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Възстановяват пешеходния мост над река Велека при село Кости. Инициатива е на клуб "Планиландия" и
туристическото дружество "Насам-натам". Поводът е навършването на 27 години от създаването на парк
"Странджа", които се отбелязват тази седмица. Въженият мост е опасен за преминаване, посочва Димитър Митев.
Той е лицензиран планински водач и основател на клуб "Планиландия". Определя себе си като човек силно
свързан с планината. Страстта му е заразителна и чрез различни активности успява да възпитава любовта към
нея и сред децата.

"Мостът е в окаяно състояние. Дървената конструкция, по която се върви, е доста изгнила и има опасност,
минавайки по него да се случи инцидент. Местните хора са опитвали да го възстановяват през годините като са
подменяли част от дървената конструкция, но моето мнение е, че в сегашното си състояние мостът е опасен за
преминаване. Според нас е необходимо да се подменят помощните въжета, както и дървената конструкция, по
която се върви. А цялата носеща конструкция, която е от стоманени проволки, както и бетонната конструкция,
изглеждат в добро състояние."

По първоначална оценка до 3 хиляди лева ще са необходими за ремонта. Част от средствата са събрани като
дарения от участниците в поход с кауза до село Кости. Близо 60 души се докосват до дивата планина, архитектурата
на селото, параклисите и водопадите в близост. Сред любопитните обекти са останките на някогашната
теснолинейка, която е свързвала Кости с Ахтопол. Предстои да бъде обявена и кампания.

Двете неправителствени организации изпълняват стратегията си "Странджа-достъпна за всеки" с маркировка
на маршрути и подмяната на информационни и указателни табели в природния парк, което ще даде възможност
да повече туристи да посетят планината. Поставихме си за цел да създадем туристическа инфраструктура в
природния парк, тъй като той е най-голямата защитена територия в България с площ от над 1 100 кв км и повече
от 20 населени места, съобщи Митев:

"В момента са направени около 1/3 от маршрутите. Напролет продължаваме, движим се към морето и се
надяваме в късната пролет или началото на лятата първите туристи да могат да се разходят по красивите
маршрути около Черноморието."

Всичко това се случва с финансиране от дарители и труда на доброволци от цялата страна. Спечелихме и проект
от фондация "Телус интернешънъл България.""

Партньор в начинанието е и Община Малко Търново, която се е ангажирала да отдели от бюджета си около 5
500 лева за финансиране на част от съоръженията, информационни табла и указателни табели. Надяват се над
подкрепа и от Община Царево.

Сред основните каузи на "Планиландия" е работата с деца и подрастващи в изграждането на отношение към
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природата и поведението в планината. Предстои среща в ОУ "Александър Георгиев Коджакафалията".
Предвидени са и разговори с гимназисти, които Митев се надява да бъдат привлечени като доброволци, както и
походи напролет.

Повече чуйте в звуковия файл.

BOBSTH 16:57:31 28-01-2022 
RM1654BO.010
Търговище - театър - техника
Драматичният театър в Търговище се нуждае от съвременна компютърна техника
Търговище, 28 януари /Боряна Димитрова, БТА/
Драматичният театър в Търговище се нуждае от съвременна компютърна техника. Инициирана е кампания чрез
Националния дарителски фонд "13 века България", съобщиха от ръководството на културната институция.
Целта е закупуване на три настолни компютъра за административно-творческата дейност на културната
институция, за да стъпи уверено в 21 век.
Компютрите трябва да са с добри параметри, които да позволяват обработка на видеоматериалите, необходими
за пряката реклама в медиите и социалните мрежи. От театъра са убедени, че чрез тях ще осъвременят връзките
със зрителите си.
Театърът в Търговище организира фестивал на спектакли за деца "Вълшебната завеса", на който се изявяват
професионални състави от България и Европа. Той има международна известност и национален престиж . Това е
единственият национален форум за детски драматични спектакли, подкрепян от Община Търговище и
Министерство на културата, със собствен статут и авторитет.
От 2016 година театърът е част от Балканската мрежа на световната организация на спектаклите за деца АСИТЕЖ
/ASSITEJ/ - организацията, обединяваща усилията на театралната общност при създаването и разпространението
на детски представления. Чрез Търговищкия драматичен театър към АСИТЕЖ се присъедини и България, а
театърът стана център за партньорство, комуникация и обмяна, уточняват от ръководния екип. И са убедени, че
новата техника ще спомогне културната институция да затвърди тези свои позиции.
/РУМ/
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НДФ "13 века България" - номинации - млад талант - награда
Четирима са номинирани за Националната награда 
за млад талант в съвременното изкуство и наука 
на НДФ "13 века България"
София, 28 януари /БТА/
Журито на организираната от Националния дарителски фонд "13 века България" награда за млад талант в
съвременното изкуство и наука номинира четирима от кандидатите, съобщиха от екипа на фонда. 
Всеки от номинираните е млад човек със забележителна кариера.
Една от претендентките - Ивалина Трендафилова, бе сред шестимата номинирани и при миналото издание на
конкурса и бе на косъм от титлата "Кавалер на наградата". От НДФ предоставиха част от мотивационното й писмо,
в което тя изрежда научните си постижения: "През 2018 г. спечелих едномесечна специализация в Национален
институт по химия, Любляна, Словения, където започнах разработки по алтернативно приложение на получените
от мен материали, а именно като катализатори за разграждане на опасни замърсители в отпадни води и летливи
органични вещества от индустриални процеси. След защита на докторската си степен в ИОХЦФ-БАН, кандидатствах
и бях одобрена за постдокторантски стаж в същия институт в Словения за срок от 01.01.2019 - 31.03.2020 г. В
началото на 2020 г., след успешното ми представяне на конкурс, заех длъжността "главен асистент" в лаборатория
ОРММ към ИОХЦФ-БАН. В края на същата година спечелих проект за постдокторантска специализация (36
месеца) в Универтитета в Намур, Белгия по програма BEWARE съфинансиран от Marie Sklodowska-Curie Actions, в
рамките на който продължавам да задълбочавам познанията си в сферата на синтез и приложение на
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иновативни порести силикатни материали в областта на фармацията и зелените технологии".
Друга от номинираните - Ана Костова, се развива в диаметрално противоположна област. Тя е магистър в
специалността "Живопис" на Националната художествена академия в София, в ателието на проф. д-р Здравка
Василева. Ето как Ана описва по-нататъшните си творчески търсения: "През април 2021 започнах магистърска
степен в Университет за изящни изкуства "Мутезиус", град Кил, Германия, в класа на проф. Антже Майевски. Винаги
съм се стремяла да се развивам и да търся своята творческа разпознаваемост. В момента продължавам да се
занимавам основно с живопис, но също така експериментирам с нови техники и материали. Желая изкуството ми
да бъде видяно от повече хора и чрез НДФ "13 века България" това може да бъде възможно".
Третата сред номинираните за Националната награда за млад талант в съвременното изкуство и наука - Виктория
Желязкова, е интердисциплинарен изследовател и фотограф. Родена е във Варна, живее в Бърно, учила е в
Масариковия университет в Чехия и в университета в Маастрихт, Нидерландия. Бакалавър е и по бизнес, и по
изкуство. И магистър по културна социология. "С кандидатурата си за конкурса целя да разпространя идеята за
завишаване нивото на грижа и отговорност, които даряваме на средата, в която се намираме, както и на самите
нас. Ако във времената на несигурност, в които живеем, съвсем малка част от нашето внимание е насочена към
понятието "грижа", то моята работа цели да разкрие пространства, методи и пътища, чрез които на подходящ език
да се приближим към осъществяване форми на грижа, както за самите нас, така и за нашето обкръжение", пише в
мотивационното си писмо Виктория.
Делян Балев е единственият млад мъж във "Великолепната четворка" номинирани за второто издание на
конкурса, разказват от НДФ. Той изпъква с разнообразната си доброволческа дейност и влечението към чуждите
езици и хуманитарните науки. Делян е бил делегат в Генералната асамблея към ООН в "Change the World
VirtualModel of UnitedNations" 2020,стажант в Зимния дворец в Санкт-Петербург (Държавен музей "Eрмитаж") и
Служба по доброволческата дейност, специалист по Международни отношения и дипломация към
дипломатически журнал "Youth Diplomacy", Руска Федерация. Балев е приет във Виенския университет по
магистърската, програма "Културни различия и транснационални процеси", която според него предоставя по-тясна
академична насоченост в сфери на научната дейност като културната антропология, демократизацията,
миграционните кризи. "Моята мечта е България да се превърне в позитивен модел, както за Европа, така и за
света", пише в мотивационното си писмо Делян Балев. /ПВ/
/ТС/

Преходна къща "Резилианс" след ремонта

Български фонд за жените е организира нов Фонд за набиране на средства за превенция и борба с домашното
насилие и насилието над жени и подкрепи организации, които работят с жертвите на насилие и управляват
кризисни и консултативни центрове в цялата страна. Предложението е след проучване на нуждите, проведено
през 2021 г.

През м. декември м. г. Сдружение "Екатерина Каравелова" - Силистра получи дарение от Фонда в размера на 10
000 лв. Средствата ще се използват целево за ПСР тестове и медикаменти, дрехи и вещи от първа необходимост и
др. Основното перо обаче в размер на 7 000 лв. е за газификация на Преходна къща "Резилианс", разходите за
която не се покриват от делегирания бюджет на услугата "Кризисен център", управлява от Сдружението.
Настаняването в преходната къща се налага, когато жена, потребител на Кризисен център, не е успяла да си
осигури квартира или собствено жилище за себе си и своите деца, поради липса на трудова заетост или
недостатъчно заплащане на работата, която извършва.

Преходна къща "Резилианс" преди ремонта

Преходната къща е обзаведена и оборудвана за поддържане на домакинство, но потребителят поема разходите
за консумативи - вода и електроенергия, както и сам се грижи за своята прехрана, почистващи препарати и др.
Помещенията се отопляват с радиатори, затопляни от електрически водогреен котел, а токът е на промишлени
цени. Това води до изключително големи разходи за отопление през зимния сезон, които се оказват непосилни за
настанените потребителки.

С цел подобряване на битовите условия в преходната къща Сдружение "Екатерина Каравелова" инициира
благотворителната кампания "Заедно сме по-добри", в рамките на която бяха събрани близо 1 500 лв. Кампанията
се организира всяка година от организацията в рамките на т.нар. 16 дни за борба с насилието над жени и
домашното насилие.

Средствата бяха използвани за ремонт на преходната къща и за оптимизиране на енергийната й ефективност.
През м. януари 2022 г. ремонтът приключи, като изпълнението на строително-ремонтните дейности са
реализирани безвъзмездно от местна силистренска фирма - дарител.
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Друго дарение, което Сдружението получи миналия месец, е в размер на 3 182,50 лв., набрано като средства в
рамките на благотворителен базар "Книга за надеждата", дело на "Неделчо Карагенов и приятели" в навечерието
на Коледа. Част от средствата са използвани за оборудване на компютърни конфигурации, които организацията
предостави на ученици - продължение на инициативата "Подари компютър на дете", стартирала в края на 2020 г.,
и достигнала до близо 70 потребители от цялата област.

По този повод през есента на 2021 г. по предложение на Областна администрация Силистра Женско сдружение
"Екатерина Каравелова" получи награда в една от категориите в конкурс на Държавна агенция за защита на
детето.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой,
самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че
някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ 

През 2021 г. фонд "За децата на герои" е изплатил 254 стипендии на 25 деца, на обща стойност 127 000 лева.
Фондът предоставя ежемесечна подкрепа на деца, които са загубили родител (медик или педагог) в битката с
COVID-19. Той е създаден към фондация BCause в продължение на кампания, инициирана от фондация "За
Доброто" и учителя Петър Велков, с подкрепата на организациите "Гората.бг", "Капачки за бъдеще", "На първа
линия", на доброволци и дарители.
От 2022 г. децата към фонда вече са 28, като 12 от стипендиантите са деца на медици и 16 на педагози. Така
общата сума, необходима за изплащане на стипендиите, става 14 000 лв. месечно. Дарения в подкрепа на фонда
могат да се правят онлайн и с дарителски SMS с текст DMS GEROI на номер 17 777 през сайта на DMS, както и в
Платформата.
Фондът се управлява от Обществен съвет, който приема документите, отпуска стипендиите и се отчита пред
дарителите. Критериите за отпускане на стипендия са публикувани на сайта на фондация За Доброто, във фейсбук
страницата на Фонд #ЗаДецатаНаГерои, както и в медиите. 

11 бебета са родени през 2021 г., в резултат на съвместната инициатива с Фондация "Искам бебе", за която
компанията е дарила над 51 000 лева

"В BILLA България ценим ролята на семейството високо и смятаме, че всички двойки заслужават равен шанс до
родителство. Това е и основен мотиватор за дългогодишното ни партньорство с фондация "Искам бебе". Разбира
се, всички наши усилия не биха били възможни без доверието на нашите клиенти, които ни подкрепят ежедневно,
избирайки да пазаруват в обектите ни в цялата страна и без съпричастността на служителите, които също
припознават каузата," споделя Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

BILLA България подпомогна дейността на Фондацията с допълнителни 5 000 лв., които обезпечават създаването
на нов уебсайт на фондация "Искам бебе", представен точно в Деня на родилната помощ. Той предоставя важна
информация на двойките, които се нуждаят от асистирана репродукция, разказва историите на десетки семейства
и разглежда в детайл програмите, свързани с ин витро процедури и ранно детско развитие.

"От старта на съвместната ни инициатива с BILLA България, повече от 70 двойки получиха необходимия финансов
ресурс за ин витро процедури и шанса да са една крачка по-близо до мечтата за дом, изпълнен с щастие и детски
усмивки. В рамките на миналогодишното издание посрещнахме три нови двойки близнаци и видяхме усмивките на
родители, които дълго време са се борили да имат свое дете," посочва Радина Велчева, основател на фондация
"Искам бебе".

Съвместната инициатива между BILLA и Фондацията стартира през 2016 г., под надслов "За повече деца в
България". BILLA приема за свой ангажимент търсенето на работещи решения и затова се фокусира върху
разрешаването на един от най-наболелите социални проблеми в България, а именно ниските нива на
раждаемост.

Заглавие: 254 стипендии предостави фонд "За децата на герои" през 2021 г.
Дата: 28.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: 27 двойки с репродуктивни проблеми са получили подкрепа от BILLA България в пътя към мечтаното
бебе
Дата: 29.01.2022 11:41
Медия: СамокоВест
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Символично начало на честванията по случай 140 години от рождението на големия български художник
Владимир Димитров-Майстора ще бъде поставено във вторник от 11 часа съвместно с БТА и Национален
дарителски фонд "13 века България".
Пряко от зала "МаксиМ" на Българската телеграфна агенция ще бъде представен проектът "Светлина и дух",
посветен на 140-ата годишнина от рождението на Владимир Димитров-Майстора. Мултимедийната творба на доц.
д-р Венелин Шурелов вплита в едно живота и най-знаковите произведения на Майстора, наричан още
"иконографът на българското лице".
Изпълнителният директор на Националния дарителски фонд "13 века България" Слава Иванова, кметът на
Кюстендил Петър Паунов и генералният директор на БТА Кирил Вълчев ще открият събитието.
Поканени са министърът на културата Атанас Атанасов, Валентин Господинов – директор на Художествената
галерия "Владимир Димитров-Майстора" в Кюстендил, Ярослава Бубнова – директор на Националната
художествена галерия, Аделина Филева – директор на Софийската градска художествена галерия, Любен Генов –
председател на Съюза на българските художници, и др.
Владимир Димитров-Майстора (1882 – 1960), едно от най-големите имена в българската живопис, е роден в
кюстендилското село Фролош. Твори през първата половина на 20-и век. Изявява се в портретния и пейзажния
жанр и в битовата композиция. Неговите портрети и композиции притежават изразителни цветове, идеалистичен
рисунък и силно символно излъчване. Майстора има принос и като военен художник – създава стотици скици на
българските войски, предавайки емоциите в окопите и бита на войната.
Едни от най-прочутите му творби са свързани с хората и природата в Кюстендилския край: "Моми", "Цветница",
"Фамилия", "Девойка от Кюстендилско", "Жетварка", "Мома с ябълки" и други.
Център на честванията на 140-ата годишнина на Владимир Димитров-Майстора е община Кюстендил. БТА е
медиен партньор на събитието.

