи“, коментират 
последователи на Мартинов в социалните мрежи. fbpost   *И понеже Коледа наближава, а ние от 
Woman.bg вярваме в магията на този празник, тази година ще раздаваме подаръци. Много подаръци! 
Регистрирайте се Т У К и вижте какви изненади сме ви приготвили заедно с Лора и Стоян. 

Във Варна ще се проведе официалната кампания на акцията "Жълти стотинки - деца помагат 
на деца" 

www.focus-radio.net | 07.12.2019 | 18:08 
Във Варна ще се проведе официалната кампания на акцията "Жълти стотинки - деца помагат на деца", 
предаде репортер на Радио "Фокус" - Варна. Инициативата ще се състои на 15 декември от 10:00 до 
22:00 часа, на ул. "Академик Андрей Сахаров" №2. 
На място варненци ще могат да предадат събраните от тях монети, да се запознаят с лицата зад каузата 
във Варна, да научат повече за събраните средства и къде отиват те, както и да се сдобият с 
информация как и можете да вземете участие. 
Всеки участник в кампанията ще получи официални грамоти и докато варненци предават стотинките 
ще имат възможност да се зарадват с домашно направени сладка от доброволци и да участват в мини 
работилничка. 
Организаторите молят събраните стотинки да бъдат разделени. 
Основната цел на инициативата е деца да помагат на деца. Събраните средства се инвестират в 
закупуване на медицинска апаратура за детски отделения в цялата страна. Тази година обект на 
доброто дело са лечебни структури в Стара Загора. Вече са събрани необходимите средства за два 
кувьоза. Сега тече набирането на сума за закупуването на мобилен ехограф за нуждите на Клиниката 
по детска хирургия. 
Акцията "Жълти стотинки-деца помагат на деца" се реализира от 2008 година насам. Участник в 
кампанията може да стане всеки независимо от възрастта. Вниманието обаче е насочено към 
включването на най-малките. Идеята е основна движеща сила да бъдат децата, които да дарят, за да 
могат връстниците им да получат необходимата качествена здравна грижа. 
Механизмът е съвсем прост. Всяко дете събира у дома си през цялата година дребни жълти монети. С 
разрешение на родителите си ги предава еднократно за купуване на играчки за децата в болници и за 
обзавеждане на детски болнични стаи. 
Най-големият дар в акция "Жълти стотинки" е самото участие. Дори пликчето на детето да съдържа 
само една единствена монета, то е изпълнило благородната си мисия. 

http://focus-radio.net/%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0-2/
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Сдружение "Василица" събира зимни дрехи и обувки за деца от социално слаби семейства 
във Варна, Аксаково и Каварна 

www.focus-radio.net | 08.12.2019 | 12:10 
За шеста поредна година варненското сдружение "Василица" организира благотворителна кампания 
за набиране на дрехи и обувки за деца в нужда, предаде репортер на Радио "Фокус" - Варна. Целта е 
да се зарадват с топли и необходими за зимата подаръци деца, които растат в трайна бедност и 
лишения. В коледния списък тази година са 540 деца от социално слаби семейства във Варна и в малки 
населени места в общините Аксаково и Каварна. 
Сдружението работи с тях целогодишно в четири училища и две детски градини и подпомага 
индивидуално 70 ученици от Варна.Идеята им за празниците е всяко дете да получи в пакет шапка, 
шал, ръкавици и топли чорапки. От сдружението допълват, че не е задължително всичко да е с етикет, 
но е желателно да е добре запазено. 
Дрехите ще отидат при деца от социално слаби семейства във Варна, Аксаково, както и в селата Кичево 
и Въглен, а така също и в каварненските села Белгун и Септемврийци. Даренията се събират в офиса 
на сдружение "Василица" във Варна. В дните преди Коледа подаръците ще бъдат разпределени по 
училищата и детските градини от екип и доброволци на "Василица". 

Помощ за 551 деца с 2,5 млн. лв. от „Българската Коледа” 

www.monitor.bg | 09.12.2019 | 09:20 
За 17-та поредна година „Българската Коледа” протяга ръка към деца в неравностойно положение. 
Със събраните почти 2,5 млн. лева тази година е подпомогнато лечението и рехабилитацията на 551 
деца. Още по темата: Радев обяви началото на „Българската коледа“ 17:56 29 Ноември 2019 
„Българската Коледа“ помогна на 255 деца 16:44 14 Ноември 2019 Едно от тези деца е Малин 
Малинов, който страда от десностранна хемипареза. Получил я при инцидент, когато е бил едва на 
една година, съобщи бТВ. „Парезата беше 100% обездвижване на дясната половина. Аз тогава работех 
в Германия, съпругата ми се обади и съобщи за парезата, аз хванах първия самолет и се прибрах”, 
разказва Стоян Малинов, бащата на момчето. Оттогава започва борбата на Малин и цялото му 
семейство. Преди 10 години се срещат с рехабилитатора Дилена Блабанова, която успява да възвърне 
почти цялото движение в ръката му, а от няколко години „Българската Коледа” помага на Малин с 
рехабилитациите. Моята цел е била да го направя един самостоятелен млад човек, казва Балабанова. 
От миналата година момчето започва да ходи и на фитнес. Най-голямата надежда на Малин и 
семейството му е той да възвърне изцяло движението в ръката си. А всеки един от нас може да 
подкрепи „Българската Коледа” с есемес на номер 1117 или обаждане на 0 900 1117. 

Четириноги дефилират по Главната в Пловдив, търсят своите любящи стопани 

www.trafficnews.bg | 09.12.2019 | 09:30 
Четириноги приятели ще излязат на дефиле по Главната пешеходна улица в Пловдив в навечерието 
на Коледните празници. В зооревюто „Кучето от крайния квартал…” ще участват доброволци и 
социализирани с тяхна помощ бездомни кучета от пловдивския приют за кучета. То ще се проведе в 
събота, 14 декември на площад "Централен". Одомашнителната кампания на ОП "Зооветеринарен 
комплекс" стартира още днес. В 10:00 часа до фонтаните на Военния клуб ще бъде открита изложба 
върху винили. Тя ще представи моменти от дейността на общинския приют. Изложбата ще бъде 
открита от заместник-кмета по спорт и младежки дейности Георги Титюков. Изложбата ще може да 
бъде видяна до края на седмицата. Кампанията ще приключи в неделя, 15 декември, с 
благотворителен базар с лични вещи. По време на търга, който също ще се проведе на централния 
площад, посетителите ще могат да видят и кучетата от приюта.  Това не е първата по рода си кампания 
под надслов ”Всяко живо същество се нуждае от любов…”. Целта е популяризирането на идеята „НЕ 

http://focus-radio.net/%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b4-3/
https://www.monitor.bg/bg/a/view/pomosht-za-551-deca-s-2-5-mln-lv-ot-bylgarskata-koleda-182840
https://trafficnews.bg/obshtestvo/chetirinogi-defilirat-po-glavnata-plovdiv-tarsiat-svoite-162638/


   
 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България  
 

33 

КУПУВАЙ! ОСИНОВИ КУЧЕ ОТ ПРИЮТ!”, споделят от комплекса.  Около 80 кучета чакат своите любящи 
стопани в пловдивския приют. Всички те биват постоянно обгрижвани от 20-те души, наети в 
предприятието. Между обитателите има и много представители на различни породи. Често животните 
пристигат в тежко здравословно състояние, отслабнали и недохранени.  Според директора на ОП 
"Зооветеринарен комплекс" Георги Божев напоследък се наблюдава тревожна тенденция у стопаните 
- да изоставят животинките си, когато са в преклонна възраст. "Напоследък много хора пускат 
домашните си животни на улицата, когато идва краят на техния жизнен път - дали от жалост или 
защото се гледат по-трудно", сподели преди време той. 

Доброволци „облякоха“ дървета за бедни в Дупница 

www.infomreja.bg | 09.12.2019 | 09:33 
Българското училище в Милано също се включи в благотворителната инициатива Доброволци 
„облякоха” дървета за бедни от Развесена върба до Дома на техниката в Дупница. Всяко дърво получи 
яке, шапка и ръкавици, като от там хората, които имат нужда ще могат да ги вземат без да се 
притесняват. “Надяваме се бедстващите ни съграждани да преживеят една по-топла и споделена 
зима, благодарение на десетките дупничани с големи сърца, които отделиха от собствените си дрехи, 
от времето и емоциите си, за да помогнат на хора в беда“, коментираха ентусиастите от инициативата 
„Споделената зима е топла“. Кампанията в Дупница се провежда за втора поредна година, като този 
път събраните дарения са в пъти повече. „Благодарим от сърце на всички дарители! Вече почти 
половината от пакетите за нуждаещи се деца са готови! Събрани са много дрехи и за възрастни, които 
ще дарим от ваше име в Кризисния център за бездомни лица и в приюта на Отец Иван в Нови хан. 
Призоваваме дупничани да обединим усилията си, за да зарадваме всички деца от списъците, 
предоставени ни от училищата и детските градини! Не достигат дрехи за момчета от 3 до 14 години и 
за момичета от 3 до 10 години! Вярваме, че заедно ще успеем!“, коментираха още от 
благотворителната инициатива. Само преди около седмица в кампанията се включи и Българското 
училище в Милано. Доброволците там организираха разпределянето на дрехите, в зависимост от 
нуждите на семействата. 

Фондация “Генерал Протогеров” осигурява стипендия за студенти 

www.dnesbg.com | 09.12.2019 | 12:33 
Стипендиантска програма на името на ген. Александър Протогеров стартира официално 
едноименната фондация. Проектът се реализира съвместно със Стопанския факултет на ВТУ “Св. св. 
Кирил и Методий” и има за цел да помогне на студентите от университета, показали качества и знания 
в своите области и желание да се реализират у нас. “Днес в България имаме много сериозен проблем, 
който в близко бъдеще ще покаже в особено жестоки размери своята сила – мозъчният потенциал на 
страната “изтича” в чужбина главно по икономически причини. Това важи в най-голяма степен за 
младежите между 20-26 г. Последиците от загубата им са както икономически, така и социални”, 
посочват от фондацията. Водени от желанието си да намалят негативната тенденция, доброволците 
учредяват стипендиантската програма. Кандидатите трябва да отговарят на няколко условия – да са 
студенти във ВТУ редовно или задочно обучение, да са български граждани, да напишат 
автобиография и есе на тема “Моето бъдеще в България”. Има изискване и за минимален успех от 
предходната учебна година, който трябва да е не по-малко от 4,50, а за първокурсниците се взима 
успехът от първия семестър. Есетата ще бъдат оценявани от жури с членове на фондацията и 
представители на Стопанския факултет. С най-добрите кандидати ще бъде проведено лично 
събеседване, като целта е да бъде избран един стипендиант, на който ще бъдат поети разходите по 
семестриалните такси до неговото завършване. Условието е по време на обучението той да завършва 
учебната година с успех не по-малко от 4,50. Есетата и автобиографиите на кандидатите трябва да 

http://infomreja.bg/dobrovolci-oblqkoha-dyrveta-za-bedni-v-dupnica-71694.html
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/fondatsiya-vgeneral-protogerovv-osiguryava-stipendiya-za-studenti.html


   
 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България  
 

34 

бъдат изпратени на официалния имейл на фондацията office@protogerov-foundation.org най-късно до 
30 април. Весела БАЙЧЕВА loading... 

Младежите от Интеракт събират дрехи за деца в нужда 

в. Янтра Днес, Велико Търново | 10.12.2019 | 00:01 
Благотворителна кампания под наслов "Подари топлина" организират младежите от клуб "Интеракт" 
- Велико Търново. Целта е да се съберат дрехи за деца между 0 и 18 години. Всеки, който желае да се 
включи, може да го направи на 14, 15 и 16 декември на Коледния базар в парк "Марно поле". В една 
от къщичките ще бъде изграден пункт за събиране на топли дрехи, които ще бъдат разпределени на 
семейства в неравностойно положение от областта по списъци, предоставени от отдел "Закрила на 
детето". 
"Нека заедно стоплим възможно най-много детски сърчица в навечерието на коледните празници и 
да върнем усмивките по лицата им!" - приканват организаторите. 
Интеракт е програма на Ротари Интернешънъл, в която членуват младежи на възраст между 12 и 18 
години, работещи по множество проекти, чрез които правят нашия град едно по-цветно, по-
разнообразно и най-вече по-добро място за живот. 

Да подарим една усмихната Коледа на хората, които са изградили България! 

www.blagoevgrad.eu | 09.12.2019 | 16:35 
Да подарим една усмихната Коледа на хората, които са изградили България! „Бъди Човек – подари 
вечеря на пенсионер в нужда“ е кампания, провеждана 5-та поредна година в Благоевград. На местно 
ниво будни граждани сформират екипи за събиране на пакетирани хранителни продукти, които биват 
разпределени и раздавани на пенсионери от областта. Защо именно пенсионери – те са създателите 
на България, а тя забрави за тях! „Системата забрави за нас и ако ние не си помогнем сами един на 
друг, то няма кой да го направи!“ са думите на един от инициаторите – Стефан Делиов. Затова и тази 
година „джигитите“ се включват към инициативата под всевъзможни форми: провеждане на срещи с 
местния бизнес с цел събиране на хранителни изделия, диамантът в короната обаче ще бъде 
транспортирането по домовете на гореупоменатите пакети – с личните си автомобили момчетата и 
момичетата от клуба ще разнасят събраните пакети по домовете на хората като сме подготвили 
изненада за приповдигане на коледния дух и настроение – колите ще бъдат украсени с коледни 
светлини и още много други изненади, които да стоплят сърцата. Blagoevgrad.eu се включва в 
благородната кауза, като става медиен партньор на KOCHINKA TEAM RACING. Ще се радваме да 
помогнем! Отправяме апел към всички вас – гражданите на Община Благоевград – Бъдете хора! Всеки, 
който има желание да се включи в инициативата може да дари пакетирани хранителни продукти, в 
срок на годност до 20.12.2019 година в сградата 

Деница Сачева: Правителството не иска и няма интерес да отнема деца 

www.glasove.com | Виктор Иванов и Цветелина Стефанова, "24 часа" | 09.12.2019 | 17:15 
Държа да кажа, че независимо от широко ширещата се пропаганда, всъщност социалните услуги в над 
85% от случаите се изпълняват от общините, а не от неправителствени организации. Тези организации 
са само партньор, но не доминиращ. Но със сигурност страховете на хората по отношение намесата в 
техните семейства трябва да бъдат адресирани. Трябва да се отнесем с уважение към тях, да ги 
изслушаме и да намерим законните и легитимни начини да им гарантираме сигурността, която търсят. 
Второто, което трябва да стане ясно, е, че като правителство и лично аз като министър на труда и 
социалната политика считаме, че злоупотребата с хора в уязвимо положение и зловредната намеса в 
семействата е престъпление. И тук искам категорично да заявя - правителството не иска да се намесва 
във взаимоотношенията в семейството, то няма интерес да отнема деца от семейството и всъщност в 

https://www.blagoevgrad.eu/da-podarim-edna-usmihnata-koleda-na-horata-koito-sa-izgradili-blgariya.html
http://glasove.com/categories/intervyuta/news/denica-sacheva-pravitelstvoto-ne-iska-i-nyama-interes-da-otnema-deca
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България такава практика няма. Няма и бъдещи планове за това. Хората искат очевидно да видят 
повече защита и възможност да запазят своите права. Искат да видят, че ако има конкретна намеса, 
тя ще бъде санкционирана и ще има по-голям контрол. Очевидно в момента не намират тези 
аргументи и заради това съм склонна да седнем да говорим и да видим къде и докъде всички 
интереси могат да бъдат защитени. "Норвежки проблем" за България не съществува! Има български 
социален модел и той се основава на състрадание и съпричастност. Социалните работници у нас нито 
са, нито ще бъдат морален съдник или "социална полиция".  
- Г-жо Сачева, на първия ден от мандата си като социален министър се съгласихте с патриотите да бъде 
отложен Законът за социалните услуги. Защо се поддадохте на натиска на фалшивите новини? 
- Първо, не съм се поддала на натиск. И второ, не става въпрос за отмяна на закона, а само за отлагане 
влизането му в сила. Законопроектът на "Обединени патриоти" се отнася единствено и само за срока. 
Причината да направя това, след като бързо се консултирах с различни заинтересовани страни, е, че 
очевидно в момента има голямо неразбиране какво представляват социалните услуги, какви са 
постиженията на хората с увреждания. Намираме се в комуникационен Вавилон, който застрашава 20-
годишни усилия на неправителствените организации в тази сфера. 
Държа да кажа, че независимо от широко ширещата се пропаганда, всъщност социалните услуги в над 
85% от случаите се изпълняват от общините, а не от неправителствени организации. Тези организации 
са само партньор, но не доминиращ. 
Това, което се случи в последната година, е на път да достигне такива размери, че ние да се отречем 
от това да правим добро. Да отречем възможността българинът да бъде състрадателен, да помага. Да 
отречем възможността хората да се обединяват, за да даряват или правят нещо в полза на слабите. Да 
отречем 16 години грижа за нашите баби и дядовци, за нашите близки, които имат нужда от 
рехабилитация, от специално отношение. За децата в нашата страна, които нямат достатъчно хляб, 
лекарства и книги. 
Заради това за мен най-важното бе да осигуря време, в което всички враждуващи светове в момента 
да започнат да си говорят и да търсят разумни решения. Ясно казах моята позиция по отношение на 
Закона за социалните услуги - всичко, постигнато за хората с увреждания, няма да бъде разрушавано, 
нито ще започва отново някакъв разговор за тях. Всичко, направено от общините и 
неправителствените организации, трябва да бъде по-добре представено и разяснено. 
Но със сигурност страховете на хората по отношение намесата в техните семейства трябва да бъдат 
адресирани. Трябва да се отнесем с уважение към тях, да ги изслушаме и да намерим законните и 
легитимни начини да им гарантираме сигурността, която търсят. 
- А какво бихте могли да направите? Приемна грижа в България има от 20 години и досега на никого 
не са му взели детето норвежците. 
- Това е така, но имаме други обстоятелства в момента, които благоприятстват тези разговори и 
страхове в обществото. Основно те са свързани с мобилността. Тя доведе до това, хората да работят и 
учат в различни държави и все повече семейства да са между граждани на различни държави. 
Тази тема не е само българска и тя трябва да бъде изнесена на ниво Европейски парламент, защото, 
от една страна, правим политики, които да насърчават тази мобилност, а от друга - не можем да не си 
даваме сметка, че те рефлектират и върху личния и семейния живот на хората. В момента има спорове, 
които касаят граждани на две различни държави в процес на развод. 
Темата не е само за Норвегия, тя е актуална и за германските служби, срещу които има в момента 
упреци дали е добър подходът им при случаи с деца. Така че темата е общоевропейска и много ясно 
трябва да се кажат две неща. Първо, българската държава и българското правителство никога не са 
работили за антисемейни политики. Няма такива в нито едно правителство досега. А сегашното 
правителство категорично винаги е защитавало семейството. 
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Второто, което трябва да стане ясно, е, че като правителство и лично аз като министър на труда и 
социалната политика считаме, че злоупотребата с хора в уязвимо положение и зловредната намеса в 
семействата е престъпление. 
И тук искам категорично да заявя - правителството не иска да се намесва във взаимоотношенията в 
семейството, то няма интерес да отнема деца от семейството и всъщност в България такава практика 
няма. Няма и бъдещи планове за това. 
Хората искат очевидно да видят повече защита и възможност да запазят своите права. Искат да видят, 
че ако има конкретна намеса, тя ще бъде санкционирана и ще има по-голям контрол. Очевидно в 
момента не намират тези аргументи и заради това съм склонна да седнем да говорим и да видим къде 
и докъде всички интереси могат да бъдат защитени. 
- Агитацията от страна на ВМРО и редица организации как държавата краде деца не е ли зловредна 
намеса в семейството и престъпление, което трябва да се преследва? 
- Ако нещо се използва като антиевропейска и антидържавна реторика, би могло да се търси 
основание, че нарушава закона. Аз не съм разследващ орган, но ако имам достатъчно доказателства, 
съм готова да сигнализирам прокуратурата и съответните органи да разследват престъпления. 
Опитвам се да отворя пространство и да седнем да говорим. 
В предишното ми амплоа на заместник-министър на образованието и науката съм вземала отношение 
по тази тема, особено в случаите преди местните избори в Сливен и Ямбол, където нашите съграждани 
от ромски произход бяха буквално заплашвани да отведат децата си от училище. Това категорично е 
престъпление и мисля, че службите преследват това и ще имат възможност да вземат отношение. 
- След като заради "норвежкия проблем" отлагате закона, как ще работят останалите услуги - 
домашните помощници за възрастни хора, дневните центрове и прочее? 
- Ще работят както досега - в услуга на нуждаещите се от подкрепа. "Норвежки проблем" за България 
не съществува! Има български социален модел и той се основава на състрадание и съпричастност. 
Социалните работници у нас нито са, нито ще бъдат морален съдник или "социална полиция". 
- Но този закон е обвързан с промените в редица други закони, които вече са в сила. 
- Лични асистенти ще има категорично след 1 януари 2020 г. Следващата седмица предстои да 
започнат паралелно срещите с парламентарно представителните партии за Закона за социалните 
услуги. А експертите в министерството ще направят така, че нито един човек, който има нужда от 
помощ, да не пострада. 
- Премиерът Борисов обясни смяната на Бисер Петков като социален министър с много натрупани 
проблеми. Кои реформи сте си набелязали като първостепенни? 
- Би било високопарно да твърдя, че в рамките на оставащите 15 месеца от управленския мандат мога 
да направя и проведа задълбочени реформи. Казвам го като човек с достатъчно опит в различни 
сектори и администрации. Но искам да предложа конкретни и балансирани решения по няколко теми. 
На първо място е въпросът за социалните услуги, защото отношенията в обществото трябва да се 
нормализират и реформите трябва да продължат. 
Част от тези реформи минават през качеството на социалните работници и на техните условия на труд. 
През следващата година ще работя за подобряване на условията на труд и за повишаване на 
общественото признание за работата им. Ще търся разумните и икономически ефективни аргументи, 
с които да убедя финансовия министър, че трябва да продължим с увеличението на заплатите им през 
2021 г. 
Социалните работници заслужават друг статут и признание в обществото, съответно и друго 
възнаграждение. Втората важна тема е за социалното министерство да започне да се говори като за 
трудовото министерство. Защото едни от проблемите, които имат чуждестранните инвеститори, 
когато идват в България, е с човешките ресурси. Работила съм по темата с Агенцията по заетостта (АЗ 
- б.а.). 
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Качеството на работната сила става ключов въпрос и ако доскоро политиките на министерството и АЗ 
бяха насочени за субсидиране на заети и търсене на перспективи за безработните, в момента вече 
говорим, че трябва да обърнем повече внимание на качеството на работната сила. Натам са насочени 
и всички започнати проекти - информационна система за търсенето и предлагането на пазара на 
труда, която трябва да се реализира в рамките на следващата година, изграждането на други 
информационни инструменти за умения и самооценка, за да могат хората да изберат най-
подходящите за тях курсове. Ще стартира и системата за валидиране на уменията. 
И, разбира се, третото е да работим много активно с работодателите и синдикатите за намиране на 
решение за фазата на изплащане на т.нар. втора пенсия от пенсионните фондове, защото тази тема 
безспорно е много очаквана от всички, с много аспекти на проблема - политически и социални. 
- Бисер Петков беше постигнал съгласие с фондовете, макар и механизмът да не е добър за хората, 
които са се осигурявали в частните фондове. Ще преработите ли тези предложения, или ще стъпите 
на тях, защото реално имате много малко време, от септември 2021 г. вторите пенсии трябва да се 
плащат? 
- Съзнавам, че имаме много малко време. Ще е безотговорно по тази тема да изказвам мнение и да 
предлагам решение на третия си ден като министър. Това е тема, по която ще работим и ще поискам 
мнението на всички заинтересовани, така че да потърсим решение и да го обявим максимално рано. 
Осигуряването в частни схеми има своите предимства и те са свързани най-малко с възможностите за 
капитализация и за пълно наследяване на натрупаните средства. 
Не може обаче да не си даваме сметка, че въвеждането на реформата е свързано и с преходен период, 
в който няма пълно осигуряване и регулярни вноски. В тези условия дискусията трябва да се фокусира 
върху видовете пенсионни продукти, които да предлагат фондовете, а това, което ще изплащат, ще 
зависи основно от онова, което е постъпило в тях. Темите за пенсиите са винаги широко дискутирани. 
Както стана и при обсъждането на бюджета в парламента заради размера на минималната пенсия. 
Иска ми се, когато говорим за пенсиите, не само да говорим за числата и да продължаваме този 
популистки разговор колко пари точно да е минималната пенсия, а да говорим за това, че пенсията е 
отговорност на всеки. Да, системата се основава на солидарността между поколенията, но например, 
когато става дума за минималната пенсия, трябва да говорим не само за 250 лева, но и за това, че 
хората с минимална пенсия са и с най-малък осигурителен принос. Те са се осигурявали 5, 10 или 15 
години. 
Така че на мен ми се иска разговорът за пенсиите да минава не само през това какво прави или е 
длъжна да прави държавата, но и каква е личната отговорност на всеки гражданин. Дори и в сегашния 
бюджет, както и в този за следваща година има категории лица, които се осигуряват върху по-ниски 
доходи от минималната работна заплата. Това със сигурност ги обрича на минимална пенсия в 
бъдеще, а тя е за сметка на всички, които плащат вноски. Убедена съм, че този деликатен разговор 
трябва да се проведе и да стане ясно, че солидарността в системата не трябва да бъде разбирана като 
повече права за сметка на по-малко отговорности и по-малък принос в осигурителната система. 
- Казахте, че искате да сте министерство на труда. Как смятате да защитите правата на работещите и 
да се премахне този порок работодателите масово да принуждават работещите за тях да са 
официално на минимална заплата? Това има връзка и с размера на пенсиите. 
- Имаме много дебати в индустриалните отношения, които все още не провеждаме по начин, който 
да предизвика стъпка напред. Такъв дебат е например за технологиите и дигитализацията. Всички 
говорят по темата, превърна се в универсална дъвка, но дигитализацията изисква да направим и много 
сериозни крачки по отношение на нормативната база, така че да се даде повече гъвкавост на 
работодателите. 
Често говорим за отношенията работодател-служител с клишета, все едно се мразят взаимно. Все едно 
трудът е експлоатация или работодателите не получават достатъчно уважение като предприемачи. 
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Една от целите е законите да облекчат работодателите да бъдат по-гъвкави, но същевременно да се 
търси баланс със социалната защита. 
Новите технологии създават тези гъвкави форми на работа и понякога дори не е въпрос работодателят 
да предлага различни неконвенционални решения. Понякога самите работещи млади хора имат 
нужда от гъвкаво работно време, от възможност да пренаредят работата си. Все повече заплащането 
се основава на резултат, който не е задължително да бъде доставен в нормативните ограничения за 
работно време. 
Моето дълбоко убеждение е, че трябва да направим необходимото, за да започнем разговора за 
новите форми на заетост, сигурността, която те предлагат, и на тази база да направим съответните 
измения в Кодекса на труда. Давам си ясна сметка, че в рамките на година и няколко месеца вероятно 
няма да може да се направи някаква съществена промяна, но съм готова да предложа на социалните 
партньори да ускорим работата по тази тема. Всъщност колегите от министерството и социалните 
партньори са извървели известен път, трябва само да потвърдим съвместните си приоритети и да 
дадем нов стимул в постигането на консенсус за необходимите промени в трудовото законодателство. 
- Имате месец да договорите механизъм за болничните. Ще ползвате ли варианта на Бисер Петков 
работодателят да не плаща повече от 15 дни в годината? 
- Намеренията на правителството бяха представени в проекта на закон за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2020 година. То не беше инициатор на промени в режима на изплащане 
на обезщетенията за временна неработоспособност, или т.нар. "болнични". Независимо от това, в 
кратки срокове, правителствотото, съвместно с НЗОК и НОИ, трябва да изготви и представи анализ за 
болничните и да предложи евентуални решения. 
Моите намерения са този анализ да се обсъди от Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Бих искала първо да видя какви са изводите на анализа и след това ще има позиция от Министерството 
на труда и социалната политика. В НСТС трябва да се чуе и мнението на работодателите и синдикатите, 
но те също трябва да стъпят на този анализ. Предварително няма да подкрепя или отхвърля нито едно 
от сложените на масата предложения. 
- С каква идея ще подходите към проблема с телковете - ограничаване на издаването им или 
ограничаване на привилегии? 
- На никого не ограничавам права и никога няма да подкрепя нещо, което ограничава вече дадени 
права. Не само в България, но и за Европа това е запазена марка - качеството на живот на хората, 
правата на човека и отношението към човешкото достойнство са най-важните. Така че моята позиция 
е, че правата не се отнемат, а се търсят начини да се ограничат злоупотребите. От правата, предвидени 
в законодателството, да се ползват хората, които наистина имат нужда. И най-важното, да се отчете 
състоянието на всеки, така че да се осигури подкрепата, която е необходима за повече независимост, 
за по-високо качество на живот. 
Източник: "24 часа" 