Над 7 600 нови дарители застанаха до УНИЦЕФ и NOVA в подкрепа на децата на България, като 5 800 от тях
станаха месечни дарители. Те се присъединиха към каузата по време на благотворителния спектакъл "Големите
малки", в който осем талантливи деца обучиха популярни личности на нови артистични умения. А зрителите имаха
възможност да оценят на живо тяхното представяне чрез SMS-и. Всички събрани средства ще бъдат
предназначени за каузите и програмите на УНИЦЕФ в България.

На първо място в "Големите малки" се класира актьорът Александър Сано и неговият 7-годишен учител по пеене
Георги. Те станаха любимци на зрителите с изпълнение на обичаната песен на Васил Найденов "Сбогом, моя
любов".

11-годишната Ева превърна шампионките по художествена гимнастика от Олимпиадата в Токио в истински хип-хоп
отбор, а Тервел Пулев напусна боксовия ринг, за да се научи да свири на тъпан от 11-годишния Кристиян. Фики
Стораро изненада зрителите с необичайна роля от пиесата на Шекспир "Сън в лятна нощ". Негов учител в света на
актьорското майсторство беше 11-годишната Биляна. Влогърът Андреа Банда Банда "полетя" с ролкови кънки
след усилени тренировки със 7-годишната Натали от цирк "Балкански", а музикантът Стефан Вълдобрев потопи
зрителите в света на илюзиите след сериозно обучение при 14-годишния Виктор. Режисьорът Ники Илиев успя да
преодолее страха си да танцува пред публика, благодарение на 11-годишната Адриана.

Водещата на сутрешния блок на NOVA "Здравей, България" Мира Иванова трогна публиката със завладяващо
изпълнение на песента на група "Тангра" - "Любовта, без която не можем". Тя излезе на сцената на "Големите
малки" като истинска певица след уроци при 8-годишната Виктория.

Фотография: UNICEF Bulgaria/2022/Lilia Yotova

За Нова Броудкастинг Груп

Нова Броудкастинг Груп e една от най-големите мултиплатформени медийни и технологични компании в България,
част от водещия телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа Юнайтед Груп. Развива се
изключително динамично и предлага на клиентите и партньорите си голямо разнообразие от телевизионни

Заглавие: С проекта "Светлина и дух" поставят началото на честванията за 140 г. на Майстора
Дата: 30.01.2022 16:12
Медия: Вестник Вяра

Заглавие: Над 7 600 нови дарители застанаха до УНИЦЕФ и NOVA в подкрепа на децата на България
Дата: 30.01.2022 19:25
Медия: Нова телевизия

https://viaranews.com/%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87/
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канали, радио станции, уебсайтове, дигитални платформи и печатни медии. Като социално отговорна компания,
Нова Броудкастинг Груп винаги е заставала зад значими каузи и инициативи в различни сфери на обществения и
културен живот на България.

За УНИЦЕФ

Вече 75 години УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да
спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират пълния си потенциал. Работим за
всяко дете, навсякъде, всеки ден – в над 190 държави и територии – за да създадем по-добър свят за всеки. И
никога не се отказваме.

Иновации, развитие и нови пазари ще преследват пет екипа, които провокираха организаторите да увеличат
наградния фонд на Академията

С емоционална, макар и виртуална, церемония на 27 януари приключи петото издание на "Академия за местни
предприемачи" – програма за подкрепа на стартиране и развитие на малък бизнес в тютюнопроизводителните
региони. Пет екипа предприемачи спечелиха награди в общ размер от 33 000 лв. за реализиране на своите бизнес
идеи по места.

"Академия за местни предприемачи" се провежда за пета поредна година от Център Ринкър към Фондация
BCause с финансовата подкрепа на "Филип Морис България" ЕООД. Тя е насочена към инициативни хора с бизнес
идеи от регионите на Хасково, Кърджали, Силистра и Благоевград и се радва на увеличаващ се интерес.

49 екипа подадоха свои идеи за Академията. След интервюта, на следващия етап за обучения бяха допуснати 14
екипа. В три поредни уикенда предприемачите участваха в лекции и упражнения, усвоявайки бизнес знания и
стратегии. Екипите дискутираха своите идеи, опознаха се и станаха част от разрастващата се общност на
"Академия за местни предприемачи". С усложняването на ситуацията с COVID-19 последното обучение и финала
на Академията се състояха онлайн.

След обученията и консултациите с ментори 12 екипа разработиха бизнес планове и презентации, които
представиха пред журито на онлайн финала на 27 януари.

Седемчленното жури, оценяващо проектите, бе в състав: Елица Баракова - изпълнителен директор на Фондация
BCause, Диляна Якова - мениджър "Регулации и устойчиво развитие" във Филип Морис България, Мартина
Григорова - член на Борда на директорите на SIS Credit, Елена Николова - директор развитие на общността във
CEO Angels Club, Цветан Филев - председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите, Веселин
Димитров - редакционен директор на Forbes България и Деница Соколова – Мениджър "Проекти" в Дарик радио,

Кандидатите се представиха изключително добре и изборът за журито се оказа наистина сложен. В крайна сметка,
наградният фонд беше увеличен и разпределен между 5 отлични екипа:

Спортен клуб "Перун" на Илиян Попов, треньор и ентусиаст от Разлог ще получи 8 000 лева, които ще инвестира в
по-добри условия за привличането на повече деца в единствения за града плувен басейн. Илиян тренира и работи
всеотдайно и с деца с различни физически или ментални проблеми.

Създателката на Baby SG Силистра, Грета Георгиева, която предлага индивидуализирани керамични подаръци за
бебета и техните родители, ще получи също 8 000 лева, за да развие малкия си бизнес и да повиши
производителността на начинанието си.

7 000 лева за подобряване на маркетинга на своите продукти ще получи Марина Симеонова, художник-бижутер от
Банско. Това ще й помогне бижутата от природни материали Omaya да достигнат до повече клиенти, включително
извън България.

Теодора Кръндева получава награда от 5 000 лева, за да продължи да работи по идеята си за производство в
Хасково на спално бельо от щадящи природата алтернативни на памука материали – тенсел, лен, коноп, коприна,
като за добиване на последното смята да работи с малкото останали български бубари.

Крум Петров ще получи за дърводелската работилница "Мерак" инвестиция от 5 000 лева за закупуване на
подвижно оборудване, с което, освен че ще снабдява бизнеса си с качествен дървен материал, ще помогне и за
"спасяването" му за последващото му устойчиво използване.

"Всички 12 финалисти показаха огромен напредък в рамките на програмата и силна мотивация за реализират

Заглавие: 33 000 лв. награден фонд беше разпределен на 5 финалисти в Академия за местни предприемачи 5.0
Дата: 31.01.2022 08:01
Медия: BCause

https://bcause.bg/enterprenuership/news-entrepreneurship/768-33-000-lv-nagraden-fond-beshe-razpredelen-na-5-finalisti-v-akademiya-za-mestni-predpriemachi-5-0.html


идеите си. Победителите се отличиха с ясни планове, отдаденост към професията и амбиция за растеж, иновации,
за социален и екологичен отпечатък" – каза Елица Баракова от Фондация BCause. "Тази вечер подкрепихме не
само петима активни млади хора и техните малки семейни фирми и начинания в 4 региона. Всички те допринасят
за реалната социална и икономическа активност на малките общности, в които живеят и където искат да се
развиват." – допълни Диляна Якова от Филип Морис България с удовлетворение от изпълнените цели на
програмата.

С финала на "Академията за предприемачи" завърши седмото издание на програмата "Забавно лято, грижовна
есен", осъществявана от Фондация BCause. Програмата подкрепя тютюнопроизводителните общности в следните
области: летни образователни академии за деца от 1-ви до 7-ми клас, обучения за учители в методите на
неформалното образование, подкрепа за местни предприемачи за стартиране на бизнес в тези региони и
медицинска грижа за възрастните хора.

Дългосрочната програма е част от инициативите на Филип Морис България за корпоративна социална отговорност
и стратегията за устойчиво развитие. За изминалите 7 години програмата обхвана над 3 255 деца между 7 и 14 г.,
117 учители, 1 418 възрастни хора в 25 малки населени места на 11 общини от 5 тютюнопроизводителни региона.
От кандидатствалите над 300 бизнес идеи 65 предприемачески екипа преминаха през обучения, като 19 от тях
получиха безвъзмездно финансиране От старта на програмата до момента в нея са инвестирани над 1,4 милиона
лева. Партньори на фондация BCause и нейния Център за предприемачество и обучения "Ринкър" в
осъществяването на програмата са Народно читалище "Бъдеще сега", Българската болнична асоциация и
местните общински администрации.

Често казват, че зрелостта на едно общество се познава по отношението му към по-слабите и в неравнопоставено
положение членове. И вероятно в това твърдение има доста истина. Подпомагането на социално значими каузи е
отличителна черта на компаниите, които добре осъзнават отговорността си към обществото и околната среда.

Това важи не само за компанията, но и за служителите, които се идентифицират с тази обща култура на
добротворчество. Служителите на А1 например събраха близо 50 000 лева по програма за дарителство по
ведомост за 9 социални каузи, а компанията добави към тях още 40 000 и цялата сума достигна почти 90 000 лева.
Най-много дарения по ведомост е събрала каузата "Лечение и рехабилитация на деца", като събраната сума
достига 24 504 лв. Служителите са се припознали и в други значими каузи, сред които фондация "Нашите
недоносени деца" със събрана сума от 11 376 лв., фондация "Тацитус" - 9 925 лв.

Програмата се провежда в партньорство с фондация BCause и дава удобна и лесна възможност на служителите
да подкрепят обществено-значими каузи чрез отделяне на избрана от тях сума направо от заплатата. За
изминалата година дарителите на работното място в А1 са се увеличили с 20% спрямо 2020-та. Те могат да
избират между различни каузи - в полза на деца, хора в неравностойно положение, животни в беда и други. На
месечна база служителите заделят средно по 29 лв. за социални каузи.
Социалната отговорност на служителите на А1 и на цялата компания не спира единствено до даренията по
ведомост. През 2021 събраните средства от организираните благотворителни базари също бяха дарени за
социални каузи. От великденския онлайн базар бяха събрани 3 260 лв. за по-доброто образование на ученици по
стипендиантска програма "Готови за успех" на фондация BCause. През декември пък близо 200 служители от
цялата страна станаха част от коледния базар в помощ на фондация "Нашите недоносени деца". Събраната сума
е близо 7 100 лв, които ще подпомогнат осигуряването на качествена и съвременна медицинска грижа в Център за
детско развитие "Малки чудеса" към фондацията.

През изминалата година служителите на А1 са се включили в множество зелени инициативи, сред които и акция за
засаждане на дървета. Съвместно със Столична община служителите и техните семейства засадиха дръвчета и
направиха междублоковите пространства по-приятни и приветливи за живущите. За поредна година част от
служителите на А1 участваха и в акция по кръводаряване, част от кампанията на Националния център по
трансфузионна хематология.
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Попово - Исторически музей - спечелен проект
Историческият музей в Попово преиздава по проект уникално местно издание на близо сто години
Попово, 31 януари /Боряна Димитрова, БТА/
Историческият музей в Попово ще преиздаде по проект уникално местно издание на близо сто години. Томът,
чийто автори са двама учители от града, е озаглавен "Попово. Градът и околията му" и е написан през 1928 -1929
година, разказа за БТА директорът на културната институция Владимир Иванов. 
Музеят печели проект пред НФК "13 века България" за подкрепа на отпечатване на книга с важно културно
значение. Предвидено е първоначално тиражът да бъде 100 броя, като от Фонда поемат част от нужните за печат
средства. 
Културната институция разполага само с един екземпляр, който не е в много добро състояние. Оригиналната му
корица е унищожена. Автори на книгата са Николай Кънев и Алекси Попов. "Това е уникално издание, защото
представя подробно Поповската околия - не само града, а и селата. Рядко се среща подобен труд, тъй като
съдържа ценна информация и за икономическия, и за стопанския живот в онези времена", допълва Иванов. 
В помощ на кандидатурата, през Фонда творбата е рецензирана и препоръчана от поповчанката гл. ас. д-р Ивета
Рашева (БАН). Тя се заема да я адаптира на съвременен български език, да добави бележки, както и уводен
анализ безплатно, обясняват от музея.
Владимир Иванов се запознава с родственик на единия от авторите - Николай Кънев. Мъжът в момента работи и
живее в София. Обсъждат идеята са преиздаването на книгата, а той разказва, че семейството също има
намерение да отпечата част от творчеството на своя близък.
Остава проблемът с липсата на оригиналната корица. Оказва се, че във Варна 98-годишна сестра на автора
съхранява изданието и би могло да се намери оттам. По-късно към родолюбивата каузата е привлечена Капка
Кънева - внучка на автора, художник и илюстратор, преподавател в Художествената академия, разказва Владимир
Иванов. Тя се ангажира да направи корицата изцяло наново. 
От музея допълват, че отпуснатите пари от НФК "13 века България" по проекта не покриват цялата сума,
калкулирана от издателството на СУ "Св. Климент Охридски" за преиздаването. Затова екипът на институцията
отправя апел към родолюбиви поповчани, живеещи в града и на други места в България и по света, да подкрепа
каузата и да помогнат със средства. Ако се съберат повече пари, тиражът би могъл да бъде увеличен. 
Срещата с преиздадената творба ще бъде за празника на Попово - 10 юни, обещават от музея. 
/ИС/ 

Инвитро програмата на Община Варна, която осигурява финансиране за двойки с репродуктивни проблеми, е
посочена като добра практика в категория "Социална отговорност" от Института по публична администрация /ИПА/.
Община Варна е една от първите общини внедрили програмата за финансово подпомагане за лечение на
семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми. По данни на дирекция
"Здравеопазване" през 2021 година по програмата са родени 32 бебета, като броят им от 2015 г. до 2021 г. е общо
112. На регионално ниво партньори на Община Варна са Фондация "Искам бебе" и експерт по репродуктивно
здраве от общинската АГ болница "Проф. д–р Д. Стаматов". Всяка една община може да внедри и приложи
наложената от Община Варна практика по отпускане на финансови средства за лечение на семейства и лица,
живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, посочват от ИПА.

Преди внедряване на практиката двойките с репродуктивни проблеми в България са около 145 000, сочи медийно
проучване. Смята се, че всяка шеста двойка или около 15 % от двойките имат трудности в зачеването.
Стерилитетът може да се дължи както от страна на жената, така и от страна на мъжа. Програмата на Община
Варна цели финансово да подпомогне двойките, се посочва още в сайта на ИПА.

Програмата разполага с необходимите стратегически документи: "Правила за отпускане на финансова помощ от
община Варна за лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни
проблеми на територията на община Варна", утвърдени със Заповед на Кмета на община Варна; протоколи от
проведени заседания на Общински съвет – Варна; практиката е насочена към семейства и лица, живеещи на
семейни начала с репродуктивни проблеми.