dm с дарение за благородна кауза 

www.profit.bg | 09.12.2019 | 20:11 
Тази година Черният петък обхвана редица магазини, а в повечето столични молове се извиваха 
опашки. Една верига обаче силно се отличи със своя подход към деня и изненада клиентите си по един 
много по-различен и благороден начин. 
На 29 ноември всички пазарували в магазини dm допринесоха за изключително значима социална 
кауза. 2% от оборота на dm за този ден, на стойност от 10 880 лв., ще бъдат дарени на Центъра по 
детска хемодиализа към "Специализирана болница за активно лечение по детски болести - проф. д-р 
Иван Митев". 

https://profit.bg/kompanii/dm-s-darenie-za-blagorodna-kauza/
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Благодарение на партньорите на dm, тази събрана сума ще бъде допълнена до 15 000 лв. с цел 
закупуване на медицинска техника - съдов доплер, какъвто до момента няма наличен в Центъра по 
хемодиализа към Детската болница. 
Освен възможността да допринесат за каузата, в знак на благодарност клиентите на dm получиха и 
шанса за участие в томбола с много специална звездна изненада за петима - персонален коледен 
поздрав от Владимир Ампов - Графа. Всички пазарували на 29 ноември получиха талони за участие, 
които бяха налични само в този по-специален петък във всички dm магазини. 
Печелившите предстои да бъдат обявени, а след това самите музикални поздрави ще бъдат 
споделени и във . 
dm България за пореден път осъществява дарителска инициатива в подкрепа на Детската болница. 
През 2019 г. в рамките на кампанията "Капачки за усмивки" бяха закупени инфузионна помпа и два 
медицински монитора за наблюдение на жизнените показатели за Интензивното отделение на 
болницата. А през 2017 г., като част от кампанията "Слънчевите деца", dm България дари три модерни 
монитора за наблюдение на новородени деца на Клиниката по пулмология към Детската болница. 

Базар на сурвачки и сувенири събира пари за нови инструменти 

в. Утро, Русе | 10.12.2019 | 00:01 
В рамките на Коледния фестивал па Националното училище по изкуствата "Проф.Веселии Стоянов" се 
организира и традиционният коледен базар на училището. Той е благотворителен в подкрепа на 
кампанията "Талант без граници", уточниха от НУИ. 
Всяка вечер от 17.30 до 19 ч във фоайето на зала "Русе", където ще се провеждат концертите на 
ученици от различни специалности, техни връстници ще продават на специални щандове коледни 
сувенири, картички и сурвачки, изработени от ученици, техни родители и преподаватели. Средствата, 
които ще бъдат събрани от разпродажбите, ще бъдат използвани за обновяване на музикалните 
инструменти в училището. 

Мото общество набира продукти от първа необходимост за нуждаещи се варненци 

www.dnesplus.bg | 10.12.2019 | 12:06 
Продукти от първа необходимост като консерви, боб, леща, ориз, макарони, брашно и др., набира 
варненско мото общество. Те ще бъдат раздадени заедно с коледен обяд на възрастни и хора в 
неравностойно положение на 21-ви декември от 12 до 16 часа на цирковата площадка във Варна. 
Организаторите приканват всички, които имат желание да се включат в благотворителната 
инициатива да дарят продукти в периода 16-21 декември, за да могат да зарадват повече хора. 
Пакетите могат да бъдат доставяни в клуб "Усмивка" на бул. "Сливница" 46. 
"Както всички знаем по празниците, старите хора и хората в неравностойно положение, вместо да 
усетят празничният дух, те се натъжават, заради положението в което са! Нека върнем усмивките в 
лицата на хората до нас! Дори и за малко да усетят празничния дух", апелират от Североизточно мото 
общество. 
В случай, че останат хранителни продукти, те ще бъдат дарени в Приюта за временно настаняване на 
бездомни и социално слаби лица. /moreto.net 

Коледен градски базар в Перник подкрепя семействата с репродуктивни проблеми 

www.life.dir.bg | 10.12.2019 | 12:16 
Поговорката "ден година храни" е особено актуална в контекста на набиращото популярност световно 
течение в подкрепа на ползването на естествени природни ресурси за производството на енергия, 
вместо отделящите огромни количества вредни емисии изкопаеми горива. Казват, че слънцето 
произвежда всеки ден толкова количество енергия, колкото е необходимо и напълно достатъчно за 

http://dnesplus.bg/News.aspx?n=912748
https://life.dir.bg/pr-zone/govori-s-eva-iv-kakav-e-tvoyat-vagleroden-otpechatak
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ползване от човечеството за период от една година. За да може да се възползваме от тази безплатна 
благодат обаче са необходими както големи политически решения, така и мобилизиране на научната 
общност по света в правилната посока. Може да се надяваме, че това ще се случи скоро, но докато 
чакаме промяната, е важно сами да съдействаме за нея всеки ден. Именно затова участниците в 
четвъртото издание на "Говори с EVA", което се проведе на 5 декември в Кино Култура, потърсиха 
отговори на актуални въпроси, като например какви са стъпките, които всеки един от нас е добре да 
предприема всеки ден в посока намаляване на личните си вредни емисии? Как заразяваме себе си и 
останалите около нас да вървят в тази посока? Как политиките на компаниите, в които работим, са в 
синхрон с личните ни разбирания за екологично чист начин на живот? Отговорно ли употребяваме 
ресурсите в ежедневието си? Може ли наистина да се научим да сме по-скромни потребители и да 
живеем с по-малко отпадък и по-малко материални неща? Участници в дискусията бяха Боян Рашев - 
управляващ партньор в denkstatt България, Никола Рахнев - създател на инициативата Гората.бг, Лили 
Гелева - актриса и последовател на "zero waste" начина на живот и Анна Великова - Мениджър 
"Комуникации и Устойчиво развитие" за H&M България. Модератор на събитието беше главният 
редактор на списание EVA - Поля Александрова. Всеки от панелистите сподели своя професионален и 
личен опит в устойчивия начин на живот. Дискусията започна с Анна Великова, която сподели, че H&M 
България усилено се стреми да предлага ефективни решения в текстилното рециклиране, които да 
променят бъдещето и начина на живот на идните поколения. Компанията има изградена стратегия за 
устойчивост и отговорно отношение до 2030-та година. Тя включва затваряне на цикъла чрез оказване 
на влияние върху добива и производството на материалите, ефективна дистрибуция и намаляване на 
отпадъка. Основен стремеж на компанията е да научи хората да са по-отговорни потребители. "Знаете 
ли, че 95% от текстила, който използваме на ежедневна база, може да се рециклира?", беше въпросът, 
който Анна зададе на аудиторията, подканвайки гостите на събитието да рециклират дрехите си в 
специално оборудваните за целта контейнери в магазините от мрежата. Благодарение на тази 
конкретна инициатива H&M България вече е събрала над 2000 тона текстил, които се равняват на 41 
500 евро дарения, инвестирани в каузи на UNICEF България. Лили Гелева от своя страна наблегна на 
ежедневните си усилия за намаляване на личния си въглероден отпечатък - разумно меню без 
разхищение на храна, използване на местни продукти, разделно изхвърляне на отпадъците, ходене 
пеша вместо обичайното придвижване с автомобил, нематериални подаръци под формата на 
преживявания - концерт, театър, кино. Да се информира за актуалните неща в устойчивия начин на 
живот е една от основните практики на Лили - тя се интересува от иновативни начини за намаляване 
на ежедневните отпадъци и призовава хората да споделят методите си в посока подобряване на 
околната среда, като по този начин заразяват и останалите около себе си. Самата Лили го прави през 
авторската си социална кампания за замърсяването и личната отговорност, която се казва "Писмо в 
бутилка". Клипът към едноименната ѝ песен, иронично посветена на пластмасовата бутилка, 
посрещна и изпрати гостите на "Говори с EVA". Боян Рашев, известен с ексклузивната си гледна точка 
по въпроса, сподели, че през годините сме променили своите навици на живот, което от своя страна 
е съдействало за подобряване на показателите на околната среда. Съветът му към хората е да правят 
информиран избор, и винаги да се позовават на утвърдени научни публикации. Според него 
промените в климата, без значение дали са резултат от човешка намеса, ни карат да сме по-отговорни 
и да търсим ефективни решения за бъдещето си. Никола Рахнев от Гората.бг поговори за личната 
промяна чрез преживяванията. Гората.бг е най-голямата доброволческа инициатива в България, 
благодарение на която доброволци от цялата страна, между тях и деца, засаждат на различни места 
дръвчета. Благодарение на Никола и неговите последователи до момента в България са засадени над 
630 000 нови дървета, от над 50 000 души. За 8 години Гората.бг прераства от идея в огромна 
споделена мечта, която вдъхновява и пробужда десетки хиляди българи. От "трибуната" на "Говори с 
EVA" Никола призова винаги да си задаваме въпроси и да търсим отговори, да заразяваме с личен 
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пример децата си, да сме иновативни и най-вече постоянни в действията си. Само така ще възпитаме 
поколение с отношение към природата. Събитието бе реализирано с подкрепата и участието в 
дискусията на British American Tobacco, А1, Domaine Boyar, Baileys, La Prairie и VITIS. 

Над 300 души се включиха в благотворителна хоротека 

www.dnesbg.com | 10.12.2019 | 13:03 
Над 300 души се включиха в благотворителна хоротека, която се проведе в неделя в парк “Дружба” 
във В. Търново. Докато се забавляваха заедно, ентусиастите събраха десетки играчки и книжки за 
детското отделение на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”, както и продукти и посуда за Дома за бездомни 
в Г. Оряховица. Събитието беше организирано от ТърновоRuns и клуб за народни танци “Плетеница”. 
В продължение на два часа великотърновци танцуваха хора, пиха чай с билки и се почерпиха с 
домашни сладки. За последните 4 години ТърновоRuns изгради една от най-активните и дейни 
организации в региона. Досега са организирани над 450 безплатни събития, от които стотици 
тренировки на открито – походи, йога, велообиколки, хоротеки, бягания, семинари и др. Целта на 
групата е да изгради постоянен екип, който да организира още много прояви, включително и в по-
малките населени места, да има също присъствие в по-големите гимназии и начални училища. За 
целта са необходими средства за създаване на екип, който да организира средно по 100 безплатни 
събития годишно. Сред по-смелите мечти на ентусиастите и основателя на ТърновоRUNS Калин 
Василев е в бъдеще да бъде изграден безплатен здравен информационен център за обучения и 
консултации. За целта има разкрита банкова сметка на сдружението. Дарения могат да се правят още 
чрез EasyPay, PayPal или със съобщение на номер 17 777 с текст DMS ZDRAVE. Весела БАЙЧЕВА loading... 

Гимназията по програмиране в Бургас с още една крачка към бъдещето: Вече има 
високотехнологична лаборатория по микроелектроника 

www.burgasinfo.com | 10.12.2019 | 13:48 
Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас вече разполага и с 
високотехнологична лаборатория по микроелектроника, в която учениците ще разработват своите 
реални проекти. Тя е разположена в сградата на учебната фирма и е дарение от лидера в 
производството на телекомуникационно оборудване - "ДЕВА Бродкаст" ЕООД. Днес кметът Димитър 
Николов разгледа новата придобивка заедно с директора на учебното заведение Димитрина 
Тодорова и Тодор Иванов - управител на фирма "ДЕВА Бродкаст". Лабораторията е оборудвана с най-
модерни дигитални уреди за ремонт и диагностика като осцилоскопи, поялници, отвертки, щипки, 
клещи, лупи и други. С тях учениците могат да диагностицират, програмират и моделират интегрални 
карти с широко приложение в бита и бизнеса, които да служат за управление на т.нар. "Умни домове", 
производството на климатични и охранителни системи, системи за видеонаблюдение, дори за 
производството на електронни детски играчки. В лабораторията могат да се обучават едновременно 
девет ученици, които да се упражняват и да работят с уредите за създаване на интегрални карти. 
Учениците представиха пред гостите проект, свързан с хидроенергетиката и проект на еко селище, в 
което температурата, влажността и осветлението в къщите и на улиците, и дори поливането на 
зелените площи се управлява чрез смарт системи. "Сигурен съм, че тази модерна лаборатория ще ви 
помогне да създавате реални проекти, които могат да бъдат внедрени в смарт системите на Бургас. 
Благодарение на дарението на фирма "ДЕВА Бродкаст" вие ще скъсите значително пътя от теорията, 
която учите, до практическото приложение на вашите проекти. Нашата цел е следващата година с 
такива лаборатории и уреди да бъдат оборудвани и останалите две технологични училища в града - 
Професионалната гимназия по механоелектротехника и Професионалната гимназия по електроника", 
сподели кметът Димитър Николов пред учениците, след което награди победителите в състезанието 
"Digi Math". Тази година в математическото съревнование, посветено на решаване на задачи от 

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/nad-300-dushi-se-vklyutchiha-v-blagotvoritelna-horoteka.html
https://www.burgasinfo.com/news/view/5/94345
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сферата на математическата лингвистика, компютърното моделиране и работата с дигитални 
инструменти за изчисление, се включиха над 100 ученици. Най-добрите сред тях бяха: от 8-ми клас - 
Йоанна Симеонова /първо място/, Георги Милев /второ място/ и Радослав Иванов /трето място/, а от 
9-ти клас - Александър Динев /първо място/, Емил Рибарев и Кристиан Миланов /второ място/ и 
Стефан Стратев /трето място/. Те получиха грамота и компютърни аксесоари - мишка, слушалки и 
камера, осигурени от "ДЕВА Бродкаст" ЕООД. 

Безсрамните лъжи за Закона за социалните услуги 

www.dnevnik.bg | Ясен Бояджиев, Дойче веле | 10.12.2019 | 15:06 
© Юлия Лазарова 
Още преди да е влязъл в сила, законът стана обект на целенасочена манипулативна кампания, която 
предизвика протести. 
Текстът е препечатан от "Дойче веле". 
"Решенията в социалната политика трябва да сближават хората, а не да ги разделят." Така новата 
социална министърка Деница Сачева аргументира отлагането на Закона за социалните услуги, който 
бе приет още през пролетта и трябваше да влезе в сила от 1 януари. По думите ѝ, отлагането щяло да 
"даде време за влизане в режим на разговори относно същността на този закон". 
Законът 
Както знаем, отказът от вече взети решения е коронният номер на управляващите в стремежа им да 
се харесат на всички - безкраен танц, в който въртенето в кръг се редува с тъпчене на място. 
Обикновено това се представя като свидетелство за политическа диалогичност и търсене на най-
добрите решения в интерес на хората. Проблемите обаче си остават хронично нерешени. От което 
обикновено интерес имат само малцина, а всички останали губят. Да, понякога предлаганите решения 
са толкова недомислени и вредни, че отмятането от тях е за добро. Но случаят, за който става дума 
тук, не е такъв. 
Законът, чието влизане в сила се канят да отложат, има потенциала рязко да повиши обхвата, 
достъпността и качеството на социалната подкрепа за деца в риск, хора с увреждания и с психични 
разстройства, жертви на насилие, като превърне най-добрите модели и практики в национална 
политика, свърже усилията на различни институции и организации на местно и национално равнище 
в единна система и постави в нейния фокус правата и индивидуалните потребности на хората в нужда. 
При това законът, "относно същността" на който тепърва се канят да влизат "в режим на разговори", е 
резултат от дългогодишни подробни обсъждания и съгласие между всички заинтересовани страни и 
експерти. Накрая той бе гласуван с огромно мнозинство в парламента, без каквито и да било 
възражения. 
Атаката срещу него 
В последните месеци обаче, още преди да е влязъл в сила, законът стана обект на целенасочена 
манипулативна кампания, която предизвика протести и истерия в социалните мрежи. Зад нея стоят 
същите кръгове, същата полуконспиративна мрежа от чужди и тукашни религиозни организации, 
които с помощта на всевъзможни местни националисти и популисти и на Българската православна 
църква попиляха първо Истанбулската конвенция за борба срещу насилието над жени (понеже 
легализирала гей браковете и "третия пол"), а после и Националната стратегия за детето (заради 
норвежците, които се канели да отвличат децата ни). 
Сега дойде ред и на Закона за социалните услуги, който пък заплашвал семейното огнище, 
националния суверенитет и националната сигурност, правата и свободите на българските граждани, 
понеже "облагодетелства" разни алчни и злонамерени местни и чужди неправителствени 
организации, като им "аутсорсва апетитни социални дейности" срещу възнаграждение. Те пък 
автоматично "почват да си търсят деца, които да отделят от родителите им, защото за всяко такова 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/12/10/4003645_bezsramnite_luji_za_zakona_za_socialnite_uslugi/
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дете ще им се плаща". И други подобни дивотии, които отговарят на истината точно толкова, колкото 
и плъзналите слухове в ромските махали, че социални работници прибират деца от училищата. 
Истината е, че новият закон не облагодетелства никого, а предвижда много по-строг контрол срещу 
злоупотреби, поставя ясни правила за прозрачност и отчетност и повишава изискванията към 
доставчиците на услуги и качеството на тяхната работа. И в момента най-трудните и непривлекателни 
социални услуги, с които държавата и общините нямат ресурс да се справят сами, са поети от 
неправителствени организации, които разполагат със знание, опит и обучени кадри и могат да 
привлекат допълнителни средства от дарители. 
Защо? 
Защо лъжите намират благодатна почва? Чии и какви интереси стоят в дъното на кампанията срещу 
закона? И кой от какви внушения и страхове се ръководи, когато протестира срещу него? Това са 
въпроси, които изискват отделни анализи и разследвания. Факт е обаче, че тази кампания успя. Мога 
да се подпиша, че нейните организатори и изпълнители няма да бъдат омилостивени от никакъв 
"режим на разговори" и че отлагането ще е доста по-дълго от предвижданите сега шест месеца. Ако 
въобще този закон някога влезе в сила. 
Въпросът, който ни интересува тук, е друг: защо онези, които взимат решенията, толкова лесно се 
отказват от тях и от истината - и минават на страната на лъжата? 
Защото лъжата е по-силна и по-шумна и не искат да си имат главоболия с нея. И защото най-много от 
всичко ценят спокойното и безметежно пребиваване във властта. 
Новата социална министърка, която е съвсем наясно със "същността" на закона и ползите от него, 
смята, че "решенията в социалната политика трябва да сближават хората, а не да ги разделят". Звучи 
благоприлично, но е цинично. Защото по тази логика трябва да приемем, че човечността и 
състраданието, правата и интересите на хората с увреждания, на жените и децата, станали жертва на 
насилие, "разделят хората". А измислиците, клеветите, омразата и невежеството ги "сближават". 
Решението за отлагане на закона е всъщност отказ от правене на политика и бягство от отговорност - 
коронният номер на управляващите, който обаче този път изглежда особено отблъскващо. 

Коледна работилница на доброто подпомага 269 нуждаещи се русенци 

в. Утро, Русе | Виктория ИВАНОВА | 11.12.2019 | 00:01 
Русенци могат да станат посланици на доброто в националната инициатива "Предай нататък", като 
обединят сили и творят заедно. Кампанията има за цел да подпомагне материално над 600 нуждаещи 
се в цялата страна чрез шест каузи, като три от тях са за Русе и обхващат 269 души. Те са настанени в 
Дома за възрастни хора "Възраждане", Центъра за настаняване от семеен тип за лица с умствени 
увреждания и защитеното жилище за лица с психични разстройства. 
Вече четвърта година доброволците от "Предай нататък" посещават на място институциите, за да чуят 
от какво има нужда всеки от настанените, а след това събират средства по няколко начина 
- чрез корпоративни дарения, по банков път и най-важният 
- чрез коледни работилници. Тази година ще подадат ръка на възрастни хора, деца с умствени и 
физически увреждания, незрящи, лица с психични проблеми от цялата страна. 
За целта в четири града се организират творчески работилници, като днес такава ще има и в Русе. Тя 
ще се проведе между 17:30 и 20:30 часа в център "Трапезата" на улица "Свети Наум'4 7, като 
организаторите обещават да осигурят коледно настроение и всички материали, необходими за 
изработването на изделията, които да се продават с благотворителна цел. 
За всички над 600 нуждаещи се в страната доброволците от инициативата искат да съберат около 30 
000 лева, но не за да ги дарят за институциите, в които са настанени, а за да им купят точно каквото са 
поискали. 
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В дома за възрастни хора "Възраждане", където са настанени 234 човека, имат най-много нужда от 
постенно бельо, мека мебел, зеленчукорезачка и количка за сервиране на храна, фирма вече е дарила 
234 броя постелно бельо, като по този начин за каузата са събрани над 4600 лева, а крайната цел е 
7100 лв. 
27-те мъже и жени от центъра за хора с умствени увреждания ще се зарадват на топли зимни обувки, 
анцузи и градински пейки, за които са необходими 2300 лв. В защитеното жилище има 8 души с 
психични разстройства, които се нуждаят от ютия, топли зимни обувки, гардероб и климатик, като 
ютията вече е дарена, а целта е да се съберат 1600 лв. 
Вярваме, че доброто винаги води добро и че всеки от нас може да помогне да предадем нататък, 
казват доброволците от инициативата "Предай нататък". 