Съгласно параметрите, кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
- двойките във фактическо съжителство и семействата, следва да са български граждани и поне единия от
кандидатите да притежава постоянен адрес на територията на община Варна през последните 2 години;
- да нямат задължения към община Варна и данъчни задължения към държавата;
- да са с непрекъснати здравноосигурителни права;
- да не са поставени под запрещение или криминално проявени лица, да не са осъждани за умишлени
престъпления от общ характер, независимо от последвала реабилитация;
- да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала.

Стъпките за реализацията и внедряването на добрата практика са: кандидатите подават искане по образец до
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кмета на община Варна, заедно с приложени документи, които се депозират лично или чрез пълномощник на гише
"Здравеопазване" в Община Варна. Процедурата е облекчена - от кандидатите не се изискват свидетелство за
съдимост, документ за платени здравни осигуровки, наличието или отсъствието на задължения, които се
проверяват по служебен път. Постъпилите искания се приемат и проверяват за съответствие от служител в
дирекция "Здравеопазване". Същият завежда исканията в деловодната система на Община Варна. Депозираните
искания за финансово подпомагане се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на
общината. След това комисията се произнася с решение за всяка преписка като се изготвя протокол, който се
внася от дирекция "Здравеопазване" до председателя на Общински съвет – Варна. Окончателните размери на
финансовите средства за лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на
семейни начала, се определят с решение на Общинския съвет.

Информирането на лицата, подали искане става по 2 начина: чрез уведомление на интернет страницата на
община Варна и писмено. Лицата, които са одобрени за отпускане на финансова помощ, подават искане
(Приложение 3) до кмета на община Варна, с което да се потвърди изплащането на сумите, които реално са
изразходвани от заявителите по приложените им изследвания, манипулации, медицински услуги, процедури.

Със средства до 2000 лв., предвидени в бюджета на община Варна се финансират следните дейности:
изследвания, медицински услуги и манипулации и процедури.
Изследвания:
- първоначални изследвания за поставяне на диагноза, вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане и
др.;
- изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба №28 / 2007 г. за дейности по асистирана
репродукция;
- изследвания извън посочените в Наредба № 28 / 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.
Медицински услуги и манипулации:
- консултации и прегледи при специалисти по акушерство и гинекология и специалисти, работещи в областта на
репродуктивното здраве;
- индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат, ароматазни инхибитори, гонадотропни хормони;
- ембриоредукция;
- генетични изследвания;
- овоцитна донация;
- различни техники и процедури за подготовка на маточната лигавица за успешен трансфер и имплантация на
ембрионите;
- техники за получаване на сперматозоиди (PESA, TESA, TESE);
- имунологични вливания;
- имунологична биопсия;
- гинекологични операции и изследвания.
Процедури:
- двойки, които са изразходили 4 опита за ин витро процедури, финансирани от ЦАР;
- двойки, използвайки собствен генетичен материал, които са показани за ин витро на естествен цикъл при
възраст на жената до 43 години;
- всеки клиничен случай при възраст на жената след 43 години за IVF цикъл със своя собствена контролирана
овариална хиперстимулация се решава индивидуално след писмено становище от специалист;
- замразен ембриотрансфер;
- инсеминации и реинсеминации;
- криокенсервация на ембриони, яйцеклетки, сперматозоиди, овариална и тестикуларна тъкан.

Със средства до 3500 лв., предвидени в бюджета на община Варна се финансират следните процедури:
Двойки, които са показани за ин витро процедура с донорски генетичен материал (с донорска яйцеклетка или
сперматозоиди): при жени с установени стойности на FSH над 12,5 и AMH е под 1,0; при мъже с установени
проблеми на сперматогенезата, доказани с две спермограми от различни лицензирани клиники по репродуктивна
медицина на територията на Република България и не по-стари от 6 месеца към датата на подаване на искане.
- медицинска документация, становище от лекар–специалист по АРТ, че двойката не може да извърши АРТ–
процедура със собствен генетичен материал и е включена в донорска програма;
- двойки, които са показани за ин витро процедура с донорски генетичен материал при възраст на жената до 48
години.
Одобрената за изплащане парична сума на двойката-заявител, се отпуска след представяне на първичен
счетоводен документ и медицинска документация от лечебно заведение. Средствата се превеждат чрез банков
превод в левове по посочена банкова сметка на заявителя.

Практиката принадлежи към социалния сектор.
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Единадесет инициативи в страната се осъществяват по програма "Равнопоставеност и климатична справедливост"
на Български фонд за жените.

Един от финансираните проекти е "Картографиране на устойчиви ваканции в България: Комбинирайте
доброволчеството и почивката."Той се изпълнява от Татяна Гaркавая - специалист по културна комуникация с
двадесет годишен опит, която прилага добрите световни практики в комуникацията и управлението на знанието в
България.

Обект на инициативата е уникалният български културен и социален феномен – доброволчески ваканции в
различни български региони, в резервати, които са свързани с наблюдение на птици. Ваканциите събират
различни социални групи, които се обединяват за обща кауза – защита на природното ни богатство.

Това в своята същност са интелектуални и многофункционални екологични курсове с работа, лекции и забавни
модули за деца и възрастни. Те са доста гъвкави, обединяват хора от различни социални групи, които работят,
почиват и учат заедно.

Устойчивите ваканции, използвани в проекта на Татяна Гаркавая са вдъхновени от българските екологични
движения от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век.

Те са разработили практически инструменти за справяне с локални екологични социални проблеми – тези
ваканции.

Най-старата ваканция е на 33 години. Това е ежегоден природозащитен лагер на Атанасовското езеро от
Българското дружество за защита на птиците. Петдесет доброволци участват в проекта "Картографиране на
устойчиви ваканции в България: Комбинирайте доброволчеството с почивката".

Татяна Гаркавая споделя: "Най-поразителното ми откритие в моите изследвания е, че България има много добри
социални практики, но тези практики не са валидни за по-голямата част от българското общество. Днес
екологичната грамотност е свързана с дигиталните компетенции".

Резултатите от проекта са статии и видео клипове, са публикувани в блога "Културни прозрения". Ще бъде
създадено и електронно ръководство за устойчиви ваканции, свързани с наблюдението на птици в България.

Фондация "Еврика" връчи големите си годишни награди "ЕВРИКА" за 2021 г. за постижения в науката и за най-
добър млад мениджър, изобретател и фермер. Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в
науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански
организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности.

Тази година лауреатите са:

за постижения в науката – Силвия Христова за отличната защита на дисертационен труд на тема
"Тавтомерията като елементарен механизъм за пренос на сигнал при молекулните устройства".
за млад изобретател – Станислав Дарачев като автор на изобретението "Канализационен преливник"
с почетен диплом се награждава Елица Петкучева – съавтор в изобретение "Метод за синтез на електрод,
за приложение, като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород"
за млад мениджър – Боряна Узунова, основател на три активни компании в България и света, посветени на
елиминирането на отпечатъка от модната индустрия.
за млад фермер – Никола Николов

ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА – на Силвия Христова

Силвия Христова е родена през 1992 г. в София. Завършва средното си образование през 2011 г. в Националната
природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов" – София. През 2015 г. се дипломира с отличен успех
като "бакалавър" по химия. Получава златен медал за отлично завършена магистърска степен по "Съвременни
методи за синтез и анализ на органични съединения" през 2016 г. във Факултета по химия и фармация на СУ "Св.
Климент Охридски". Основните научни интереси на Силвия Христова са в областта на аналитичната, теоретичната
и физична органична химия. По време на следването си работи като химик в Института по органична химия с
Център по фитохимия при БАН. От 2017 г. е редовен докторант по органична химия в ИОХЦФ – БАН. По време на
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докторантурата Силвия Христова е провела двумесечна специализация в Университета във Фрибург, Швейцария.
Съществен принос за израстването й като организиран и амбициозен млад изследовател, овладял отлично
основните експериментални техники има научният й ръководител проф. дхн Людмил Антонов. Научната продукция
на Силвия Христова е впечатляваща. Резултатите от изследванията й са представени на 17 научни форума под
формата на лекции и постерни презентации. Активен участник е в 8 научни проекта, финансирани от български и
чуждестранни източници, което довежда и до активна публикационна дейност. Съавтор е в общо 15 научни
публикации по дисертацията и извън нея. От месец септември 2018 г. до месец юни 2019 г. работи като
преподавател по химия по международната програма на Cambridge в Darbi College. От месец март 2020 г. работи
в "Чайка Фарма".

Силвия Христова получава съвместната награда на Фондация "Еврика" и Съюзът на учените в България за
отличната защита на дисертационен труд на тема "Тавтомерията като елементарен механизъм за пренос на
сигнал при молекулните устройства".

Дисертационният труд на Силвия Христова разглежда възможността за използване на контролирания пренос на
протон като елементарен процес в молекулните машини. Концепцията се базира върху използването на единични
молекули като "хардуерни" елементи (жици, логически елементи, кондензатори, превключватели и други), които
могат да бъдат асемблирани в работещи устройства. По-конкретно, в дисертацията се разработва идеята за
тавтомерни превключватели. Разработването на такава система е предизвикателство, тъй като те трябва да
отговарят на множество практически изисквания, най-важното от които е осъществяване на бързо и чисто
вътрешно превръщане между структурно различни форми. За тази цел в дисертационния труд са разгледани два
типа съединения, в които посредством структурни модификации, е постигнат контролиран пренос на протон.

Първият тип системи са роторните превключватели (молекули, съдържащи обособени части: ротор-ос-статор),
които са подклас тавтомерни превключватели. Те се разглеждат като една от възможните перспективни
платформи за развитие на превключващи системи. Напоследък е показано, че роторните превключватели, могат
да се използват не само като превключватели, но и като молекулни кранове и мотори. Действието им се базира на
тавтомерен, киселинно-катализиран, пренос на протон. В настоящата работа са изследвани производни на 1,2,3-
трикарбонил-2-арилхидразони, при които е показано, че е възможно въртене на β-дикетонната част в неутрално и
протонирано състояние. Получената информация позволява на следващ етап насочен дизайн на нови структури,
които ще намерят приложение при разработването на различни превключващи системи.

Втората група от съединения, върху които е фокусирано внимание, са азобагрилата- едни от най-големите и важни
класове оцветители. Практическото им значение е отразено в текстилните изделия, храни, нелинейни оптични
(NLO) устройства и течнокристални дисплеи (LCD). Разгледани са съединения, които са структурни модификации
на азобагрилото Судан I. Резултатите от изследванията, показаха, че този тип съединения са обещаващи за
разработването на нови системи, базирани на контролиран пренос на протон, за преобразуване на сигнали и за
използване в молекулната електроника.

В допълнение, друга област, където тавтомерията играе важна роля, е в усвояването и действието на лекарствени
средства. За да може едно лекарство да достигне до специфичния целеви участък, е необходимо успешно да
бъдат преодоляни структурни затруднения по време на доставянето на лекарството. В настоящите изследвания са
разгледани производните на N-незаместен индазол-5-карбоксамид и (пиролопиридин-5-ил) бензамид, при които
кето-тавтомерната форма е най-стабилна и притежава подходящи инхибиторни лекарствени свойства за лечение
на болестта на Паркинсон, както и други неврологични разтройства.

Използвайки широкия спектър от възможности, които предоставят квантово-химичните изчисления и
хемометричната обработка на спектрални данни, както и експерименталните (синтез, лазерна спектроскопия,
абсорбция и флуоресценция, динамична спектроскопия, ЯМР и рентгенов анализ) методи, тези научни
изследвания са насочени към получаването на нови знания за процесите и свойствата при неизучени тавтомерни
системи. Резултатите от дисертацията са публикувани в 4 статии, като три от тях са с импакт фактор и досега са
забелязани 5 цитирания в чуждестранни източници.

Според научния ръководител и рецензентите, дисертационният труд на Силвия Христова представлява сериозно
изследване с подчертан комплексен характер, проведено на високо експериментално ниво при използването на
съвременни техники, резултатите, от които са обсъдени критично и задълбочено. Научните резултати и
убедителното им представяне от Силвия Христова ясно показват, че тя е напълно изграден млад изследовател,
притежаващ знания и умения за самостоятелно провеждане на научни изследвания. Като се има предвид
актуалността на тематиката и обещаващите резултати, получени в хода на изследванията по дисертацията, те
силно препоръчват изследванията по отношение на молекулните ротори, да бъдат продължени за получаването и
охарактеризирането на нови производни от този клас съединения с други електронакцепторни групи в структурата.

ЗА МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ – на Станислав Дарачев

Станислав Дарачев е роден през 1983 г. в град Бургас. Завършил е Строителен техникум "Кольо Фичето" – Бургас,
специалност "Водно строителство". През 2007 г. придобива магистърска степен, строителен инженер по
специалност "Водоснабдяване и канализация" в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София.
През 2017 г. семестриално завършва магистратура по приложна математика, специалност "Изчислителна
математика и математическо моделиране" в СУ "Св. Климент Охридски", а през 2020 г. семестриално завършва
магистратура по "Бизнес администрация" в Университет за национално и световно стопанство. От 2014 г. до 2017 г.



е редовен докторант по научна специалност "Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство" в УАСГ –
София.

Още като студент, Станислав Дарачев се откроява с креативен дух и стремеж към създаване на полезни за
практиката програмни продукти в областта на канализационните мрежи и съоръжения. В изследователската си
дейност проявява целеустременост, постоянство и стремеж към прецизност.

Професионалната си дейност Станислав Дарачев започва през 2004 г. като стажант-помощник технически
ръководител в "Трансстрой" – Бургас. От 2005 г. до януари 2008 г. е ръководител проекти в "Бизнес БГ – Груп"
ЕООД, гр. София, а след това последователно е помощник проектант във "Водоканалинженеринг" ООД и
технически ръководител на строителните дейности по реконструкция на водоснабдителната мрежа на София към
"Статус – Н" ООД. От септември 2010 г. до декември 2011 г. последователно е технически ръководител на
строителни обекти, реализирани от "Газови Системи Инженеринг" – София и "Бизнес БГ – Груп" ЕООД – София. От
2005 г. и до сега е проектант на свободна практика. Участвал е в разработването на инвестиционни проекти за
създаване на хидравлични модели на канализационната и водопроводната мрежа на Айтос, Созопол,
Черноморец, Приморско, Китен, Царево, Лозенец, Сливен, Асеновград, Първомай, Кричим, Стамболийски,
Кърджали, Момчилград, Добрич, село Невша, обл. Варна. През 2018 г. Станислав Дарачев започва работа в
Национален институт по метеорология и хидрология в секция "Хидрологични прогнози", а от октомври 2020 г. е
назначен за асистент в катедра "Приложна геодезия" на Геодезически факултет на УАСГ – София.

Станислав Дарачев е член на "Българска асоциация по водите", "Камара на инженерите в инвестиционното
проектиране" и "Научно-технически съюз по водно дело". Успял е да внедри софтуерни разработки по
ежедневната и ежемесечна работа за хидрологични прогнози и отчети, в това число: Алгоритъм за ежедневна
обработка на данни за входна и представителна информация за симулации на оттока по водосбора на река Огоста
и река Айтоска; обработка на данни за ежедневни прогнози и съставяне на карти с интензивни валежи и поройни
наводнения; обработка на данни по изготвяне на месечни отчети за речния отток по станции. Има спечелени и
реализирани два проекта към Центъра за научни изследвания и проектиране на УАСГ – София. Внедреният от
Станислав Дарачев софтуерен продукт "GRAF 1.0" за изчертаване на надлъжни профили и план с оразмерителни
данни се използва за обучението на дипломантите по специалност "Канализационни мрежи и съоръжения" на
УАСГ.