Благотворителен базар набира средства за деца с муковисцидоза в Стара Загора 

www.trafficnews.bg | 10.12.2019 | 21:21 
Благотворителна инициатива в Стара Загора набира средства за деца с муковисцидоза. До 13 
декември старозагорци могат да си купят детска рисунка от базара с кауза "Нарисувай 
мечта". Творбите са изложени във фоайето на община Стара Загора, където има и кутия за дарения на 
Асоциация "Муковисцидоза", в която може да се оставят и парите за купената рисунка.  Базарът е 
втори етап на обявения в социалните мрежа благотворителен конкурс за детска рисунка, организиран 
от Асоциация "Муковисцидоза" с подкрепата на Фондация "Искам Бебе".  Повече от 200 рисунки са 
участвали в надпреварата, чиято идея е да възпита чувство за съпричастност с болните им връстници 
у децата. "Всеки от нас има силата да превърне своя път и своите дела в инструменти на любовта и 
надеждата. Протегнете ръка, дарете живот", призовават от асоциацията. Рядкото генетично 
заболяване е нелечимо, а медикаментите струват между 2000 и 3000 лева месечно. В България има 
250 болни с муковисцидоза, като 80%  от тях са деца. 

Благотворителен коледен базар в ОУ "Димчо Дебелянов" събира средства за дарителска 
кампания на УМБАЛ "Свети Георги“ 

www.plovdiv24.bg | 10.12.2019 | 22:01 
Автор: Силвия Станева 2 Ученици от Основно училище "Димчо Дебелянов“ в Пловдив организират на 
12 и 13 декември, четвъртък и петък, благотворителен коледен базар в полза на дарителската 
кампания "Най-доброто за нашите деца и онкоболни“, инициирана от УМБАЛ "Свети Георги“ Базарът 
ще бъде разположен във фоайето на училището във времето между двете смени, в които текат 
учебните занятия. Учениците от  1 до 7 клас сами са изработили коледна украса, сувенири и картички 
по време на часовете по технологии и в някои извънкласни дейности, като доброволно и с ясното 
съзнание за целта на дарителската кампания са оставали и след часовете, за да сътворят празничните 
артикули.   Организационният екип на кампанията изказва своята сърдечна благодарност и 
възхищение от вложените усилия на учениците и техните ментори – учителите и ръководството на ОУ 
"Димчо Дебелянов“. Дарителската кампания "Най-доброто за нашите деца и онкоболни“ е 
организирана от УМБАЛ "Свети Георги“ с цел да събере средства за изграждане на нов педиатричен и 
онко-хематологичен комплекс. В него от старите си и рушащи се сгради ще се преместят Клиниката по 
педиатрия, Клиниката по медицинска онкология и Клиниката по клинична хематология. Към момента 
кампанията е успяла да събере над 80 хил. лева за по-малко от 1 година от стартирането си, 
благодарение на различни събития, като голяма част от тях са по инициатива на пловдивските 
училища. 

Отнемат деца без съд 

Ремонтират лобистките текстове на фондации и сдружения 

https://trafficnews.bg/obshtestvo/blagotvoritelen-bazar-nabira-sredstva-detsa-mukovistsidoza-162974/
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Blagotvoritelen-koleden-bazar-v-OU-Dimcho-Debelyanov-subira-sredstva-za-daritelska-kampaniya-na-UMBAL-Sveti-Georgi-920869
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в. Труд | 11.12.2019 | 00:01 
Дете може да бъде отнето от родителите си без решение на българския съд, а само по преценка на 
социалните служби чрез заповед на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Тази възможност е 
създадена в новия Закон за социалните услуги. За това предупреди пред "Труд" депутатът от 
"Обединени патриоти" Александър Сиди. Точно "Обединени патриоти" настояха новите текстове да 
бъдат отложени и законът да не влиза от 1 януари 2020 година, а от 1 април, Междувременно ще се 
настоява отново само чрез съдебно решение дете да може да се взема от родителите. Опасения има 
и по отношение на интердисциплинарния екип, който ще решава съдбата на детето, в чийто състав 
влизат и неправителствени организации (НПО), част, от които могат дори да не са регистрирани на 
територията на България. Може организация, регистрирана в Норвегия да участва в този екип. "Ще се 
опитаме да прецизираме именно тези текстове,,, коментираха народни представители от 
управляващото мнозинство. Новият социален министър Деница Сачева вече заяви, че подкрепя 
отлагането на Закона за социалните услуги. 
Притеснителен според тях е фактът, че съдът може да бъде уведомен впоследствие и съответно трябва 
да вземе решение на база издадена заповед от социалните служби. 
Още по-големи са опасенията на родители и учители, които протестираха срещу налагането на новия 
модел за грижа за бедните и уязвими групи в обществото: Чужди НПО-та ще сложат ръка върху 
огромни суми за социални услуги и ще промиват мозъците на децата у нас с джендърско възпитание. 
Фондации и сдружения ще бъдат освободени от ДДС, но не става ясно дали те ще предоставят 
благотворителни или търговски дейности за социални услуги, посочват юристи. 
Държавата абдикира от една от основните си роли - да помага на по-слабите, чрез новоприетия Закон 
за социалните услуги, а част от текстовете в него са противоконституционни, смятат адвокати с опит в 
Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), които подкрепят становището на Светия синод (виж 
карето) срещу въпросната социална стратегия. По думите им след като социалните дейности се 
прехвърлят към неправителствени организации (НПО), държавните органи няма да могат да 
осъществяват контрол за предоставените услуги. "Така регламентирано понятието за "социална 
услуга" не кореспондира със съдържанието, вложено в нормите на Договора за функциониране на 
Европейския съюз (ДФЕС), Търговския закон (ТЗ), Закон за дейностите по предоставяне на услуги 
(ЗДПУ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)", категорични са юристите. 
"Законът е лобистки. Чужди неправителствени организации си направиха закон, който да им създаде 
добри условия за печалба. Това са 1600 НПО-та, как точно ще се осъществява контролът?", 
коментираха пред "Труд" и адвокати по семейно право, които поставиха въпроса и за "твърде 
либералния подход" при отнемането на деца от родители. Те обърнаха внимание, че с други поправки 
се прокарват тези от Истанбулската конвенция, която Конституционният съд определи като 
несъответстваща на Конституцията на България. И сравниха социалния закон с "мини Истанбулска 
бомба". 
"Непонятно е защо, например, само фондация "Анимус" става стопанин на горещия телефон за деца 
в риск. Защо една фондация, а не орган на социалното министерство (МТСП) не работи с този телефон? 
Защо НПО-тата ще подбират приемните семейства, а държавните служители ще бъдат само едни 
чиновници, които ще регистрират приемните семейства. Защо родител, който не може да осигури 
постоянни доходи или постоянно местожителство на детето, се приема, че детето му може да бъде 
отнето?", коментираха юристите пред "Труд". 
*** 
ПРИТЕСНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ 
Чл. 4. Мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 
институции се предприемат при наличие на едно или повече от следните обстоятелства: 
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1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) при постъпил сигнал за дете в риск от изоставяне или при подадено 
заявление в дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на дете в специализирана институция; 
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) настаняване по чл. 26 от Закона за закрила на детето на друго дете от 
семейството; 
3. родителите са изразили намерение за настаняване на детето в специализирана институция; 
4. родителите са без постоянни доходи и/или без жилище; 
5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) установени увреждания или тежки заболявания и/или отклонения при 
родител или при член от семейството; 
6. (отм.-ДВ, бр. 37 от 2019 г.); 
7. (отм.-ДВ, бр. 37 от2019 г.); 
8. йоп. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) детето е с увреждане и/или отклонения в здравословното състояние или 
развитие и родителите имат затруднения да отговорят на специфичните му потребности; 
9. други обстоятелства, които поставят детето в риск от изоставяне. 
Стр. 3 

ДОБРОТВОРЦИ ОТ СТОЛИЦАТА ПОДПОМОГНАХА С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 55 НУЖДАЕЩИ 
СЕ ОТ ОБЩИНА МЕЗДРА 

www.modernavratza.com | modernavratza.com | 11.12.2019 | 15:18 
В навечерието на коледно-новогодишните празници 55 хора в неравностойно положение от община 
Мездра бяха подпомогнати с хранителни продукти. Социално уязвими лица от селата Върбешница, 
Дърманци Моравица и Руска Бела получиха индивидуални пакети със стоки от първа необходимост - 
брашно, олио, захар, ориз, боб, леща, сол, консерви с месо, сладкарски изделия, мед и др. Това стана 
възможно благодарение на проявената съпричастност към нуждаещите се от страна на доброволци 
от различни ИТ фирми от София. 
Със съдействието на Областния съвет на Българския червен кръст младите добротворци посетиха на 
място самотно живеещи възрастни от четирите села и ги възрадваха с хранителни продукти, за да им 
осигурят една по-добра Коледа и Нова година. 
Благотворителната инициатива, организатори на която са служители на столичната компания Soitron 
Bulgaria, се реализира за втора поредна година в област Враца. Миналата година доброволците 
подпомогнаха със стоки от първа необходимост 110 лица в тежко социално положение от общините 
Борован и Хайредин. 

Благотворителен базар с изделия, изработени от потребителите на социални услуги 

www.dariknews.bg | Гергана Николова | 11.12.2019 | 16:08 
На 16 и 17 деквмри, от 14:00 до 19:00 часа, в Terra Mall Габрово, за пореден път ще се проведе Коледен 
благотворителен базар. 
Базарът ще предлагас изделия, изработени от потребителите на Дневен център за деца и младежи с 
увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, 
Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за стари хора, Комплекс за социално-
здравни услуги за деца и семейства и Център за обществена подкрепа SOS Детски селища.  
Набраните средства ще бъдат използвани за терапия, лечение и подобряване условията на живот на 
деца и лица в неравностойно положение. 

Казанлъшки младежи осигуряват топла супа и за хора в нужда 

Доброволци и сдружението "Младежки център за развитие (МЦР) - Взаимопощ" осигуряват безплатна 
супа за казанлъчани в нужда. Благотворителното събитие е по проект на програма "Европейски корпус 
за солидарност" и ще се проведе на 20 декем 

http://modernavratza.com/dobrotvorci-ot-stolicata-podpomognaha-s-hranitelni-produkti-55-nujdaeshti-se-ot-obshtina-mezdra-_28483.html
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/blagotvoritelen-bazar-s-izdeliia-izraboteni-ot-potrebitelite-na-socialni-uslugi-2202091
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www.actualno.com | 11.12.2019 | 16:11 
Доброволци и сдружението "Младежки център за развитие (МЦР) - Взаимопощ" осигуряват безплатна 
супа за казанлъчани в нужда. Благотворителното събитие е по проект на програма "Европейски корпус 
за солидарност" и ще се проведе на 20 декември от 11 до 13 на ул. "Искра" 22 в Казанлък.  
Инициативата им обаче не е обичайна, защото те приканват съгражданите си в навечерието на 
коледните празници да покажат и човешко отношение към нуждаещите се. Съпричастните могат да 
се присъединят към сдружение "МЦР) - Взаимопощ" и неговите доброволци и прекарат малко време 
с хората, които ще хапнат безплатна супа, като отидат на място с "коледни сладки, чисти зимни дрехи 
или просто усмивка и отворено съзнание".  
Младите хора са уверени, че по този начин ще припомнят на хората за основния смисъл на Коледа, за 
християнските ценности, които повеляват да споделяме любовта си и да помагаме "на хора с по-малко 
късмет от нас самите". Според тях една супа няма да промени нищо, но моментите на солидарност, 
съпричастност и срещата с добри хора, ще внесат светлина и топлина в живота на онези, които ще са 
сами, без подаръци и богата трапеза в празничните дни. 

Варненски магистрати дават паричните си награди на "Българската Коледа" 

www.varna24.bg | Автор: Екип Varna24.bg | 11.12.2019 | 16:40 
Днес Общото събрание на следователите и служителите в Окръжния следствен отдел при Окръжната 
прокуратура във Варна реши да дари паричната си награда от Висшия съдебен съвет на 
благотворителната инициатива "Българската Коледа“. Паричната награда от 1300 лева за колектива 
на Окръжния следствен отдел във Варна е гласувана от Прокурорската колегия на ВСС за поощряване 
за срочно и професионално изпълнение на важни служебни задачи и трайни професионални 
резултати. В района на Апелативната прокуратура във Варна с награда за професионални успехи е 
отличен и колективът на Районната прокуратура в Кубрат. До месец юли тази година там работеше 
само един прокурор – районният прокурор Пламен Пенчев. От юли насам в Районната прокуратура в 
Кубрат вече има и втори прокурор. 