Станислав Дарачев е отлично подготвен теоретически млад изследовател, търсещ нестандартни решения на
редица практически проблеми, находчив експериментатор и отличен организатор на сложни физически
експерименти.

Наградата "Еврика" се присъжда на Станислав Дарачев като автор на изобретението "Канализационен
преливник", регистрирано като патент в Патентното ведомство на Република България на 15 декември 2020 г.
Изобретението е вид хидротехническо съоръжение, широко използвано в канализационното строителство. През
последната година са извършени най-значимите изследвания за работата на съоръжението, предмет на патента.
Такова изследване на хидротехническо съоръжение с размери, близки до реалните е изключително сложна
задача, включваща намиране на подходяща площадка с необходимите размери и достъпни водни количества
извън капацитета на едно лабораторно оборудване, в това число и отговорно логистично проучване и
организиране. Предложена е методика за неговото специфициране при внедряването му, като цялата
информация е част от представен дисертационен труд "Изследване на параметрите на работа при преливник със
самопочистващ ефект" към катедра "Хидравлика и хидрология" на УАСГ, публично защитена на 12.10.2021 г. С
изобретението се решава експлоатационен проблем при съществуващите смесени канализационни мрежи,
където вследствие затлачването от влачени твърди наноси се редуцира светлото сечение на канализационните
тръби, а оттам и капацитета на мрежата, което повишава риска от претоварване и щети от екологичен,
материален и друг характер. В експлоатационно отношение изобретението има висок икономически и екологичен
ефект. Класическото почистване на канализационната мрежа е изключително тежка задача, за която се изисква и
скъпоструваща специфична техника. В екологичен аспект, едно такова съоръжение ще доведе до намаляване или
предотвратяване на броя на изтичанията на отпадъчни води във водоприемника в "сухо време". За изобретението
е издадено и свидетелство за регистрация на полезен модел.

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом се награждава Елица Петкучева – съавтор в изобретение
"Метод за синтез на електрод, за приложение, като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород",
регистрирано като американски патент през 2021 г. Изобретението касае нови катализатори за реакцията на
отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение.

ЗА МЛАД МЕНИДЖЪР – на Боряна Узунова

Боряна Узунова е млад предприемач на 27 години, основател на три активни компании в България и света,
посветени на елиминирането на отпечатъка от модната индустрия. На петнадесет години напуска България, за да
получи добро образование и да се развива. Завършила е политология и иновации в Лондонското училище по
икономика. Там е наградена със стипендията Джон Фелан, присъдена на едва 0,6 % от обучаващите се и изцяло
базирана на постигнатите отлични резултати. Висшето си образование завършва в Хонгконгския университет за
наука и технологии по специалностите глобален бизнес и инженерство. Четири пъти е отличавана от Деканската
Листа, нареждайки се в първите 3% от всички студенти. Номинирана е от Форбс като една от 30 човека,
променящи света. Като студент, работи в инвестиционна банка в Лондон по финалното договаряне на три сделки



във ФинТех, развлекателния бизнес и F&B индустриите на тотална стойност от 920 милиона британски паунда.

Боряна Узунова е съосновала и разработила в партньорство с над 200 компании най-голямата платформа в света
Kool and Konscious за модни брандове, които произвеждат по еко- и социално-съобразен начин. Тази платформа
оперира най-вече в Англия и Америка и е дом на най-прогресивните брандове, които спестяват до 75 % от нужните
ресурси и последващото замърсяване, асоциирано с производството, консумирането и изхвърлянето на мода.
Боряна Узунова е носител на престижната Президентска младежка награда на Световния фонд за природата за
отдаденост към защитата на дивите животни и природните ресурси. Основаната от нея платформа успя да
подобри представянето си от 2019 г. с 47 % по-високи обороти, привличайки многобройни брандове, партньори и
клиенти от цял свят.

През 2020 г. Боряна Узунова основава компанията Impakt_ID за оценяване на природния отпечатък на модни
артикули на продуктово ниво и неутрализирането му от брандове и клиенти достъпно, лесно и моментно. Модата е
отговорна за една трета от въглеродния бюджет, който светът има преди да достигнем критично увеличение в
средната световна температура. Impakt_ID е технология, която благодарение на защитен алгоритъм, успява да
изчисли емисии на всеки ден произведен и закупен продукт и позволява за въглеродното му неутрализиране в
реално време. До момента, Impakt_ID партнира с 5 от най-големите модни компании в света и работи по
премахването на въглеродните им емисии, включително и ретроактивно.

Боряна Узунова е основател и на първата българска платформа NOLD за селектирана мода втора ръка, директно
предлагана от продавачи на техните последователи в социалните мрежи. Само за няколко месеца от
стартирането на този проект бяха отчетени като спестени около 11, 000 кг въглероден диоксид и 1.51 милиона
литра вода от закупуването на дрехи втора ръка, вместо нови.

Основен принос на Боряна Узунова към развитието на бизнеса е неговото организиране и водене по оптимизиран
начин от гледна точка на финансов и човеко-ресурс. Като лидер, начело на три компании, тя е доказала като своя
сила поставянето на ясна, но гъвкава стратегия, която да е адаптивна към постоянно сменящите се нужди на
пазара. Отделя приоритетно внимание на автоматизацията на процесите в компаниите, така, че да има
максимална бързина и оптимизация. Радетел е на създаването на култура, в която екипът да се чувства
мотивиран, отдаден и неотменна част от каузата на компаниите.

Като директор на три компании, Боряна Узунова съумява да балансира работата си между стратегия на макро
ниво и оптимизирането на компаниите на микро ниво. В Kool and Konscious, цялостният процес по намиране на
брандове, публикуването на продукти и изпълняването на поръчки е напълно оптимизирано. Impakt_ID е
компания, която разчита на най-гъвкавия и обхватен софтуер за изчисляването на отпечатъка но модни продукти
от всякакъв тип с интеграция, по-бърза от 10 минути. В NOLD, процесите са отново оптимизирани чрез
автоматизация на процесите. Компаниите оперират административно и като бизнес без проблеми в България и
Европа. Културата на работа и в трите компании е изключително иновативна, приятна и мотивираща. Боряна
Узунова постоянно се стреми да създава култура на отворена комуникация, ясни задачи и задължителна обратна
връзка, както за добре изпълнените неща, така и за тези, които могат да бъдат подобрени и оптимизирани. Всички
офиси разполагат със специални места за медитация, йога и почивка.

Компаниите на Боряна Узунова са основани с мисията да имат позитивен икономически, екологичен и социален
отпечатък. През последната година, трите компании са спомогнали за премахването на над 20,000 тона
въглероден диоксид и над 0.5 милиярда литра вода. Предотвратяването на замърсяване на водни ресурси с
канцерогенни химикали, както и замърсяването на въздуха с различни емисии, допринася за по-добро качество
на живот на ангажираната в стойностната верига на модната индустрия работна ръка.

Боряна Узунова държи изключително много на добрите партньорски взаимоотношения. Kool and Konscious
партнира със Световния фонд за природата /WWF/ за образоване на поколенията за вредния отпечатък от
модната индустрия, както и за промотиране на практики за намалявянето и избягването на такъв. Компанията
партнира и с над 400 компании в стойностната верига на модната индустрия с крайна цел да създаде верига от
оптимално производство, консумиране, изхвърляне и рециклиране на модни артикули. Другата компания,
Impakt_ID, партнира с най-големите модни организации с цел изчисляване и неутрализиране на техните емисии.
Третата компания NOLD, партнира с инфлуенсъри и популярни лица за промотиране на мода втора ръка и
позитивното влияние на този модел върху околната среда.

Боряна Узунова е типичен и успешен представител на най-младото стартъп поколение, което ще доминира
занапред. Специализираното жури присъди наградата "Еврика" за най-добър млад мениджър на 2021 година на
Боряна Узунова за: реализиране на иновативна предприемаческа идея в актуална и перспективна област;
целенасочено и успешно развитие на бизнеса, чрез който се подпомагат усилията на други производители за
отговорно и устойчиво управление; намаляване на въглеродния отпечатък, като грижа за природата и пестелива
разходване на ресурсите.

ЗА МЛАД ФЕРМЕР – на Никола Николов

Никола Николов е роден през 1994 г. През 2012 г. завършва средното си образование в ПГМЕЕ – Бургас,
специалност "Компютърни мрежи", а през 2017 г. се дипломира като бакалавър по специалност "Компютърни
системи и технологии" в РУ "Ангел Кънчев". През 2019 г. се дипломира в същия университет като магистър и
отличник на випуска по специалност "Правен режим на НС". Завършил е и специализиран курс от 150 часа по



"Маслодайни култури".

Никола Николов е земеделски производител от 2016 г. Обработва земеделски земи в землищата на село
Караново, село Малка Поляна и град Айтос. Основната цел, която си поставя е запазване на българското
производство и подкрепа на българската селекция. В стопанството му от 300 декара се отглеждат различни
култури и се следва стриктен 4 годишен сеитбооборот. Като второ поколение земеделски производител се стреми
да продължи семейното дело и залага на български сортове житни и бобови култури – обикновена зимна пшеница
"Гизда" и "Янтър", зимен ечемик "Изгрев" и зимен грах "Мир". Сортовете са българска селекция и позволяват
реализирането на високи и стабилни добиви. В стопанството си отглежда и рапица, слънчоглед, овес, нахут, фий,
ръж. Използва техника под наем за обработка на земеделската земя, а обследването извършва със собствения
си дрон. Продукцията си реализира на местните пазари, съобразено с добрите търговски практики.

Никола Николов притежава задълбочени познания в областта, в която работи. Внедрява иновации в земеделието.
Воден от убеждението, че бъдещето на земеделието е в цифровизацията и автоматизацията на всички процеси по
веригата, залага на "Прецизното земеделие" в стопанството си. Това е нова технология, която позволява на
производителите да управляват адекватно обработваемите площи в зависимост от пространствено
диференцирана информация. То има голям потенциал в развиването на икономически и екологични ползи, които
се изразяват в намаляване на употребата на вода, торове, препарати, труд и оборудване. Смисълът на подхода е
вземането на правилни управленски решения в селското стопанство на базата на променливите характеристики
на полето и получаване на максимални добиви.

Никола Николов е зам. управител на "Агродар България" ЕООД, гр. Айтос и като такъв работи много успешно с
Института по растителни генетични ресурси – Садово за модернизацията на зърнопроизводството, внедряването
на иновативни технологии, цифровизация и анализиране на данни с цел увеличаване на производителността на
работните процеси. Дружеството обработва над 8 500 декара земеделски земи в землищата на село Съдиево,
град Айтос, село Пирне, село Малка Поляна и село Караново. Ентусиазмът за работа на Никола Николов, съчетан
с отличните му комуникационни умения, компетентност и организираност намират израз в постигнатите конкретни
резултати с висока добавена стойност. Въвеждането на прецизното торене е довело до намаляване на нормата за
торене до 25-50%. Чрез изготвянето на почвени анализи се прецизира и състава на торта, което води до
балансиране на химичния състав на почвата и допълнително намаляване на разходите. Притежаваната
експертиза от Никола Николов в използването на индексите на растежа на растенията, сателитния анализ на
предстоящите метеорологични условия, предвиждането на оптимални дати за растителна защита, позволява
разходите от сеитба до жътва да се сведат само до нужните за контрол и борба с плевели, вредители и болести и
тяхното намаляване до 20% от стандартните. Благодарение на въведените комбинирани обработки, използването
на модерна техника, ограничаването на обработките, е намален и най-големия разход в земеделието, а именно
горивото на 4-5 литра на декар, в сравнение със 6-7 литра преди. Всички тези , а и много други плюсове на
модерното прецизно земеделие, прилагани в работата на Никола Николов, водят и до опазване на околната
среда, възстановяване на природата и поддържане на почвата.

Никола Николов е член на Управителния съвет на Съюз на зърнопроизводителите "Маркели" – Карнобат. Той
работи и управлява с примера си. Изключително държи на високия стандарт на етично поведение и така получава
заслуженото признание, както на всички в екипа, така и на многото партньори. Тайната на неговия успех е
непрекъснатия стремеж към иновации. Убеден е, че бъдещето на земеделието е в оптимизирането на разходите
по обработки и производство, във високо квалифицираната работна ръка, в навременното противодействие на
възникващите проблеми на терен, в изготвянето, управлението и анализа на данни, за да се вижда едно
стопанство, както в детайлност, така и в цялостната картина.

Хуманитарни и здравни пакети от първа необходимост ще получат повече от 20 жени от област Търговище, които
са жертви на домашно насилие.

Помощта идва от Асоциация НАЯ чрез средства, дарени от Български фонд за жените по кампанията "Невидимата
първа линия". Сумата от 12 300 лева ще бъде разпределена основно за купуване на храна и лекарства, плащане
на битови сметки и медицински прегледи.

"През тази зима всички ние сме свидетели на влошена икономическа и социална обстановка в страната,
допълнително утежнена от поредната вълна на COVID – 19. Жените, на които ние помагаме, са изправени пред
много тежки проблеми – как да платят огромните сметки за отопление, откъде да намерят пари за храна и
лекарства, които непрекъснато поскъпват, как да купят дрехи и обувки за себе си и за децата. Голяма част от тези
жени са с минимални доходи и сами отглеждат децата си. В последните месеци те трупат задължения, вземат
заеми от роднини и приятели, за да не останат без квартира, ток, телефони", обясни Нина Николова от "Асоциация
НАЯ".

Заглавие: Подкрепят пострадали от домашно насилие с хуманитарни пакети през зимата
Дата: 01.02.2022 10:30
Медия: Targovishte Bg

https://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/37668-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0


От организацията уточниха, че ще могат да помогнат на клиентите си, благодарение на дарители, които са
припознали каузата за подкрепа на пострадали от домашно насилие.

"За първи път нашите колеги от Български фонд за жените направиха кампанията, която показа лицата и
историите не на пострадалите, а на хората, които им помагат – психолози, социални работници, адвокати от
цялата страна, които работят в центрове като нашия в Търговище", сподели Николова.

"Символично я нарекоха "невидимата първа линия", защото е истина, че вече две години това са хора, които не
спряха да оказват помощ и подкрепа на жертвите на домашно насилие, дори в най-тежките моменти на
пандемията. Благодарим на всички дарители, които видяха тази "невидима" първа линия и я подкрепиха със
средства. С тяхна помощ ние осигуряваме помощ на пострадалите от домашно насилие в цялата област
Търговище и дори в малките населени места. Нашите мобилни екипи ще продължат да дежурят в откритите ни
приемни в Омуртаг и Попово всяка седмица, така че на хората там да не им се налага да пътуват до Търговище",
поясни още тя.

От Асоциация НАЯ планират да предоставят хуманитарни, комунално-битови и здравни пакети най-малко шест
месеца.

Новината е тагната с: търговище помощи асициация ная ная 

Ако се чудите как се организира успешна дарителска кампания, попаднали сте на правилното място!

Фондация BCause ви кани да кандидатствате за участие в "Акселератор 2 – пролет 2022 г." по проект
"Информиране, ангажиране, успех" със срок 1 март 2022 г.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ

Какво е Акселераторът?

Обучение

Двудневно практическо обучение, основано на 26 години опит в дарителски кампании. С помощ от Фондация
BCause и външни експерти ще преминете през всички елементи на планиране на успешна кампания, за да
погледнете с нови очи към своя план и своите потенциални дарители. След обучението кампаниите на
организациите ще бъдат включени в Платформата.bg и DMS 17777

Менторска подкрепа

Доброволци и екип на Фондацията ще ви помогнат със съвети, изработване на качествено комуникационно
съдържание (съобщения, графични визии, опростени видеоклипове), контакти и постоянно присъствие на приятел
в подготовката и осъществяването на нелеката борба за сърцата на дарителите.