Изхвърляме храна за 2 млрд. лева, 1/3 от нея годна за ядене (ВИДЕО) 

Фондация се опитва да инициира добри практики за промяна на статистиката 
www.fakti.bg | 11.12.2019 | 17:11 
Наричаме се MateKitchen, защото имаме амбиция за международно развитие, означава "Кухня за 
приятели". Ние сме десетина приятели, работим от много време заедно, решихме, че искаме да 
направим и нещо, което да осмисли нас като хора. Това заяви в студиото на ФАКТИ Николета 
Абрашева, съосновател на фондация MateKitchen. 
"Забелязахме, че в процеса на готвене разхищаваме много храна, често дори в готварски предавания 
храната, която се снима, се изхвърля. 
Ние се връщаме крачка назад. Не говорим за дарение, не говорим за компостиране, по-скоро за това 
у дома да си разпределим правилно продуктите, да пазаруваш правилно, на нашия сайт даваме 
съвети със седмично меню и как да се организира пазара за това седмично меню", каза още тя. 
Целия разговор с Николета Абрашева гледайте във видеото: 
София / България 

Млади пловдивчанки “стоплиха” сърцата на бездомни хора 

www.marica.bg | 11.12.2019 | 18:38 
Зимни якета и палта с послания бяха оставени по дърветата около малкия парк на улица "Капитан 
Райчо Николов" до подлеза на х-л Тримонциум. Дебелите дрехи се озоваха закачени за стъблата на 
дърветата, за да бъдат от помощ на бездомните и хората в неравностойно положение в студените 

https://www.actualno.com/starazagora/kazanlyshki-mladeji-osigurjavat-topla-supa-i-za-hora-v-nujda-news_1414656.html
https://www.varna24.bg/novini/varna/Varnenski-magistrati-davat-parichnite-si-nagradi-na-Bulgarskata-Koleda-921102
https://fakti.bg/video/430841-izhvarlame-hrana-za-2-mlrd-leva-1-3-ot-nea-godna-za-adene-video
https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/mladi-plovdivchanki-stopliha-sarcata-na-bezdomni
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зимните месеци. Благотворителният жест е по инициатива на група млади пловдивчанки, дръзнали 
да докажат, че е нужна малко човечност и добро сърце, за да се промени света. По случай 
Международния ден на доброволеца от английската фирма, за която работят им предоставят 3 дни 
платен отпуск за доброволчество, така решават да дарят и да закупят нужните връхни дрехи.  “Ние 
като фирма сме много активни в доброволчески кампании. Наша колежка сподели за тази идея, която 
е виждала само в чужбина и ние решихме да я осъществим. В самия ден бяхме 7 човека, но “зад 
сцената”, екипът ни е над 200 души и всеки помага на драго сърце. Поставихме топли дрехи за 
бездомните, посетихме децата от детското отделение на УМБАЛ “Свети Георги” и предоставихме 
дрехи на хора от приютите в града”, заяви Хюля Гюлер, която е участничка в каузата. Още в същата 
вечер става ясно, че зимните якета са влезли в употреба на хора, които са имали нужда от тях, тъй като 
на мястото имало само едно яке оставено от тях.  “Най-хубавото беше, че хората са последвали 
примера ни и също бяха оставили топли дрехи”, добави Гюлер.  Освен трите каузи, момичетата 
добавиха, че всяка година се организира работилничка за Коледен Базар в офиса им, изцяло с 
благотворителни цели, които да зарадват възможно най-много деца и възрастни по празниците. 

IT спецове от София дариха храна на бедни в Северозапада 

www.kmeta.bg | Даниела Стоянова | 12.12.2019 | 00:11 
В навечерието на коледно-новогодишните празници 55 хора в неравностойно положение от община 
Мездра бяха подпомогнати с хранителни продукти. Социално уязвими лица от селата Върбешница, 
Дърманци Моравица и Руска Бела получиха индивидуални пакети със стоки от първа необходимост - 
брашно, олио, захар, ориз, боб, леща, сол, консерви с месо, сладкарски изделия, мед и др. Това стана 
възможно благодарение на проявената съпричастност към нуждаещите се от страна на доброволци 
от различни ИТ фирми от София. 
Със съдействието на областния съвет на Българския червен кръст младите добротворци посетиха на 
място самотно живеещи възрастни от четирите села и ги възрадваха с хранителни продукти, за да им 
осигурят една по-добра Коледа и Нова година. 
Благотворителната инициатива, организатори на която са служители на столичната компания Soitron 
Bulgaria, се реализира за втора поредна година в област Враца. Миналата година доброволците 
подпомогнаха със стоки от първа необходимост 110 лица в тежко социално положение от общините 
Борован и Хайредин. 

Връчиха чековете за стипендии в дарителската кампания #steniskanabala 2019 

сп. Автотранспортна техника | Георги ЗВЕЗДАНОВ | 12.12.2019 | 00:01 
ЗА ШЕСТА ПОРЕДНА година в София се състоя церемонията по връчване чековете за стипендии на 
първокурсници бенефициенти от випуск 2019 по програмата #steniskanabala. Благотворителната 
инициатива на Мото-Пфое осигурява равен старт в живота след завършването на 12-и клас на 
български абитуриенти, които продължават образованието си във висше учебно заведение, макар да 
са загубили един или и двамата си родители. По традиция организаторите отчитат резултатите от 
всеки сезон на инициативата по време на открито събитие, на което присъстват представители на 
медиите, дарители и кандидатите за стипендии. Закриването на кампанията през 2019 г. се състоя в 
литературен клуб "Перото", София. 
Управителят на Мото-Пфое Груп -Масухиро Ояма, приветства гостите и бенефициентите и изказа 
специалната си благодарност към всички дарители - абитуриенти и корпоративни представители. 
Обръщение към многобройните присъстващи на събитието отправиха още Румен Иванов, управител 
на DHL Express Bulgaria - традиционния официален логистичен партньор, който благотворително 
доставя символа на кампанията - тениската, до дарителите, както и Петранка Недялкова, директор на 

https://www.kmeta.bg/it-specove-ot-sofiya-dariha-hrana-na-bedni-v-severozapada
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Столична организация на БЧК, която се грижи даренията от кампанията да се разпределят съгласно 
регламента на програмата #steniskanabala и да достигнат до точните кандидати за стипендия. 
2242 абитуриенти от Випуск 2019 завършиха училище и отидоха на прощалното си парти или бал с 
тениска, вместо с излишно скъпи дрехи. По този начин единичните дарения от младежите достигнаха 
общо сумата от 49 312 лв. Над 50 училища участваха в цялата страна - някои от тях вече традиционно 
се включват, но се присъединиха и доста нови, което доказва нарастващата популярност на 
програмата. Общуването на организаторите с участниците в процеса на кампанията също така показа, 
че #steniskanabala се превръща в пример за подражание и вече всяка година зрелостниците се стремят 
да подкрепят благородни каузи по случай завършване на средното си образование и да помогнат на 
връстници в неравностойно положение. 
Към сумата 49 312 лв. се добавиха корпоративни и крупни единични дарения. Тази година 
#steniskanabala постигна общия дарителски фонд от 100 812 лв. Така всички, които са кандидатствали 
по програмата и отговарят на регламента, могат да получат еднократни стипендии по 2000 лева всяка. 
Това са 45 абитуриенти сираци от випуск 2019. Остатъкът от 10 812 лева ще се използва за поощрение 
на най-добрите студенти, които са бенефициенти от предишни сезони. 
За първи път програмата няма да затвори за дарения сайта www. steniskanabala.bg до следващия 
сезон, който ще се обяви в началото на 2020 г. На сайта вече могат да се заявяват тениски от всички 
досегашни сезони - от 2014 г. насам, от т.нар. Винтидж колекция, а набраните средства ще се добавят 
към сумите за финансово поощрение за успех. 

Стотици подаръци от Операция Плюшено мече потеглиха от „Тракия” към деца в 
неравностойно положение 

www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 12.12.2019 | 10:28 
Стотици подаръци вече пътуват към деца в неравностойно положение от Пловдивска област. Това 
става благодарение на НПО „ Операция Плюшено мече” и платформата за даряване на Коледни 
подаръци. Пунктът в Пловдив тази година бе разположен в училище „Св. Софроний Врачански” и 
срещна подкрепата на директора Пенко Рисков и кмета на район „Тракия” Костадин Димитров. За 
първи път пункт на неправителствената организация е разположен в учебно заведение, споделиха от 
регионалното звено в Пловдив с координатор Моника Василева. Това се отрази много възпитателно 
на децата, които постоянно се интересуваха за всеки детайл от кампанията, сподели директорът Пенко 
Рисков. От своя страна кметът на „Тракия” Костадин Димитров, който за поредна година оказва 
подкрепа на НПО „Операция Плюшено  мече”, благодари на организаторите, дарителите и 
доброволците, които с безрезервния си труд връщат Коледата на деца в нужда. 

Млади хора от Кърджали с Коледна дарителска инициатива, отиват при децата с 
увреждания  

www.perunik.com | 12.12.2019 | 10:40 
Млади хора от Кърджали са подели дарителска инициатива за Коледа.Те искат да зарадват децата с 
увреждания и тези лишени от родителски грижи ,настанени в защитените жилища в града.Вече са 
събрали сумата от 2280 лева.В инициативата им до тук са се включили 63 дарители,пожелали 
анонимност.Дарените суми са от 5 до 300 лева.   Двигател на инициативата е кърджалийката Росица 
Генчева.Тя работи в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” като кодировач на клинични пътеки.Зад нея не стоят 
институции,а много приятели. Живея близо до едно от защитените жилища за деца с увреждания от 
семеен тип. Идеята се породи съвсем случайно минавайки всеки ден край тази къщичка. Всяка сутрин 
се намира дете, което ще ти махне и ще се усмихне и си казваш "Господи, колко е необходимо на едно 
дете със специални нужди да бъде щастливо"? Прегръдка, мъничко отделено време и Коледен 
подарък. Именно и от там тръгна инициативата "Коледна трапеза и подарък за всяко дете". Споделих 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=70270
https://www.perunik.com/news/483180/mladi-hora-ot-kardzhali-s-koledna-daritelska-initsiativa-otivat-pri-detsata-s-uvrezhdaniya
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желанието си с надежда, че ще има хора, които ще се отзоват и още същия ден желаещите да помогнат 
бяха много! Първоначално се включиха семейството ми, колегите ми и в последствие приятели и 
познати! Организирахме група доброволци, които да се включат не само материално,а сега сме една 
голяма, задружна група с големи сърца готови да се раздадем! Събрахме прилична сума пари, с която 
решихме да поемем две защитени жилища.Това разказва пред Кърджали двигателят на инициативата 
Росица Генчева.Тя добавя: Ще им осигурим Коледна трапеза с всичко необходимо:скара, баница, 
питка, торта, плодове и други лакомства. Както и всяко дете ще получи подарък зимна пижама с 
коледна торбичка с шоколадчета и коледни чорапи. Дарителите станаха повече от колкото сме 
очаквали и решихме да поемем още две къщи от същия тип, като в едната дечицата са напълно 
здрави, но изоставени от своите семейства. Те също ще получат Коледен обяд и караоке система, с 
която биха могли да прекарат една чудесна Коледа и Нова година както и да развиват своя 
талант!Системата вече е закупена. Разбрахме, че обичат да танцуват и пеят и с общи усилия успяхме 
да съберем необходимото за да сбъднем една детска мечта! Ще бъдат закупени и непромокаеми 
протектори, които се шият по поръчка за една от къщите, а доброволец от групата ще монтира външен 
сушилник.Когато сме заедно можем много, децата винаги имат нужди! Най-голямата от която е 
внимание и любов, която ще им дадем на 25.12.2019г.,разказва за плановете си Росица Генчева. 
Доброволците  от групата са разпределени за всяко едно защитено жилище в гр. Кърджали. Надяваме 
се на още постъпления за да може да осигурим още неща от които се нуждаят децата! Искаме да 
организираме Куклен театър и да ги заведем на сладкарница! Било голямо приготовление, когато 
трябва да излязат, сменят дрешки и тръпнат в очакване да се срещнат света извън предела на стаите 
им! Нека им подарим това усещане! От името на нашата дарителска инициатива  пожелаваме Весели 
празници на кърджалийци! Бъдете здрави и помагайте на хората, защото чудото се случва! 
Благодарим и на всички, които ни подкрепиха, заяви в заключение Росица Генчева.  В момента 
доброволците купуват пижамите и лакомства.Събират фактури за да имат добра 
отчетност.Споделят,че не са очаквали толкова дарения,в противен случай са щели да открият 
дарителска сметка.Ако инициативата им се увенчае с успех и има нови издания и това ще стане. Георги 
Кулов 

Болница в Пловдив има нужда от апаратура за лечение на церебрална парализa 

УМБАЛ "Св. Георги" има нужда от апаратура за лечение на детска церебрална парализa. В Клиника по 
физикална и рехабилитационна медицина годишно преминават над 200 деца, които всеки месец се 
възползват от рехабилитация. Най-честото заболяване, от  
www.bnt.bg | 12.12.2019 | 11:15 
Проф. д-р Елена Илиева, началник Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛ "Св. 
Георги"- Пловдив: Бихме искали да кандидатстваме тази година да получим апаратура за виртуална 
реалност, при което детето под формата на игра, това стимулира възстановяването на двигателната 
функция и преодоляването на когнитивния дефицит и да надградим това, с което разполагаме за 
робот-асистирана рехабилитация на походката. 
Вижте повече за кампанията Българската Коледа 