Директна помощ

Заплащане на реклама във Фейсбук за публикуваните дарителски кампании, обща комуникация и свързване с
медии, активно съдействие пред дарители

Група за самопомощ

Най-добре помага някой в същото положение – ще осигурим пространство за споделяне, вдъхновение от успеха и
насърчение след неприятни моменти в кампанията.

Форум - на който публично да се похвалите и да предадете нататък.

Какви са резултатите от първия Акселератор

12-те избрани организации проведоха интензивни набирателни кампании като част от Световната инициатива
#ЩедрияВторник в дните преди и след 30.11.2021 г., до Коледа. Избраните организации и ние от BCause
положихме значителни усилия за повишаване на обществената информираност за инициативата и за
възможностите за даряване. Общо достигнатият брой граждани с всички информационни дейности, преки срещи и
въвличане на дарители, доброволци, известни личности възлиза на 191 829 човека. 12-те организации проведоха
общо 18 кампании (1 организация имаше 6), с които успяха да наберат 84 060 лв. през Platformata.bg и
DMSbg.com, а като се добавят финансовите и материални дарения от други източници, общата сума възлиза на
162 438 лв.

Заглавие: Кандидатстването за "Акселератор 2 – пролет 2022 г." вече е активно!
Дата: 01.02.2022 11:01
Медия: BCause

https://bcause.bg/grantmaking/news-grantmaking/770-kandidatstvaneto-za-akselerator-2-prolet-2022-veche-e-aktivno.html


За кого е подходяща програмата?

Организации с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ
Организации от цялата страна с различни полета на дейност
Организации, които нямат достатъчно ресурси, но имат мотивация за надграждане на опита си с
дарителски кампании
Хора, които имат някакъв опит в набирането на средства, но искат да учат още
Фондонабирачи в съвсем начален етап, такива, които се страхуват или притесняват от търсенето на пари за
благотворителност

Как се кандидатства?

Включване в Акселератора става с конкурс. За да участвате в конкурса, попълнете формуляра (линк).

Чрез този конкурс ще изберем 10 организации, които са активни и отдадени на набирането на средства за своята
работа.

Критериите за избор ще са: реалистична финансова цел, ясна кауза, идея за възможни дарители, наличен екип за
провеждане на кампания.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ

Календар

Начало на кандидатстване: 1 февруари 2022

Консултации за желаещите да кандидатстват организации: 1 февруари – 1 март 2022

Информационна среща онлайн за кандидатите: 10 февруари
Краен срок за кандидатстване: 1 март 2022
Обявяване на одобрените: 7 март 2022
Обучение онлайн: 10-11 март 2022

Индивидуални консултации: 14 март – 10 април 2022
Провеждане на кампаниите: 11 април – 6 май 2022

"Акселератор 2 – пролет 2022 г." е част от поредица дейности в рамките на проект "Информиране, ангажиране,
успех!"

Повече информация може да намерите на страницата на проекта.

Можете да следите развитието на програмата в страницата ни във фейсбук.

Проектът "Информиране, ангажиране, успех!" се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Информиране, ангажиране,
успех!" е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските
организации.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България."
www.activecitizensfund.bg
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екология - уебинар - партньори
Екологични организации събират партньори, за да споделят практики за устойчиво използване на влажните зони
Бургас, 1 февруари /Галя Тенева, БТА/
Българската фондация Биоразнообразие /БФБ/, Българското дружество за защита на птиците и Дружеството за
защита и опазване на природната среда в Албания са организаторите на международен уебинар за опазване и

Заглавие: Екологични организации събират партньори, за да споделят практики за устойчиво използване на
влажните зони
Дата: 01.02.2022 12:01
Медия: БТА

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2565609


устойчиво използване на солените влажни зони в Черноморския и Средиземноморския регион. Събитието е по
повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари, съобщи Радостина Ценова от БФБ. 
Ще съберем ключови партньори, за да споделим най-добри практики за устойчиво използване на влажните зони
със солена вода, които могат да бъдат репликирани на други места. Освен че ще отбележим Световния ден на
влажните зони, срещата ще подчертае значението на солниците за хората и природата, обясни Ценова.
Участниците в уебинара ще са от България, Франция, Испания, Черна гора, Португалия, Гърция и Кипър. Те ще
представят природния обект и организацията, която представляват, основните техники за управление, използвани
във влажната зона.
Уебинарът ще е от 14,00 часа на 2 февруари.
/ИС/ 
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Култура - Владимир Димитров-Майстора - годишнина - проект
С мултимедийния проект "Светлина и дух" бе поставено посветено началото на честванията на 140-ата годишнина
от рождението на Майстора
София, 1 февруари /БТА/ 
С мултимедийния проект "Светлина и дух" бе поставено посветено началото на честванията на 140-ата годишнина
от рождението на Владимир Димитров-Майстора. Творбата на доц. д-р Венелин Шурелов беше представена в зала
"Максим" на БТА. Съорганизатори са БТА и НДФ "13 века България".
На събитието присъстваха кметът на община Кюстендил Петър Паунов, директорите на Националната
художествена галерия - Яра Бубнова, на Софийската градска художествена галерия - Аделина Филева, и на
кюстендилската галерия "Владимир Димитров-Майстора" - Валентин Господинов, директорът на Националния
дарителски фонд "13 века България" Слава Иванова, журналисти.
"Искаме да дадем един знак към българите, че това е действително национално честване. Затова началото
полагаме днес в БТА. Голямата ни цел, освен да разказваме за днешния ден, е да пазим паметта на България,
защото всяко развитие трябва да стъпва на приемственост. Почитането към другия в България често пъти е било
проблематично, а Владимир Димитров-Майстора е пример за човек, който действително се отнасял с голяма
почит към другия", каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев.
"Всяка годишнина е повод да се връщаме към неговото наследство, което отдавна е част не само от българската,
но и от световната художествена съкровищница. Посланията на неговите творби всеки път ги преоткриваме отново
и отново и като че ли те са все така актуални, както и тогава, когато са били създадени", каза Слава Иванова.
"Майстора винаги виждаше човешкото, красивото. Във всичко виждаше святостта, показваше смирението и
трудолюбието. И вероятно, когато си роден само на няколко километра от родното място на свети Иван Рилски, и
десет века след него жънеш това, което е посял Бог - отново в тези ширини, не е и трудно. Със своята
неповторимост той е отделил частичка от живота си за неподправеността на нашия край. Радвам се, че съм
прашинка от този свят", каза Петър Паунов.
Кирил Вълчев показа някои от спомените за Майстора в бюлетините на БТА. Националната информационна
агенция на България пази свидетелства за голямата почит, с която е изпратен художника на 29 септември 1960 г.,
както и други факти, свързани с него през годините. 
Както писа БТА , и тази година, по традиция, център на честванията е община Кюстендил, а БТА е медиен партньор
на събитието.
Мултимедийната творба "Светлина и дух" на доц. д-р Венелин Шурелов вплита в едно живота и най-знаковите
произведения на Майстора. Платната и рисунките, включени във видео презентацията, са от колекциите на
Националната художествена галерия, кюстендилската галерия "Владимир Димитров-Майстора",
великотърновската "Борис Денев" и "Никола Маринов" в Стара Загора.
Мултимедийното повествование комбинира както фрагменти, така и цели картини на безсмъртния художник.
Известният сценограф и визуален артист Венелин Шурелов е съчетал традиционна българска музика с
модернистични ритми, а барабанен тътен огласява графиките от войната. В презентацията се преплита още
традиционните за Владимир Димитров-Майстора лица, устни, очи, ябълки. /ДД

/ДД/

Заглавие: С мултимедийния проект "Светлина и дух" бе поставено посветено началото на честванията на 140-
ата годишнина от рождението на Майстора
Дата: 01.02.2022 12:35
Медия: БТА

Заглавие: Кои са носителите на наградата "Еврика" за 2021 година
Дата: 01.02.2022 17:07
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Едноименната фондация отличи за 32-а поредна година млад мениджър, учен, изобретател и фермер

Фондация "Еврика" връчи традиционните си отличия за 2021 г. за най-добър млад мениджър (за 32-и път),
изобретател (31), фермер (31) и за постижения в науката (26). Кандидатите са излъчени от обществени и
стопански организации, научни звена и университети, неправителствени организации и медии, а окончателният
избор се извършва от специализирани комисии във всяка област. Ограничителното условие е номинираните да не
са по-възрастни от 35 години.

"Млад мениджър" на 2021 г. е Боряна Узунова - основател на три компании, посветени на елиминирането на
отпечатъка от модната индустрия. Завършила е политология и иновации в London School of Economics and Political
Science и глобален бизнес и инженерство в Хонгконгския университет за наука и технологии. Съосновател е на
платформа за модни брандове, произвеждащи по еко- и социалносъобразен начин - Kool and Konscious, която си
партнира с над 400 компании с цел да създаде верига от оптимално производство, консумиране, изхвърляне и
рециклиране на модни артикули. Kool and Konscious си партнира и със Световния фонд за природата (WWF), а
Боряна Узунова е носител на Президентската младежка награда на WWF за отдаденост към защитата на дивите
животни и природните ресурси.

През 2020 г. Узунова основава компанията Impakt_ID за оценяване на природния отпечатък на модни артикули на
продуктово ниво и неутрализирането му от брандове и клиенти достъпно, лесно и моментно. Impakt_ID е
технология, която успява да изчисли емисии на всеки произведен и закупен продукт и позволява въглеродното му
неутрализиране в реално време. Impakt_ID си партнира с пет от най-големите модни компании в света и работи по
премахването на въглеродните им емисии, включително и ретроактивно.

Боряна Узунова е основател и на българската платформа NOLD за селектирана мода втора ръка, директно
предлагана от продавачи на техните последователи в социалните мрежи. Само за няколко месеца след
създаването й са отчетени като спестени около 11 000 кг въглероден диоксид и 1.51 милиона литра вода от
закупуването на дрехи втора ръка вместо нови.

Младежката научна сесия за ученици и студенти на тема: "Физика, околна среда и климатични промени" ще се
проведе на 3 юни 2022 г. по време на 50-ата Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по
физика на тема: "Климатичните промени и образованието по физика" от 2 до 5 юни 2022 г. в град Варна.

Младежката сесия ще се проведе в хибриден вариант – според желанието и възможностите на участниците:

• присъствено – в зала в град Варна при спазване но противоепидемичните мерки;
• в онлайн режим – чрез платформа, информация за която ще бъде изпратена допълнително и ще бъде качена на
интернет страницата на конференцията: http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/50NK.html.

Участниците в сесията могат да представят компютърни презентации, интернет страници, идеи за компютърна
анимация, разработки на демонстрации с разработени теми по избор по темата на Младежката сесия,
включително физични явления в атмосферата, елементи на климата, физични методи и апаратури за изследване
на климатичните промени, причини за климатичните промени, последици от тях и влиянието им върху околната
среда и др. Също така може да се представи дейността на български учени и постиженията им в изследването на
климатичните промени и опазването на околната среда. В разработките да се посочват източниците на
използваната информация (книги, сайтове, публикации и т.н.).

Младежката научна сесия се провежда традиционно със съдействието на фондация "Еврика".

Одобрени от журито проекти ще бъдат представени във вид на изготвени от участниците видеоклипове в
Европейската нощ на учените 2022, а авторите на проектите и научните ръководители ще получат грамоти за
участието си.

Всички училища, които имат участници с проекти в Младежката научна сесия, ще получат безплатен абонамент за
сп. "Светът на физиката" за 2022 г., а участниците в Младежката научна сесия и техните ръководители –
сертификати за участие. Училища, от които има отличени проекти с І, ІІ и ІІІ награда, ще получат плакети, а авторите
на отличените проекти с І, ІІ, ІІІ и поощрителни награди – грамоти.

Заявките за участие в Младежката научна сесия се подават чрез попълване на регистрационна форма:
https://forms.gle/L9X38ymDmeCr8jGW8.

Краен срок за получаване на заявките – 30.05.2022 г.

Заглавие: Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема: "Физика, околна среда и климатични
промени"
Дата: 04.02.2022 07:37
Медия: OFFNews
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Второто издание на съвместната дарителска кампания "ДАРИ – малкото за теб е безценно за други" на Kaufland
България и платформата DMS България събра 54 520 лева. В нея клиентите на веригата даряват за хора, които
имат нужда от лечение, в дарителски кутии в хипермаркетите на Kaufland в цялата страна. Събраните средства
вече са предоставени на DMS и ще бъдат разпределени между всички 50 активни кампании за лечение,
регистрирани в дарителската платформа.

Второто издание на инициативата се състоя от 1 декември 2021 г. и продължи до 16 януари тази година. Най-
много средства са събрани в хипермаркетите на Kaufland в комплекс "Люлин" и в кв. Банишора в София, както и в
обектите на компанията в Кърджали, Сандански, Сливен и във варненския ж.к. "Възраждане". След всяко издание
на кампанията сумите от дарителските кутии се събират и обработват от инкасо компания и се предоставят
директно на DMS.

Първото издание на "ДАРИ – малкото за теб е безценно за други" се проведе през април и май 2021 г., когато в
рамките на месец бяха събрани и дарени 26 750 лева. Сумата отново беше разпределена между активни
кампании, регистрирани в дарителската платформа на DMS. Инициативата дойде в отговор на многобройните
запитвания в продължение на години от клиенти на компанията за разполагане на дарителски кутии за събиране
на средства за лечение в нейните търговски обекти. За да осигури равнопоставеност и обективност в избора на
кампаниите, които клиентите подкрепят, и прозрачен процес на дарителство, компанията се обърна за експертно
съдействие към DMS.

Дарителската платформа се администрира и управлява от Български дарителски форум и фондация "BCause – в
помощ на благотворителността". DMS работи от 2007 г. като единен дарителски номер за набиране на средства
със SMS-и и посредством онлайн дарения. Чрез "ДАРИ" Kaufland разшири възможностите за дарение на място в
своите обекти.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 40)

Талантливи младежи от цяла България участваха в литературен конкурс на тема "Когато утре стане днес"

Приключи VIII национален литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!" 2021г. на тема
"Когато утре стане днес". В етаблирания конкурс, организиран от Фондация "Шанс за децата и природата на
България", със свои творби се включиха 72 младежи от над 40 населени места в страната.

Авторитетното жури с председател известния български писател Милен Хальов излъчи финалистите в двете
категории. В категория разказ на първо място се класира Мелани Шакири, на 17 г. от гр. Перник. Вторият финалист
е Мария Христова на 17 г. от гр. София, а почетното трето място заема Славея Семова, 19 г. от гр. Горна
Оряховица.

На първо място в категория поезия е отличен Желязко Михайлов на 16 г. от гр. Генерал Тошево. На второ място се
класира Асена Христова, 18 г., гр. Благоевград, а третият финалист е Мария Стефанова, 17 г., гр. Благоевград.

Тазгодишната тема "Когато утре стане днес" предизвика пишещите млади хора в България да споделят своите
виждания, мечти, желания и стремежи, свързани с едно по-добро "утре". Положителни емоции, копнежи за един
по-добър свят, загриженост за случващото се около нас и ангажираност в различни добротворчеста се преплитат и
усещат в повечето от творбите.

"Когато утре вече стане днес

и времето напусне твоя свят,

с усмивка на лицето ще речеш:

Заглавие: Над 54 хиляди лева събра второто издание на дарителската кампания на Kaufland и DMS
Дата: 04.02.2022 12:20
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"И хиляди беди не ще ме спрат", Желязко Михайлов, на 16 г. от гр. Генерал Тошево, първо място в категория
поезия.

Когато покоряваш сърцата на хората с ДОБРОТА, когато даряваш УСМИВКИ и носиш РАДОСТ, тогава си
удовлетворен,че си спазил нравствените закони и си съхранил най- ценните човешки добродетели! Такива са
лицата на обичта,светлината,мъдростта,на дадената и удържаната дума! Такива са младежите от Rotaract Club
Bansko-Razlog – проводници на всичко добро,към което трябва да се стремим! Ръководството и педагогическият
колектив на ОУ,,Св.Паисий Хилендарски " Ви благодари сърдечно! Бъдете здрави и благословени, млади хора!
Продължавайте да сте пример за подражание на подрастващото поколение и на цялото ни общество! 

Проектът "На един клик от внуците – ново начало" на Фондация "Център за развитие на медиите" разпространява
разбирането за предимствата на технологиите, като взаимосвързани с постигането на умна градска икономика,
проспериращо общество и социална справедливост на местно ниво. Подобряването на дигиталната свързаност
между поколенията в столицата продължава с цел намаляване на цифровото неравенство и улесняването на
достъпа на възрастните хора до услугите на електронната администрация и повишаване мотивацията за
предприемачески начинания.
50 възрастни хора (65 – 75 г.) ще придобият ключови и усъвършенстващи дигитални компетенции за общуване,
живот и работа в XXI век. Инициативата ще се състои в два хибридни обучителни семинара за възрастни под
купола на Столичното Ларго и се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма "Европа"
2021 с партньор район "Оборище".
Обучители са ученици в сферата на информатиката, студенти и докторанти по ефективни комуникации в онлайн
средата на факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски", млади специалисти в
дигиталния
маркетинг и петима, отлично преминали обученията – възрастни хора от пилотния проект "На един клик от
внуците" през 2020 г.
Концепцията е в нарочно пригодена хай тех среда, обучаваните да усвоят практическите аспекти на дигиталната
трансформация и да се запознаят от първо лице с решенията за "Зелена градска икономика", електронни
комунални услуги, да оптимизират своята цифрова култура и медийна грамотност.
Крайни продукти на инициативата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Европа" 2021 на
Столична община са анализ на цифровия диалог между поколенията относно възприемането и усвояването на
дигитални и нови комуникационни технологии, както и рестартиране на платформата за самообучение и оценка –
www.naedinklik.eu. 

350-годишният летен дъб край свиленградското село Студена спечели националния конкурс "Дърво с корен",
търсещ любимите на хората дървета и техните истории, съобщават от фондация "Екообщност".

В онлайн гласуването най-голяма подкрепа е получило Дядо-Кольовото дърво, номинирано от Община
Свиленград – 737 гласа. Така то става носител на титлата "Дърво с корен" за 2021 г.

Величественото вековно дърво се извисява на височината при входа на Студена и се вижда от цялото село. Носи
името на собственика на нивата, където расте – Никола Ангелов, известен като дядо Кольо, който след усилена
работа си почивал под дебелата му сянка. Според преданията дъбът е част от гъста гора, намирала се в
землището на днешното село. Заради гората и минаващата река там се заселват първите му жители – българи,
криещи се от турските набези. Дядо-Кольовото дърво е символ на Студена – посреща завръщащите се у дома
негови жители и е стожер на тяхната българщина и вяра.

Наградата за първенеца в конкурса ще бъде предоставена от "Асоциация на арбористите в България", чиито

Заглавие: Rotaract Club Bansko-Razlog дари на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Баня – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО
ПРИНТЕРНО УСТРОЙСТВО!
Дата: 28.01.2022 18:05
Медия: Пирин press

Заглавие: "На един клик от внуците – ново начало" стартира!
Дата: 28.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: 350-годишен летен дъб край село Студена спечели титлата "Дърво с корен"
Дата: 29.01.2022 10:26
Медия: Хасково инфо

https://pirinpress.com/rotaract-club-bansko-razlog-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%83-%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/
https://www.ngobg.info/bg/news/125489-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5--%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0.html
https://haskovo.info/163311/350-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D1%8A%D0%B1-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81/


експерти ще направят оглед на дървото и ще дадат препоръки за обгрижващи мерки. Отличието връчи гл.ас. д-р
Евгени Цавков, преподавател по дендрология в Лесотехническия университет и член на журито на конкурса, който
обърна внимание на слабо познатия факт, че латинското наименование на вида Quercus в превод означава
красиво дърво. Именно тези оцелели през вековете красиви вековни дървета ни напомнят за величието на
Старата българска гора. Приза прие кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев.

Дядо-Кольовото дърво в село Студена става финалист и българският представител в международния конкурс
"Европейско дърво на годината 2022". Той ще започне на 1 февруари и в него със своите национални дървета
победители ще се включат общо 16 държави. Онлайн гласуването ще продължи през целия месец.

Класиране на финалистите в двете категории, участвали в онлайн гласуването на конкурс "Дърво с корен 2021"

Класиране в категория "Дърво с корен":

1. Дядо-Кольовото дърво, с. Студена, номинирано от Община Свиленград, със 737 гласа.
2. Кичестият габър, Средна Сърнена гора, общ. Павел баня, номиниран от Минчо Минчев, гр. Казанлък, с 446 гласа.
3. Горуня до Лековития кладенец, с. Търнава, общ. Бяла Слатина, номиниран от НЧ "Напредък–1898", с. Търнава,
с 425 гласа.
4. Вековният чинар, гр. Лом, номиниран от Антон Тодоров, гр. Лом, с 417 гласа.
5. Космат дъб, с. Брезнишки извор, номиниран от клуб "Пътешественици из етнографията на Граово" към СУ
"Васил Левски" и Регионален младежки Raise център, гр. Брезник, със 173 гласа.
6. Летен дъб, с. Добрич, общ. Димитровград, номиниран от Златозар Димитров, гр. Хасково, със 143 гласа.
7. Яворовият дъб, с. Скобелево, общ. Димитровград, номиниран от НЧ "Искрица 1901", с. Скобелево, със 78 гласа.
8. Вековният дъб, с. Брод, общ. Димитровград, номиниран от Катя Михайлова, с 54 гласа.
9. Вековната черница, с. Воден, общ. Димитровград, номинирана от НЧ "Пробуда–1908", с. Воден, с 33 гласа.
10. Чудодейното дърво, с. Ракитна, общ. Симитли, номинирано от Петя Субева, с. Клисура, с 32 гласа.

Класиране в категория "Вековните дървета говорят":

1. Чинара на Чучур, с. Годешево, общ. Сатовча, номиниран от Валентин Асенов, с 232 гласа.
2. Яворовият дъб, с. Скобелево, общ. Димитровград, номиниран от НЧ "Искрица 1901", с. Скобелево, с 69 гласа.
3. Вековната черница, с. Воден, общ. Димитровград, номинирана от НЧ "Пробуда–1908", с. Воден, с 27 гласа.

От десетилетия Езиковата гимназия "Христо Ботев" – Кърджали е без конкуренция при участията си в национални
състезания и олимпиади по английски език. Възпитаниците на училището печелят призови места и със своите
постижения доказват брилянтната си чуждоезикова подготовка, която е и сериозна атестация за
професионализма на техните учители.

Състезанието по творческо писане на английски език се организира по инициатива на Фондация "Корпус за
образование и развитие- КОРПлюС" в партньорство с Посолството на САЩ и Американския университет в
България. Конкурсът насърчава учениците да използват английския език по забавен начин и най-вече да мислят
нестандартно. И тази година включените в конкурса теми бяха интересни и провокиращи въображението на
участниците. Те имаха възможност да избират между три теми за съответната възрастова група.

Берин Шабан от осми клас впечатлява журито със своята писмена работа на тема:" I went to bed on New Year;s Eve
and woke up in 2026″ (Легнах си в навечерието на нова година и се събудих в 2026), а десетокласничката Весела
Добрикова пише по темата "People trust me with their secrets; they shouldn,t "(Хората ми споделят своите тайни, а не
би трябвало). Учителите умело ги мотивират да разсъждават креативно по теми, които развиват въображението и
подпомагат обогатяването на лингвистичните
умения на английски език.

В последния ден на месец януари ще бъдат ясни победителите от финалната надпревара на 12-тото състезание
по творческо писане на английски език. Конкуренцията, както обикновено, е много сериозна. Над 2 300 участници
от 126 държави представят за тази година своите оригинални идеи и с трепет очакват престижната класация.
Ежегодно от Езиковата гимназия има класирани ученици на националното състезание.

Добрите новини следват своя ред и дни преди междусрочната ваканция станаха ясни резултатите и за
предстоящия областен кръг на олимпиадата по английски език. Тридесет и осем са учениците от осми до
дванайсети клас, които се класират за областния кръг. Той ще се състои на 19 февруари, а в същия ден е

Заглавие: Творим, учим и побеждаваме Двама са финалистите от ЕГ "Христо Ботев" на Националното
състезание по творческо писане и над един клас ученици ще мерят сили на областния кръг на олимпиадата по
английски език, млади преводачи очакват награди
Дата: 29.01.2022 10:55
Медия: Вестник Нов Живот
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насрочено Международното състезание на Асоциацията на Кеймбридж училищата (KGL), в което ще участват
двадесет и девет ученици от осми до единайсети клас.

Дружеството "Приятели на САЩ" – Кърджали ежегодно инициира и конкурс за превод по случай месеца на
Америка в Кърджали, който по традиция се отбелязва през месец февруари. Председател на журито е Алеко
Дянков – един от най-добрите преводачи в България от английски език. Ботевци проявиха сериозен интерес към
конкурса и ученици от десети и единайсети клас ще се борят за призови места в надпреварата.

Обучението се осъществява от Фондация БОЛД с финансовата подкрепа на Българо-американска комисия
"Фулбрайт" за образователен обмен. То се провежда от екип от д-р Димитрина Петрова, експерт в областта на
демокрацията и правата на човека, и Виктор Лилов, издател и граждански активист.

Фондация БОЛД (Българска общност за либерална демокрация) организира безплатен онлайн курс "Свобода и
качество: мониторинг на медиите и противодействие на дезинформацията" през февруари и март. Основан върху
теорията на човешките права, курсът обхваща взаимосвързаните теми за свободата на и качеството на медиите, с
цел повишаване на медийната грамотност и устойчивостта на обществото към дезинформация.

Подробности за курса и онлайн заявка за участие могат да се намерят на създадената на сайта на БОЛД
специална страница по повод инициативата.

Записването е до 6 февруари. Обучението е безплатно и онлайн. Включва уебинари и самостоятелна работа в
период от 6 седмици (7 февруари – 18 март). То се провежда от екип от д-р Димитрина Петрова, експерт в
областта на демокрацията и правата на човека, и Виктор Лилов, издател и граждански активист.

Проектът "Мониторинг на независимостта и качеството на медиите" се изпълнява от БОЛД с финансовата
подкрепа на Българо-американска комисия "Фулбрайт" за образователен обмен.

Милена Тончева с отличието "Достоен българин" след церемонията.

Милена Тончева, Стела Иванова и Анелия Траянова тръгват с идеята да направят фондация "Ангели за България"
през април 2020 г. Към тях се присъединява и Мая Гергишанова. Живеят във Великобритания, а по-късно Милена
Тончева се връща в България. Обединява ги голямото им желание да помагат и да правят добро - тяхната помощ
вече е достигнала до повече от 4000 домакинства. Даряват храна, помагат за отоплението на домовете им, правят
инициативи за самотни и бедни възрастни, за центрове за хора с увреждания, болници и училища. "Ние сме екип
от 4 жени. Над 2 млн. българи са в чужбина и всички те искат да видят бабите и дядовците си с по-добри старини, а
децата - с по-добро бъдеще", каза една от основателките на "Ангели за България" Милена Тончева, когато прие
отличието за достоен българин.

Повечето българи в чужбина милеят за България - обединихме над 7000 души, а всичко започна с един
пост във фейсбук
Далеч от страната виждаш в новините възрастни хора без пари за хляб и отопление и си казваш: може
да са твоята майка и баща!

- Милена, вие сте една достойна българка - въпреки че живеете зад граница, сте намерили начин да помагате
на страната ни, доказвайки, че доброто няма граници. Какво мислите за отличието, което получихте?

- Първо искам да благодаря на "24 часа" за признанието. Българите в чужбина доста често оставаме на заден
план, а всъщност зад граница сме една трета от населението на страната ни. Наградата, която държа в ръцете си,
е едно огромно признание за всички онези българи, които даряват в чужбина и тяхната помощ достига до
нуждаещите се в България.

- Как всъщност функционира фондацията "Ангели за България", на която вие сте съосновател?

- Фондацията беше основана май 2020 г. във Великобритания. Първоначално започнахме от едно хрумване, което

Заглавие: Безплатен онлайн курс за мониториг на медиите и срещу дезинформацията
Дата: 29.01.2022 14:51
Медия: Съюз на българските журналисти

Заглавие: Милена Тончева: Нека в училище има час и по дарителство - да поощрим емпатията у децата
Дата: 29.01.2022 16:44
Медия: 24 Часа
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с течение на времето успя да обедини около себе си над 7000 души. В това число са включени всички, които в
даден момент са дарявали по наши каузи през тези вече две години. Някои от тях даряват регулярно всеки месец
сума, която могат да си позволят, други даряват еднократно, когато имат финансова възможност - различно е.
Идеята на фондацията е именно това - да обедини възможно най-много българи в чужбина, които да даряват дори
минимални средства, тъй като и с 2, 5, 10 евро на месец регулярни средства можем, обединявайки се, да съберем
голяма сума и нашата помощ да достига до най-нуждаещите се хора в България.

Въпреки че сме базирани в Англия, всъщност

имаме дарители

от различни точки

на света,

дори и от Щатите. Получаваме подкрепа за каузите си от много българи, които по някакъв начин са разбрали за
нашата фондация. Ние сме проводник на идеята на всички българи зад граница да помагат на родината си. Дори
нашата идея да достигне само до 5% от българите в чужбина, пак е голяма цифра, достатъчно българи са навън,
за да можем с общи усилия да помагаме.

- Успели сте да вдъхновите много хора - 7 хил. души за две години не са малко...

- Така е. Това, което според мен привлича хората е, че държим много на демократичното управление - всички
важни решения като например какви каузи да подкрепяме, се поставят на вниманието на цялата общност от
дарители, поне на активните ни членове.

Всички те имат право да гласуват, изпращаме редовно бюлетини с анкети, те имат глас в управлението на
организацията и в това какви каузи да подкрепяме, което според нас е най-разумният начин за управление на
такъв тип дейност.

Държим много и

на финансовата

прозрачност -

публикуваме всеки месец отчети за каузите и това как се харчат парите на дарителите. Сключваме договори с
всяка една от организациите, които на терен в България изпълняват дадена кауза, и държим да има отчетност и
снимков материал за свършеното добро. Това мисля, че продължава да привлича нови дарители към нас и ни
обединява като общност, защото хората виждат, че правим всичко от сърце и без користна цел.

- Как се зароди идеята, изобщо лесно ли се прави добро, както казаха на церемонията сега децата от Разлог?

- Идеята се зароди от един пост във фейсбук, който публикува през април 2020 г. другият съосновател на
фондацията – Стела Иванова. Той беше в стил "хайде да се съберем и да измислим идея как да помагаме на
българите у нас, макар и да сме в чужбина", и аз веднага откликнах, защото и на мен тази идея ми се въртеше в
главата от доста време.

Една седмица по-късно вече бяхме подали документи и създадохме организацията официално, в последствие
уредихме всички други неща - като благотворителна банкова сметка например.