Учени подкрепят забраната на фермите за ценни кожи 

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Националният природонаучен 
музей при БАН и Биологическият факултет към Софийския университет изпратиха становища до 
Народното събрание, с които еднозначно затвърждават необходимостта от забр 
www.actualno.com | 12.12.2019 | 11:46 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Националният природонаучен 
музей при БАН и Биологическият факултет към Софийския университет изпратиха становища до 

http://news.bnt.bg/bg/a/bolnitsa-v-plovdiv-ima-nuzhda-ot-aparatura-za-lechenie-na-tserebralna-paraliza
https://www.actualno.com/society/ucheni-podkrepjat-zabranata-na-fermite-za-cenni-koji-news_1414805.html
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Народното събрание, с които еднозначно затвърждават необходимостта от забрана на фермите за 
ценни кожи в България. Трите научни организации са водещи по компетентност по отношение на 
биологичното разнообразие, зоологията, биологията и етологичните потребности на животните. Това 
съобщиха от Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България. 
Становищата са във връзка с внесения на 13 септември 2019 г. в Народното събрание проект на Закон 
за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), с който се 
забранява отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи. 
В становището на Националния природонаучен музей при БАН, подписано от проф. д-р Николай 
Спасов, се разглежда опасността за биоразнообразието от дива популация на основния отглеждан вид 
за ценни кожи - Aмериканска норка (Neovison vison). Наред с това се посочва, че отглеждането на 
животните във фермите е в противоречие на тяхната етология и биология, както и че отглеждането и 
развъждането на вида "американска норка" към настоящия момент е незаконно, тъй като неместния 
вид не е преминал задължителните процедури по чл. 67 от Закона за биологичното разнообразие. 
Като заключение в документа се казва: "Невъзможно е да се обясни на подрастващото поколение, 
които са постоянни посетители, доброволци и бъдещи учени на музея, какво налага отглеждането на 
диви видове в абсурдни условия на тези ферми и жестокото отношение към тези животни. Нередно е 
отглеждането на диви животни във ферми с цел използването им за прищевките на една малка част 
от човешкото общество." 
Становището, изготвено от Биологическия факултет към Софийския университет, подкрепя забраната, 
посочвайки, че на отглежданите във ферми животни не може да бъде гарантирано благосъстояние, 
което да отговаря на петте основни принципа за хуманно отношение: 
1. Да няма глад и жажда. 
2. Да няма дискомфорт. 
3. Да няма болка, нараняване или болест. 
4. Да имат възможност и свобода за изразяване на естественото си поведение. 
5. Да няма страх и стрес. 
В същото време се посочва, че отглеждането на американски норки у нас, по отношение на 
благосъстоянието на животните се случва в нарушение на чл. 149 и чл. 151 от Закона за защита на 
животните. В становището, подписано от декана на факултета, проф. д-р Стоян Шишков и от доц. д-р 
Диана Златанова, се приветства и поддържа внесения законопроект за промени в ЗВМД с надеждата, 
че опазването на биоразнообразието, здравето на хората и етично-моралните норми за отношение 
към животните ще надделеят над желанието на няколко фирми за финансово благополучие. 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН е една от водещите наши 
научни институции, които изследват чуждите видове в България. В становището подготвено от група 
специалисти по чуждите видове и подписано от директора на института доц. д-р Анна Ганева, се 
разглежда опасността от поява на дива популация на инвазивния чужд вид американска норка 
(Mustela vison) в резултат на изпускане от фермите за кожи. Като негативен пример за случаи с поява 
на инвазивни чужди видове, отглеждани и развъждани за ценни кожи, опасни за биоразнообразието, 
изградили популация у нас, се посочват ондатрата, нутрията и енотовидното куче. ИБЕИ оборва 
твърдението, че американската норка не може да оцелее в дивата природа, тъй като е изкуствено 
селектирана. Изброени са над 16 европейски страни, в които вече има дива популация на този вид, и 
тя е именно вследствие отглеждането на вида във ферми за ценни кожи. Посочва се научно 
изследване от тази година, публикувано в реферирано и рецензирано научно списание, което дава 
информация, че в близост до фермата до с. Маджерито съществуват повече от 100 случая на избягали 
норки, като се предполага, че броят им е много по-голям. В становището се казва, че България е страна 
по две Конвенции свързани с биоразнообразието и има ангажимент да предотвратява появата на 
опасни чужди видове, застрашаващи екосистемите и местообитанията, както и да гарантира 
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запазването на дивата флора и фауна. Становището завършва с препоръка да се приеме Проекта на 
ЗИД на ЗВМД. 
Трите научни становища са предназначени да бъдат разгледани в парламентарните комисии по 
околната среда и водите, и по земеделието и храните, които предстои да гласуват законопроекта за 
забрана на фермите за ценни кожи. 
Припомняме, че минаха почти три месеца, откакто законопроектът е внесен в Народното събрание, а 
комисиите все още бавят неговото разглеждане. 
От Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи напомнят, че забавянето 
на разглеждането и гласуването на законопроекта означава страдание и сигурна смърт за стотици 
хиляди норки, които предстои да бъдат заченати този януари, родени през април, убити в газови 
камери и одрани през следващия ноември. Това е цикълът, който собствениците на фермите ще 
повторят и тази година, освен ако Народното събрание не покаже, че има волята да разгледа и да 
приеме забраната. 
Ако бъде приет законопроектът, от 1 януари 2021 г., в България не трябва да има нито една ферма за 
кожи, а отглеждането на животни за ценни кожи да бъде криминализирано. 
Трите научни становища, както и всички останали експертни становища по законопроекта можете да 
намерите ТУК! 

Винаги на страната на децата. Георги Богданов и помощта за 13 000 семейства годишно 

www.ngobg.info | 12.12.2019 | 12:05 
За него казват, че се бори с дезинформацията, но той самият смята, че се бори с друго – с 
правителствата, които не успяват да превърнат децата в свой приоритет. Масово го свързват със 
защитата на предложената от кабинета Стратегия за детето, но той говори и за други мечти: да види 
построена една истинска многопрофилна детска болница и родителите да не обикалят 14-те клиники 
в София, например. Или създаването на детски омбудсман, за да имат децата свой представител, 
както има и в други европейски страни. Или отпадането на един стар закон, който позволява да се 
накаже едно дете за постъпка, за която възрастният не би бил наказан. Името на Георги Богданов е 
трайно свързано с правата на децата. Той не е просто застъпник в една модерна отскоро кампания. 
Във вторник Георги Богданов и ръководената от него Национална мрежа за децата (НМД) получиха 
подгласния приз "Човек на годината" в наградите, връчени от Българския хелзинкски комитет. Не го 
пише изрично в мотивите на журито, но причината е и в една статистика: НМД помага годишно на 76 
000 деца и 13 000 семейства. Не става дума само за деца в риск, защото НМД работи и с деца извън 
всякаква опасност – такива, които искат да бъдат скаути, които искат да развиват умения в интернет, 
да помагат на социално слабите, да организират екологични прояви или просто да бъдат доброволци 
в добри каузи. НМД е общото име, под което работят общо 149 организации, посветени под каквато 
и да е форма на децата. Преди да я оглави Георги Богданов преди 10 години, тези организации са 
били 24. Георги Богданов е роден през 1969 г. в пловдивско село в семейството на шофьор и 
кранистка. Завършил е Техникума за редки метали в Бухово през 1987 г. по специалността обогатяване 
на полезни изкопаеми. Бил е още ученик, когато му се е наложило сам да гледа по-малката си сестра. 
Веднага след училище е постъпил на работа като миньор в урановите рудници и е останал на работа 
в "Редки метали" три години. Така го заварват и промените на 1989 – под земята, в буквалния смисъл 
на думата. Не е работил като миньор, защото много му е харесвало, напротив: през цялото време се е 
чувствал привлечен от изкуството, а не е знаел как да тръгне към него. Това е и мотивацията, която 
стои зад следващата му стъпка - работата в Младежкия дом в Бухово, който в момента се руши като 
сграда – това е мястото, което му е дало първия опит за работа с деца. Оттогава датира и едно най-
обикновено гледане на телевизия, което се оказва със съдбовно значение – видял, че оперната певица 
Райна Кабаиванска създава благотворителен фонд за помощ на деца сираци. "Още на следващия ден 

https://www.ngobg.info/en/news/119353-винаги-на-страната-на-децата-георги-богданов-и-помощта-за-13-000.html
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бях във фонда с въпрос как мога да работя за тях – съвсем доброволно. Те ми казаха да напиша проект, 
а аз не знаех какво значи това. Те ми показаха. Бяха няколко забележителни жени – Блага Димитрова, 
Здрава Маркова, Клементина Иванова. Научих много от тях", казва той. Във фонда на Кабаиванска той 
минава по всичките формални стълбици на професионалното развитие – първо е доброволец, после 
– сътрудник, след това – програмен координатор, а накрая става и изпълнителен директор на фонда. 
През това време завършва и бакалавърска степен в НБУ по арт мениджмънт. Завършва точно когато 
интересът му към изкуството отстъпва на по-заден план, защото е видял нещо незаобиколимо: какъв 
е животът на изоставените деца, на които помага фондът на Кабаиванска. "Организирахме концерти, 
конкурси и изложби за домовете за деца из цялата страна, водихме с нас артисти и певци. Така 
разбрах, че в тези ужасни условия живеят над 30 хиляди деца", казва той. Как би могъл да допусне, че 
след десетина години тъкмо той, заедно с група съмишленици, ще води основната част от битката по 
извеждане на децата от тези така наречени институции – постижение, с което днес се гордее, макар 
че съвсем не смята процеса за приключил. Нали наскоро видяхме, че поне част от тези деца сега 
живеят не много по-добре от преди? Новият век идва за него с две академични амбиции – да научи 
английски и да завърши магистратура по социална работа и европейска социална политика в НБУ. 
Успява и в двете. Участва в първото въвеждане на социалните услуги в България – през 2001 – 2002 г. 
През 2016 защитава докторска степен по социална антропология в Софийския университет. Днес се 
занимава с това да помага при изготвянето на закони, да подкрепя експерти, да преобръща социални 
нагласи и обикновени лъжи. "Развълнувахте ме с цялото връщане назад във времето" – казва. Трябва 
да е видял, че изминатият от него път е по-дълъг, отколкото времето формално е могло да отброи. 

Акция "Жълти стотинки" събира средства за болница 

в. Черно море, Варна | 13.12.2019 | 00:01 
Събираме жълти стотинки за благородна кауза във Варна в неделя. Едноименната благотворителна 
акция цели да набере средства за подпомагане на болнично заведение. Всеки желаещ да се включи в 
заключителната част на инициативата за тази година може да го направи в часовете от 10 до 20 в пункт, 
разположен в голям търговски център в града. 
Тази година организаторите са избрали да помогнат на детското отделение при "МБАЛ - Хасково", 
което се нуждае от закупуването на медицинска апаратура, болнично обзавеждане и ремонт. В 
първото полугодие вече е предадена една част от дарението. 
Специалното на тази акция е, че се прави от деца за деца. Идеята е вдъхновена от едноименната 
френска кампания на Бернадет Ширак, а за 30 години кампанията се е превърнала в истински празник 
на детето във Франция. Чрез събирането на монети там се строят големи болници, разказа Йоанна 
Йорданова, координатор на кампанията във Варна, в студиото на сутрешния блок на "Черно море". 
"Кампанията има своя възпитателен характер, у малчуганите се формират конкретни навици и 
добродетели, те се учат на състрадание, човечност и доброта. Тази инициатива им дава и други ценни 
житейски насоки, те изграждат осъзнато отношение към парите, разбират защо е хубаво да се спестява 
и как техните спестявания могат да направят други хора щастливи", каза още Йорданова. 
Кампанията стартира през 2008 г. със събрани 4100 лв. Всяка година натрупаните средства се 
увеличават, като през миналата година достигнаха 62 876,09 лв. С тях за клиниката по неонатология 
към УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора бяха закупени два съвременни интензивни 
кувьоза и два комплекта тръби за апаратите за изкуствена вентилация, а за клиниката по детска 
хирургия - кувьоз, ехограф в окомплектовка с микроконвексен трансдюсер, интраоперативен 
трансдюсер и линеен трансдюсер, дигитален видеопринтер и перфузор. 
За финалната акция в неделя са подготвени и много изненади. Всеки дарител ще получи грамота с 
името си, ще има и работилнички за малчуганите. 
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Кампанията "Купи и дари" подготвят от Ротаракт клуб 

в. Янтра Днес, Велико Търново | 13.12.2019 | 00:01 
След около седмица младежите от Ротаракт клуб ще стартират своята кампания "Купи и дари". 
Инициативата е за събиране на хранителни продукти, които ще бъдат раздадени на семейства в нужда 
от града и района. На 19 и 20 декември младите хора ще поставят брандирани колички, където 
желаещите да се включат в кампанията, може да оставят продукти като олио, брашно, подправки, 
вакуумирани колбаси или млечни продукти, консерви и захарни изделия, плодове и зеленчуци, както 
и почистващи препарати. 
"Приветстваме както млади хора, които искат да допринесат чрез доброволчество при организацията, 
така и нови дарители, за да направим добрината наистина споделена и пълноценна", споделиха от 
Ротаракт клуб. 
Местата, където може да се оставят продукти, са супермаркет Стиви (кв. "Кольо Фичето"), CBA Класико 
в мола и CBA Класико на Картала. 