Започнахме четирима души, аз живеех във Великобритания тогава, останалата част от екипа все още е там. Важно
е да отбележа, че всеки един от нас работи на пълен работен ден работа, нямаща нищо общо с
благотворителността, но тя се учи в движение. Аз работя във фармацевтичния сектор, Стела с мъжа си имат малка
фирма за мебели. Затова увеличаваме и екипа си, за да можем да разпределяме задълженията. Слава богу,
имаме доста привърженици и доброволци, които ни помагат. Сега имаме разпределение на функциите - Стела
отговаря за отваряне на новите каузи и разпределянето им, тъй като всеки месец отваряме нови в различни
региони на България, уговаря и работата с неправителствените организации. Аз се занимавам с финансовата част
на организацията, Анелия Траянова е кординатор проекти, тя се занимава главно с детските кътове, а Мая
Гешанова също се занимава с маркетинг и с разпространение на организацията, за да стигне до повече хора.

- Разкажете повече за вашата инициатива, свързана с детските кътове?

- Тя получи много добър отзук, освен това има и доста дългосрочен ефект. Изграждаме в педиатричните отделения
в държавните болници детски кътове, като ги обзавеждаме с всичко необходимо. Засега имаме 28 изградени
такива и продължаваме с идеята да покрием всички болници в България. В Англия например в болниците има
такива обособени места за децата, откъдето ги видяхме. Целта им е престоят на децата в болница да не е
травмиращо изживяване.

- С какви други каузи се заема фондацията, има ли други такива също с дългосрочен ефект?

- Каузите ни са свързани предимно с възрастни хора, социално слаби и многодетни семейства, както и с центрове



за деца в неравностойно положение. Над 40 са общо каузите, които сме подкрепили досега. Основната ни мисия,
която поддържаме всеки месец, е да закупуваме и доставяме пакети с храна от първа необходимост за крайно
нуждаещи се. Тя всеки месец се насочва към различен регион на страната.

Като каузи с дългосрочен ефект имаме такива например да поемаме разходите по различни обучения –
последното беше да платим 6-месечното обучение на 10 специалисти от фондацията на глухата общност в
България - "Заслушай се". Те бяха обучени от международни специалисти и сега са преподаватели в магистърската
програма на СУ за жестов език, която започна от октомври м.г.

Имахме и кауза, чрез която платихме обученията на деца от социални домове, които след навършване на
пълнолетие излизат от тях и практически остават без доходи.

Платихме на 5 деца обучения по маникюр и фризьорство, така че да им дадем занаят, за да имат възможността
да изкарват прехраната си сами. Идеята ни е в тази посока – да интегрираме нуждаещите се.

Друга кауза, която започнахме преди 3-4 месеца, е да осигуряваме лекарска помощ на възрастни в отдалечени
населени места – започнахме в села в Северозападна България, сега тече такава в Пловдивския регион, но
говорим за такива малки села, в които възрастните нямат или финансовата, или физическата възможост да отидат
до близък град за един профилактичен преглед. Ние заплащаме на медицински екип, който да ги посети на място,
като го съгласуваме с местните кметове, които записват желаещи за такива прегледи. Имахме случай дори

да спасим живот

на човек, който беше

в прединфарктно

състояние

- А коя беше първата кауза, която подкрепихте като фондация?

- Първата беше пак за храни и стоки от първа необходимост. Още в началото на работа на фондацията пуснахме
анкета сред тогавашния ни брой дарители какъв тип каузи искат да подкрепят и какъв тип нуждаещи се. Техният
избор беше именно крайно нуждаещите се. Впоследствие тази кауза ни остана основната, но разбира се,
разширявахме каузите, отново чрез допитване до общността от дарители, с идея да подкрепяме такива, които
имат по-дългосрочен ефект – като например това с обученията или със закупуване на уреди за рехабилитация на
деца с увреждания в домове, купували сме и учебници и дрехи на деца в неравностойно положение.

- Защо го правите, откъде всъщност идва нуждата да помагате?

- От това, че когато си далеч от България и виждаш новините, които не са от най-добрите, и постоянно гледаш как
възрастните хора нямат пари за отопление и за хляб дори, и си казваш: "Добре де,

ако отделя 5 евро

на месец, ще

обеднея ли"

Всъщност доброто идва от това, че това може да са твоята майка и баща, децата на твоите деца. Това че сега ти си
в позиция, в която можеш да даряваш, не означава, че си застрахован и вдругиден може би няма да си нуждаещ
се. Повечето българи в чужбина милеят за България, въпреки че физически са далеч от нея, и искат да имат начин
да помагат.

- Доброто няма граници и националност, вие живеете във Великобритания, когато основавате фондацията, но
въпреки това помагате на България.

- Абсолютно да, няма граници. Нямат значение политическите пристрастия, нито социалният статус, нито
географското положение. Всички ние, които помагаме, го правим заради България. Всяко едно дарение, което
събираме, отива за помощ на каузи само и единствено у нас.

- А как стои въпросът с дарителството в Англия? В България като че ли все още не е толкова развито?

- В Западна Европа и в по-развитите страни дарителството е на доста по-високо ниво. Във Великобритания има
хиляди благотворителни организации и местното население там винаги ще има достъп до храна и подслон, докато
у нас това през последните 10-15 години тепърва започва да се развива. Искаме да насърчим точно този процес.

- Как си обяснявате вие тези различия, откъде идват?

- Според мен

идеята за



благотворителността

трябва да залегне

във възпитанието

на децата

и да се изучава в училище, така че да се отворят очите на нашите деца и да бъдат учени на това какво е
дарителство и защо е хубаво да се помага на децата, които нямат същите възможности като техните. Целта е да
поощрим тази емпатия в подрастващите и когато те пораснат, сами да търсят начини да помагат. Видяхме на
церемонията колко деца имаше, според мен техните примери идват повече от родителите им, отколкото сега от
училищната среда. Дарителството трябва в бъдеще да стане предмет в училище.

- Възможно ли е това да залегне в една бъдеща ваша кауза?

- Обмисляли сме го, да, говорили сме с други организации в България с тази насока, но все още има трудности това
да се осъществи. Сега има инициативи, но те са по-скоро отделни случаи, организирани от определени директори
на училища, но не е масова практика.

- Как виждате фондацията след 5 години?

- Виждам я с още повече членове, поне 10 пъти повече, с още по-големи каузи и да достигаме до повече хора, но и
да засилим каузите, които имат по-дългосрочен ефект. Дарената сума за двете години е близо 200 хил. лв. И расте
всеки месец. Искаме да продължаваме да расте, защото, колкото и да сме много, сега сме капка от всички
българи в чужбина. Радвам се, че "24 часа" ни дава възможност за изява, за да може повече българи да разберат
за нашата дейност.

Дарението за клуба включва боксов таймер, 14 чифта специални кецове, както и 10 каски

Боксов клуб "Дунав-Русе" получи дарение на стойност малко над 2400 лева от Сдружение "Арената", чийто
управител е Атанас Бойков. Инициативата стана възможна и благодарене на подкрепата от заместник областния
управител Синан Хебибов. Той даде идеята точно този клуб да бъде подпомогнат, тъй като все още боксът не е
достатъчно популярен и широко практикуван сред младежите. Освен това възпитаниците на клуба, както и техният
треньор Айрин Исметов имат множество победи на професионалния ринг на републиканско, международни,
европейски и световни първенства. Последната такава е от отиващата си вече седмица, когато Айрин дебютира
като треньор, а Ерик Илиев се класира втори на Държавното лично отборно първенство за юноши 15 – 16 години,
част от купа "България". Надпреварата се проведе в Козлодуй, като Ерик се е подготвял за състезанието само
около три месеца. В два поредни мача той победи "Лъвовете" от Петрич и шампиона от своята категория, който е
от "Кико" София. Припомняме, че настоящият треньор Айрин Исметов бе и 15 години от 2002-а до 2017-а шампион
на България в категориите от 38 до 64 килограма. Той има общо 124 победи и е представял България в над 40
страни. "Работя това, което обичам. Вярвам в способностите си и знам, че аз и момчетата ще успеем да покорим
още много върхове.", коментира Айрин. Мечтата му е за разширяване на отбора, който към момента се състои от
над 30 младежи между 10 и 20 години и завоюване на все повече нови титли. "Талантливите деца са много и ние
сме длъжни да дадем всичко от себе си, за да успеят и те.", допълни Исметов. Като основен приоритет си поставя
намирането и на нова зала, където отборът да може да тренира пълноценно и най-вече постоянно. Сега клубът се
помещава в сградата на СУ "Йордан Йовков", но в нея се провеждат занятия и по много други спортове. Сред тях
са йога, канго джъмпс, а също и муай-тай. "Благодаря на Мартин Маринов, който е собственик на залата, за
условията, които ни предостави. Без неговата помощ не бихме се справили.", сподели още Айрин Исметов.

Дарението за клуба включва боксов таймер, 14 чифта специални кецове, както и 10 каски, като последните се
очаква да пристигнат следващата седмица. Те са осигурени в сътрудничество с Тервел Пулев. Отделно
благодарение на "Фитнес храни" е доставен и боксов чувал, който е отличен за овладяване на техниката ъперкат,
използвана в близък бой. Както стана ясно парите за дарението идват от Сдружение "Арената", от където
първоначално са обмисляли изграждането на уникална по рода си спортна площадка в Русе. Планирано е било тя
да бъде от тип "Ninja Warrior", т.е. тя е щяла да включва най-различни спортни съоръжения от висок клас за малки
и големи. Поради по-тромави и бюрократични процедури, проектът поне на този етап няма да се реализира.
Сдружението е и организатор на нашумялото през последните две години състезание "Арената", на което хора от
всякаква възраст, любители на спорта, можеха да изпитат уменията си за издръжливост, ловкост, точност и
баланс. През 2020-а надпреварата привлече 21 души от всички краища на страната, а през 2021-а 24. Най-
младият участник бе на 17, а най-възрастният на над 50. И при двете състезания специални гости са били любими
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риалити герои от "Фермата" и "Игри на волята" и с тяхна помощ и тази на спонсорите бяха събрани средствата.
Сред гостите бяха Боби и Стоян от "Фермата" 6, Майора от "Фермата" 1, Краси Джунов от "Фермата" 5, Пламен
Младенов и Веско Панчев от "Игри на волята" 1, Александър и Джералдин от "Игри на волята" 2. Тези познати лица
от малкия екран посетиха Русе по покана на екипа на "Арената". Дали и тази година състезанието ще се проведе,
все още не е решено. Едно обаче е сигурно – със събраните пари от двете "Арени" ще продължат да се финансират
младежи за участия в състезания, тренировки, а също ще бъде закупена и екипировка.

Момчетата и момичетата от боксов клуб "Дунав" продължават да тренират и в този момент. През март ще участват
на специално състезание за ученици, а през април за юноши. Следващата седмица пък заминават за Пловдив,
където ще участват на републиканското състезание за младежи 17 – 18 години. Там ще се включат шест момчета,
като всяко от тях ще бъде в различна категория от до 51 до над 92 килограма. Ноември месец миналата година
Айрин Исметов бе отличен с грамота на областния управител за цялостен принос в развитието на боксовия спорт в
Русе и региона. "Много сме благодарни – предавате вяра и смисъл на работата ни, мотивирате ни да бъдем все
така успешни.", казаха младежите от клуба. "Бъдете упорити и постоянни – всеки труд се възнаграждава. Вярвайте
в себе си и нещата ще се случат. Дори нещо да не се получи от първия път, не спирайте да пробвате. Вие сте
шампиони – бъдете горди, направете треньора си още по-горд, както и всички нас.", заяви Атанас Бойков. От своя
страна заместник областният управител Синан Хебибов бе категоричен, че освен здраве, спортът калява
характерите и ни подготвя за по-лесно справяне с предизвикателствата на живота. "Вярвам ви и ви благодаря
затова, че ни карате да се чувстваме горди русенци и българи. Имате моята подкрепа, разчитайте на мен! Вие сте
изключителни млади хора, които могат да бъдат само пример за страната ни.", сподели още Хебибов.

И 2021 г. изпратихме в сянката на COVID-19, притиснати от ограничителни мерки, несигурност и страх, превърнали
се в част от всекидневието ни. Констатирайки загубите, често безсилно подминаваме може би най-голямата:
загубата на сплотеността, на инстинкта, който ни събира и прави хора. Вероятно всеки от нас вече си е изработил
механизъм, по който да се справя с тази липса, но тук ще разкажем за общото усилие на една българска компания
да я компенсира. Как? Като обедини хората и превърне загубата в придобивка, създавайки и раздавайки радост
на най-засегнатите в капсулирания ни живот - нашите деца.

Децата се нуждаят от лично отношение

Коледа е време за семейството, време за смирение, време да сме заедно. Именно заради това в края на 2021 г.
SSARM стартира коледна инициатива съвместно със Сдружение "SOS Детски селища България" и Фонд "За децата
на героите". Той е създаден от фондация "За доброто" в разгара на втората вълна на пандемията, когато десетки
лекари, медици и учители загубиха живота си и оставиха своите деца. Основна цел на кампанията е да ангажира
вниманието на децата върху опазването на околната среда, развитие на тяхната креативност, да накара тях и
техните семейства да усетят духа на семейния уют.

В рамките на каузата фирмата организира дейности, ангажиращи вниманието и въображението на деца на
възраст между 4 и 19 години от цялата страна.

"Имахме желание да се срещнем на живо, но предвид противоепидемичните мерки решихме да намерим
алтернатива, използвайки съвременните методи за комуникация, за да не излагаме на риск както нашето здраве,
така и това на децата", коментират от ръководството на компанията.

Използвайки една от платформите за онлайн комуникация, е организирана работилница на Дядо Коледа, където
в направата на играчки се включват деца от "SOS Детски селища България", както и тези на служителите на
SSARM. По техни думи онлайн срещата между деца от центровете за настаняване от семеен тип в Габрово, Трявна
и Велико Търново и децата на служителите е съхранила и предала всички емоции на неповторимия жив контакт,
като е предизвикала силен емоционален отзвук. От Фонд "За децата на героите" пък са изпратили емоционално
зареждащи снимки и видеа до организаторите, в които са заснели процеса по направата на играчки.

"Не искахме да се ограничим само до финансово дарение към двете организации, защото така на децата им
липсва емоцията и личното отношение, каквато всъщност е основната идея на тази кампания", коментира
Николай Паунов, собственик на SSARM.

С непоколебимото съдействие на двете организации фирмата е осигурила всички работни материали, изпратени
до трите детски центъра на "SOS Детски селища" и до 10 деца на лекари, медици и учители, загубили борбата с
COVID-19, стипендианти на Фонд "За децата на героите".

"С организирането на тези активности искахме да накараме децата да се забавляват и водени от идеята за
екипност и единност, да предизвикаме тяхната мисъл в посока социална активност и ангажираност", акцентира
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Николай Димчев, управител на компанията. Преди да се срещнат онлайн, малчуганите са изобразили в рисунки по
зададена тема "Моите мечти" най-съкровените си мисли и блянове. С рисунките, изпратени от децата, е
направена изложба в офиса на фирмата.

Отново заедно напролет

Наред с книжки, лакомства и подаръци всички деца са получили живи коледни дръвчета, които са украсили с
направените по време на работилницата играчки. При нормализиране на обстановката в страната тези дръвчета
ще бъдат засадени през пролетта на територията на Трявна. От ръководството на компанията се надяват, че така
ще възпитат у децата грижа и отговорност към околната среда. А с всички художествени творби компанията е
изработила календари с послание "Последвайте ни и нека заедно да подадем ръка на децата да следват мечтите
си" за своите клиенти и партньори.