Коледен базар обедини студенти, социални центрове и сдружение "Зов България" 

в. Янтра Днес, Велико Търново | Николай ВЕНКОВ | 13.12.2019 | 00:01 
Коледен базар с благотворителна цел обедини няколко организации във В. Търново. Той се проведе 
в Пети корпус на ВТУ и бе съвместна инициатива на сдружение "Зов България", Университета и шест 
центрове за настаняване от семеен тип за деца, за младежи с увреждания и за пълнолетни лица с 
увреждания в общината. Към тях се присъедини и кризисният център в село Балван. 
Изложените на базара предмети са изработвани ръчно в продължение на 2 месеца с помощта на 
студенти и всички деца и възрастни в центровете. Събраните средства ще се разпределят за тях, но не 
това е основната цел, поясни Катерина Дончева, председател на сдружение "Зов България". Не по-
маловажно е това, че при направата на изделията се развиват различни умения, а децата и студентите 
се учат да работят в екип, допълни тя. Ето защо зад щанда на базара заедно бяха застанали психологът 
Десислава Попова, член на Управителния съвет на сдружението, малката Хрисияна Борисова от 
Центъра на ул. "Цветарска" и Йоана Стоянова, студентка в специалност "Начална училищна педагогика 
с чужд език". 
В "Зов България" участват около 70 доброволци, които работят с децата по разнообразни инициативи 
и ги подкрепят в различни дейности. 
Към сдружението има образователен клуб, менторски проект и групова работа с децата. 
Организацията работи с всички центрове, търновското ОУ "Д. Благоев" и НУ "Цани Гинчев" в Лясковец, 
сътрудничи си и с филиала на ВТУ във Враца. 
Коледният благотворителен базар във Великотърновския университет се провежда за 10-а поредна 
година. Той бе в рамките на два дни, като част от базара в парк "Марно поле". 

Базар във Варна набира средства за деца на загинали военнослужещи 

В навечерието на коледните празници Щабът на Военноморските сили във Варна отвори врати за 
традиционния си благотворителен базар. В благородната кауза се включиха десетки служители на 
Военноморските сили. Събраните средства ще бъдат дарени на Фондацията & 
www.bnt.bg | 12.12.2019 | 17:11 
Обичайно строгата атмосфера в Щаба на Военноморските сили днес беше различна. Щандовете на 
благотворителния базар бяха отрупани със сладки и солени изкушения, майсторски приготвени от 
военните моряци. Впечатляващи бяха и ръчно изработените коледни сувенири.  
Мичман Яна Янчева-Маринова: Имаме си художник в нашето формирование, имаме и майстори-
готвачи, които умеят да правят торти, питки и други вкусни неща. Винаги участваме и винаги имаме 
много добри резултати, и сме доволни и удовлетворени, че помагаме по някакъв начин за тази кауза. 

http://news.bnt.bg/bg/a/bazar-vv-varna-nabira-sredstva-za-detsa-na-zaginali-voennosluzheshchi
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Събраните средства от благотворителната инициатива ще бъдат дарени на децата на военнослужещи, 
загинали при изпълнение на служебния си дълг.  
Пенка Сярова, еколог на ВМС: Този е начинът - като от цялата българска армия направят като нас такъв 
коледен пазар. Така много повече средства ще отидат за децата, за да можем поне по Коледа и по 
Нова година да им върнем усмивките и радостта. 
Мичман Яна Янчева-Маринова: Удовлетворението, че си помогнал на някого с нещо, което си 
изработил ти, е много хубаво, пожелавам го на всеки! 
На благотворителния базар в Щаба на флота миналата година бяха събрани 3 хиляди лева. Сега 
участниците в благородната инициатива се надяват сумата да бъде още по-голяма. 

В половината области няма услуги за жени и деца жертви на насилие, местната власт често 
нехае 

www.dnevnik.bg | Диана Пеева | 12.12.2019 | 19:13 
© Associated Press 
В половината области от страната няма интегрирани услуги в помощ на жените и децата жертви на 
домашно насилие. Това се разбра на семинар, посветен на жертвите на домашно насилие, 
организиран от фондация "Асоциация Анимус", сдружение "Институт за социални дейности и 
практики" и с подкрепата на УНИЦЕФ. 
В области като Сливен, Кърджали, Ямбол и Смолян изобщо няма кризисни центрове за жени и деца, 
пострадали от насилие. А това са местата, където те получават не само психологическа помощ и 
социална подкрепа, а и подслон и физическа защита - неща, които са особено необходими, за да имат 
възможност да организират живота си занапред. В Кърджали дори няма център за обществена 
подкрепа - най-разпространената социална услуга, където децата и семействата могат да получат 
психологично и социално консултиране, така че да преодолеят различни проблеми в развитието и 
общуването. 
"Реално в тези места се разчита само на полицията и тел. 112", разказва Катя Кръстанова от 
"Асоциация Анимус". 
Кризисни центрове за жени и деца, жертви на насилие, има само в девет области на страната. 
Същевременно социални услуги, финансирани с държавни средства има само в градовете Бургас, 
Търговище и Плевен, а с общински средства - единствено във Варна. Навсякъде другаде се разчита на 
неправителствения сектор, който осигурява финансиране чрез участие в различни програми и 
проекти, както и от дарения. Като добър пример от фондацията сочат Русе, където има редица услуги 
за жертвите на насилие - два кризисни центъра, звено "Майка и бебе", център за обществена подкрепа 
и т.н., които са предоставени на различни подизпълнители от неправителствения сектор. 
"Има общини, които нямат практика да предоставят услуги на подизпълнители. Но когато става дума 
специално за жертви на домашно насилие, няма и желание, защото това са много тежки структури", 
разказва Кръстанова. Тя дава пример с факта, че един кризисен център изисква не само наличие на 
психолог и социален работник, но също 24-часово настаняване, мерки за физическа защита на 
настанените там и много добри механизми за взаимодействие с институциите. Наред с това жертвите 
имат нужда от юридическа защита, а често и от медицинска помощ. 
Всичко това може да бъде осигурено например в т.нар. Зона закрила - центрове за застъпничество и 
подкрепа, насочени към децата. Там децата, жертви на престъпления, могат да получат не само 
психологическа помощ и социално застъпничество, но и медицински консултации и правна помощ и 
да им бъде осигурен щадящ разпит в защитена среда в рамките на досъдебното и съдебно 
производство. Тези центрове са лицензирани от Агенцията за закрила на детето, но самата услуга ще 
стане възможна след влизането в сила на Закона за социалните услуги, където за пръв път се дава 
рамка за интегрирания подход и интегрираните услуги. Законът трябваше да влезе в сила от 1 януари 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/12/12/4004974_v_polovinata_oblasti_niama_uslugi_za_jeni_i_deca/
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2020 г., но социалното министерство реши да го отложи, за да се даде време да се обясни смисълът 
му и да се разговаря с настроените срещу него родителски групи, които виждат заплаха от отнемане 
на деца. 

Пловдивска клиника се нуждае от нова апаратура 

Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина към Университетската болница "Свети 
Георги" в Пловдив се нуждае от нова апаратура, която да подобри шансовете за възстановяване на 
деца с детска церебрална парализа. За осигуряването на високоте 
www.bnt.bg | 12.12.2019 | 21:16 
Над двеста малки пациенти извършват рехабилитацията си в клиниката през цялата година. Децата са 
предимно с церебрална парализа, родови травми и мускулни дистрофии, и новите технологии могат 
да им осигурят безценна помощ. 
Проф. д-р Елена Илиева - началник на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛ 
"Свети Георги" - Пловдив: Нуждаем се от апаратура за виртуална реалност, при която се стимулира 
възстановяването на двигателните им функции, както и преодоляване на техния когнитивен дефицит, 
и също ще кандидатстваме за по-висок клас, по-високотехнологична апаратура за робот - асистирана 
рехабилитация на походката. 

„Монтана на токчета” събира средства за рехабилитация на болни деца 

www.konkurent.bg | 13.12.2019 | 10:15 
Коледен благотворителен базар организираха дамите от дамския клуб „Монтана на токчета”. Те са 
амбицирани да съберат 6000 лева, с които да купят специализирана техника за рехабилитация на 
болните деца от центровете за настаняване от семен тип. Ръчно изработени коледни сувенири, 
картички, бижута, вкусна храна предлагат дамите в една от залите на читалището. На оживени места 
в Монтана са поставени и кутии за дарения. Това е поредната благотворителна акция на 
ентусиастките. Миналата Коледа те събраха средства за оборудване на интерактивен кабинет за деца 
със специални потребности, събраха средства и за рехабилитацията на 6-годишно момченце , болно 
от церебрална парализа. През годината пък правиха дарение на отделението по неонатология в 
областната болница. Клубът е учреден в средата на миналата година от няколко дами, обединени от 
каузата да творят добрини. Насочили са усилията си към подпомагането на хора в неравностойно 
положение – социално слаби, деца и младежи с увреждания, самотни майки с болни деца, 
многодетни семейства с ниски доходи. 

С благотворителни рисунки деца помагат на деца 

Благотворителеният базар "Нарисувай мечта" е в подкрепа на страдащите от Муковисцидоза 
www.kanal3.bg | 13.12.2019 | 14:18 
Деца от цялата страна се включиха в благотворителен базар "Нарисувай мечта" в подкрепа на 
страдащите от Муковисцидоза, предаде кореспондентът на БГНЕС в града. 
Те изпратиха своите мечти, нарисувани в картини, за да помогнат за събирането на средства за децата 
с рядкото заболяване. 
Рисунките им са подредени във фоайето на община Стара Загора на благотворителен базар. 
Муковисцидозата е генетично заболяване, което засяга всички органи и системи в тялото с 
изключение на мозъка. 
Няма лечение за това заболяване. А разходите са изцяло за сметка на болните и техните семейства, 
като могат да достигнат до 2 000 - 3 000 лв. месечно, споделя Янко Янков, представител на Асоциация 
"Муковисцидоза" и баща на дете с рядката болест. 
Четете още новини от България и света тук! 

http://news.bnt.bg/bg/a/klinika-v-plovdiv-se-nuzhdae-ot-nova-aparatura
http://www.konkurent.bg/article/166193/montana-na-tokcheta-subira-sredstva-za-rehabilitaciia-na-bolni-deca
http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/110991-S-blagotvoritelni-risunki-deca-pomagat-na-deca
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Скрининг за заболяването няма и е изключително слабо финансирано от държавата. 
Коледният базар е организиран от Асоциация "Муковисцидоза" и с подкрепата на Фондация "Искам 
Бебе". 
Двете организации са обявили в социалните мрежи благотворителен конкурс за детска рисунка 
"Нарисувай мечта" и са получили над 200 картини. 

Кметът на район „Северен” откри благотворителен базар 

www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 13.12.2019 | 14:35 
Благотворителен коледен базар в подкрепа на Комплекса за социални услуги "Олга Скобелева" откри 
днес кметът на район “Северен” Стоян Алексиев. Инициативата е традиционна, като се организира 
всяка година от кметството на района.  Гости на районната администрация бяха възпитаници на 
Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева” с директор Албена Банчева. Девойките от Преходно 
жилище представиха своите ръчно изработени картички, играчки, коледна украса и сувенири. Целта 
на базара е осигуряването на летен отдих за децата. „Коледа е онова време от годината, в което 
отваряме сърцата си и ставаме по-добри и по-човечни. Пожелавам здраве, щастие и светли празници 
на всички”, обърна се към децата и техните възпитатели Стоян Алексиев. Кметът на район „Северен” 
и всички служители се включиха в благородната кауза, като закупиха от коледните артикули. 
 
 
 

 
 
 

Докладът с медийния мониторинг е създаден в рамките на проект „Дарителство за промяна“ с 
финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище  

на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
 
 

Проектът „Дарителство за промяна“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 105 000 EUR, 
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната 

цел на проект „Дарителство за промяна“ е изграждане на капацитет на гражданските организации за нови 
и устойчиви партньорства с бизнеса и институциите. Подходът адресира дарителството като форма на 

взаимодействие и споделяне на ценности, принципи и отговорност за постигане на желана промяна. 
 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=70299