"Подарявайки тези календари, ние се надяваме да вдъхновим повече компании да вземат участие в подобни
каузи, защото е изключително вълнуващо и защото си заслужава, както и да напомним, че децата са нашето
бъдеще и ние сме отговорни за тяхното правилно развитие. Животът в условията на пандемия не ни попречи да
допринесем за доброто настроение на всички деца, които се включиха в кампанията. Големи и малки, внесохме
цвят в иначе сивотата, в която напоследък живеем", заключва Николай Паунов.

Родители герои за инициативата

"Кампанията, която проведе SSARM, накара семейството ни отново да събуди творческото у себе си. Децата се
заредиха с положителни емоции и коледното настроение завладя всички ни. Почувствахме се отново заедно, за
което благодарим", коментира Велислава Гоцова от Пловдив, майка на две от децата от Фонд "За децата на
героите".

"Благодаря, че имахме възможност заедно с вас да изживеем една коледна приказка с хубави емоции и весели
преживявания", споделя Андрей Андреев от Разград, баща на деца, също членове на Фонд "За децата на героите".
"Децата още в първия момент много се зарадваха и очакваха с нетърпение материалите, за да започне работният
процес, а след това се постараха да изработят играчките така, както ги чувстват и мислят. Гордеят се с
календарите, които получихме", допълва той.

Инициативата трогва и развълнува децата от Център за настаняване от семеен тип, гр. Габрово

Оказва се, че за големи и за малки емоциите са били еднакво силни. "Не сме очаквали, че може да ни бъде
толкова весело и приятно сред играчки, лепила, материали и цветове и сред по-малки от нас. Като виждаме, че
някъде толкова деца правят същото като нас и че се получава хем забавно, хем истинско, се почувствахме като на
онлайн конкурс за най-добро представяне или участници във видеоигра и се впуснахме с пълни сили и желание да
имаме най-хубавите елхи и играчки. И спря да ни интересува, че сме момчета, че сме големи, че май направихме
най-странните снежни човечета. Много сме доволни, че участвахме! Беше различно и наистина забавно!", споделят
Мариян - почти на 18, и Михаил - на 16 години.

За още две момичета преживяването също се оказва незабравимо. "Може би ние четиримата бяхме най-големи от
участниците. Радваме се, че се включихме в това събитие - различно, много емоционално, празнично, коледно. В
ЦНСТ винаги украсяваме, подготвяме и елхата, и сладките, и лампичките - всичко. Свикнали сме да сме заедно и
участваме в много събития, но сега беше наистина различно! Докато правехме играчките, виждахме и чувахме
останалите. Госпожата ни беше обяснила цялата идея на работилничката и през всичкото време коментирахме и
сребърния смърч, и подарените гирлянди и украси, както и започнахме да си спомняме минали Коледи и случки, и
емоции. Беше много задушевно и мило. Не спирахме да обсъждаме и какво ли се случва в Детското селище в
Трявна и в домовете на другите деца, и в другите ЦНСТ. Започнахме помежду си да се настройваме да имаме най-
хубавите елха и играчки - всичко се получи естествено. Беше ни хубаво", разказват Виктория (на 18 години) и Катя
(на 16 години).

"SOS Детски селища България" изказват благодарност за инициативата

"Децата и младежите, за които се грижим в социалните услуги, предоставяни от Сдружение "SOS Детски селища
България", бяха приятно изненадани и с желание се включиха в изработването на коледна украса, с материали,
предоставени от фирма SSARM. В организираната творческа работилница те успяха да съпреживеят приятните
моменти от подготовката за празника в онлайн връзка с останалите участници. Живите елхи, които получихме от
фирма SSARM, допринесоха за празничното настроение и усещането за коледна топлина и уют. Продължаваме да
се грижим за тях, докато дойде време да бъдат засадени. Благодарим за предоставената възможност да творим и
да помечтаем! Благодарим за календарите, в които децата с радост откриха и своите рисунки, изпратени за
конкурса "Моята мечта", организиран от фирма SSARM! Благодарим за съпричастността и съпреживяната радост в
навечерието на коледните и новогодишните празници!" - допълват от "SOS Детски селища България".
Със съдействието на ССАРМ най-съкровените мечти "оживяха" пред децата, илюстрирани върху белите листове.
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За 19-ти път на специална церемония в. "24 часа" обяви кои са "Достойните българи" – наши сънародници с
големи сърца, които са помагали на бедстващи и страдащи, борили да се за добри каузи и са спасявали са
човешки живот. За поредна година Геотехмин ООД подкрепи инициативата, която показва истории на хора, с които
всеки българин може да се гордее. Изпълнителният директор на компанията г-н Доминик Хамерс връчи наградата
на организацията "Ангели за България". Мисията й е българи, живеещи в чужбина да помагат на сънародници в
нужда тук в родината.

"За мен е чест да връча наградата на "Ангели за България". Дейността на тази организация показва, че за доброто
няма държавни граници. Българи, живеещи в чужбина, помагат на сънародници в родината и показват, че я носят
сърцата си. Продължавайте да подкрепяте различни каузи за България", каза г-н Хамерс по време на връчването
на наградата на Милена Тончева – финансов директор на неправителствената организация.

"Ангели за България" са помогнали на над 4000 души, събрали са дарения в размер на над 200 000 лв. от
сънародници, живеещи в чужбина, изградили са 28 детски къта в болници в страната. "Над 2 млн. са българите в
чужбина и всички те милеят за България и искат да видят нашите баби и дядовци с по-добри старини, а всички
деца да имат по-добро бъдеще. Благодаря от името на българите в чужбина", каза г-жа Тончева.

На събитието присъстваха премиерите на Република България и на Република Северна Македония г-н Кирил
Петков и г-н Димитър Ковачевски. Те наградиха пожарникаря Давид Гълъбов, който за втори път печели наградата
от инициативата "Достойните българи". Първия път за участието си в гасенето на пожарите в Северна Македония
преди 4 г., а сега, защото през декември м.г. мина през огъня и спаси новородени бебета от апартамент в
Благоевград.

Премиерът на България връчи наградите на златните момичета от ансамбъла по художествена гимнастика, които
станаха олимпийски шампионки, на техни треньори и на президента на федерацията по художествена гимнастика.
Г-н Кирил Петков даде призовете и на двама четвъртокласници, спечелили и дарили финансови средства на
майка, чийто син има двигателни проблеми.

Източник: www.geotechmin.com

София. Реновациите съвпадат с 40-годишнината от откриването на Тракийската царска гробница с
кариатиди през 1982 г.
Започва проектът за обновяване, социализация и популяризиране на тракийската гробница при село Свещари,
близо до Исперих, съобщиха от Фондация Кредо Бонум . Той е свързан с отбелязването на 40 години от
откриването на културния обект, част от историко-археологическия резерват "Сборяново". Проектът е на стойност
184 000 щатски долара и се реализира с подкрепата на американския Посланически фонд за опазване на
културното наследство – Ambassador's Fund For Cultural Preservation (AFCP). Ръководи се от фондация Credo
Bonum, с подкрепата на Министерство на културата и ИМ Исперих. 
До края на месец април ще бъдат извършени подобрения в гробницата, свързани с климатизация, осветление и
ел. инсталации, създаване на изцяло нов тематико-експозиционния план на постоянната изложба в лабиринта на
културния обект. Ще бъдат осъществени и промоционални дейности, свързани с 40-годишнината от откриването на
тракийската царска гробница през 1982 г. от доц. Мария Чичикова.
"Щастлив съм, че след получаване на всички нужни разрешителни и съгласувателни процедури сме на път да
завършим този изключително важен и навременен проект. Тракийската гробница в село Свещари е от световно
културно и историческо значение. Удоволствие е как пред очите ни професионалисти от различни сфери се
обединиха около идеята за подобряване на техническото състояние на този изключително важен за България
обект. И тъй като дейността ни съвпадна с 40-годишнината от откриването на гробницата, стойността на
свършеното се увеличава многократно. Приканвам всички, които са пропуснали да посетят гробницата, да го
направят именно през тази година, за да преживеят най-пълноценно усещането да бъдеш вътре в самата
гробница, част от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО", споделя Симеон Василев,
мениджър на проекта от фондация Кредо Бонум.
За целите на проекта бяха подготвени и нови архитектурни и технически проекти, включващи актуализация на
електрически и климатични инсталации, смяна на стъклени витрини в експозиционни площи по одобрен проект,
както и осветителна инсталация. Проектантският екип включва арх. Петър Стрясков, арх. Мартин Христов, инж.
А.Монев, инж. А.Маринов, инж. И. Съйкова.

Медия: Индустриален клъстер Средногорие
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В реализирането на проекта са ангажирани и доказани специалисти. Екипът включва проф. д-р Тотко Стоянов
(археолог), Калина Терзиева (художник и дизайнер), гл. ас. д-р Даниела Стоянова (археолог), Теодора Василева
(археолог), Мария Ганчева (археолог), Георги Деков (художник), и консултанти: доц. Мария Чичикова (археолог),
Весела Ножарова (изкуствовед), Борислава Вискова (мениджър проект Исторически музей гр. Исперих).
Специално участие взима и един от световно признатите архитекти по осветлението Марк Сътън Вейн, от Sutton
Vane Associates – компания за архитектурно осветление на различни културни обекти, паметници и сгради.
"Възможността да работим с Марк Сътън Вейн в проектантския екип позволи да придадем нов прочит на
историята. Имахме възможност да черпим от дългогодишния му опит в архитектурното осветление и осветяването
на изкуство, музеи и интериор и екстериор на исторически сгради, сред които китайската теракотена армия в
Британския музей, катедралата в Уинчестър, Англия, римските останки в Бат, катедралата в Йорк, Англия и много
други. Това със сигурност ще допринесе за популяризирането на гробницата в световен мащаб и осигуряването на
възможно най-доброто към този момент осветление", споделя арх. Мартин Христов.

Фондация "Очи на четири лапи" търси приемни семейства за отглеждане на две малки кучета-бебета по
Програмата за социализация на бъдещи кучета водачи.

"Процесът на обучение започва от третия ден на новороденото бебе и приключва на около 2 – 2 години и
половина от възрастта му. Първите 12 месеца то прекарва в приемно семейство. В момента имаме процедура за
раздаване на бебета в приемни семейства", каза за БНР Албена Алексиева, учредител и председател на
Фондация "Очи на четири лапи".

Фондацията осигурява всичко необходимо на приемните семейства за отглеждане на кучетата – храна,
ветеринарни грижи, аксесоари. Приемните семейства трябва да са от София.

"Освен кучета водачи ние от пет години подготвяме и кучета асистенти за хора с двигателни увреждания, за
хора на количка. Отглеждаме и кучета за хора с диабет – кучета, които сигнализират от 5 до 10 минути преди
началото на хипогликемичната криза, дават сигнал, че пада захарта и с ранна сигнализация те предотвратяват
много опасни, животозастрашаващи състояния при диабетици, при хората, които имат диабет и чести
хипогликемични кризи. Най-големият кошмар е хипогликемичната кома, до която понякога се стига много бързо".

Кучетата за аутизъм – това са кучета, които помагат на деца и младежи да намерят котва в своя труден, объркан,
емоционален свят.

"С всяко куче работи професионален инструктор, който е завършил специално обучени за работа и подготовка на
кучета за слепи хора", допълни за предаването "Рано в неделя" Алексиева.

Програмата за социализация на бъдещи кучета водачи се осъществява изцяло на доброволни начала. Приемните
семейства имат нелеката задача да отгледат едно здраво, възпитано и щастливо куче, което няма страх от
интензивната градска среда, безпроблемно пътува във всякакъв вид транспорт и е водимо и управляемо. През
целият период, докато кучето е в приемното семейство, се провеждат ежеседмични тренировки по послушание и
социализационни мероприятия на различни места в София.

Повече можете да чуете в звуковия файл.

България вече може да обучава кучета за сигнализиране на хипогликемични или хиперглекимични кризи

74-годишната баба Иванка от село Стефан Караджа вече има светлина в скромния си дом, благодарение на жеста
на фондация "Милостиво сърце". Възрастна жена е съвсем сама и живее само със социална пенсия във фургон,
без ток.

"Отново успяхме да внесем светлина в един малък и до скоро тъмен дом. Разбрахме, че Павлина Петрова и нейни
приятели от няколко години се грижат за баба Иванка, която е самотно живееща жена. Те бяха осигурили печка,
дрехи, храна и дърва. След като разбрахме, че от 15 години токът е прекъснат, ние монтирахме малка соларна
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система на покрива на фургона. Така баба Иванка ще бъде на светлоняма да вечеря вече с фенерчето на
запалката си", споделя председателят на фондацията Александър Иванов и допълва, че ще продължава да се
грижи за възрастната жена. НДТ

София. Националната художествена академия (НХА) получи 15 преносими компютъра Macbook Pro и офис
оборудване, дарени от Schwarz IT България за подпомагане на учебния процес на студентите, съобщиха от
пресцентъра на комапнията. Компютрите, които имат професионални лицензи, програми и най-съвременни
технологични възможности ще бъдат използвани в някои от специалностите на НХА, занимаващи се с графичен
дизайн и реклама, както и в специалност "Реставрация" за специфичните и сложни процеси по реставрацията на
културни ценности. Дарението е част от корпоративната стратегия на Schwarz IT България да подкрепя
образованието, като дава шанс за развитие на младежите. Компанията се ангажира да превърне партньорството
с НХА в дългосрочен ангажимент. Като знак на благодарност за дарението ректорът на НХА проф. Георги Янков
връчи на главния изпълнителен директор на Schwarz IT България Михаил Петров, 
почетен посребрен плакет, изработен от проф. Богомил Николов. 
"В Националната художествена академия студентите от специалностите, занимаващи се с графичен дизайн,
индустриален дизайн, реклама, реставрация използват специфични програми за създаване и обработка на
изображения, чрез които се постигат най-добри творчески резултати. Полученото дарение от Schwarz IT България
на 15 броя високо технологични и лицензирани преносими компютъра Macbook Pro е изключително ценно за нас,
защото то ще даде по-добри възможности за работа и реализация на нашите възпитаници. Оборудването, което
получихме към компютрите ще обособи и нови работни пространства за студентите ни. Убедени сме, че това е
началото на едно ползотворно сътрудничество между бизнеса и изкуството, което ще създаде нови възможности и
интересни проекти", заяви ректорът на НХА проф. Георги Янков.
"За пореден път подкрепяме образованието в България и насърчаваме възможността на младите хора да учат и
да се развиват успешно. Вярвам, че можем да стимулираме придобиването на нови знания и умения у студентите,
като се опитаме да им осигурим високотехнологично и модерно оборудване, с което те впоследствие да създадат
страхотни арт проекти. В лицето на НХА видяхме партньор, с който можем да работим дългосрочно и да
развиваме нови полезни инициативи, свързани както с подобряването на материалната база и обучението, така и
с организирането на съвместни проекти с цел провокиране на творческия талант на младите хора. Убеден съм, че
инвестицията в новото поколение е дългосрочен ангажимент на всяка социалноотговорна компания", заяви
Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България. 
Schwarz IT България организира редица инициативи с партньорски учебни заведения като Стопанския факултет на
СУ, техническите университети в София и Варна, както и Професионалната гимназия по компютърни технологии и
системи в Правец. Миналата година направи и няколко дарения на лаптопи на нуждаещи се деца от социално
слаби и многодетни семейства в Северозападна България.

Фондация "Македония" дари нови 450 книги, в рамките на Кампанията "Дари българска книга за Македония",
разказващи за борбите на българите в Охридско и Костурско. Това е третата книга, която Фондацията отпечатва
фототипно.
"Тази книга е издадена през 1926 г., преди почти 100 години, от Македонския научен институт в София. Съставена
е от проф. Любомир Милетич по спомените на няколко войводи на ВМРО от Охридско, Костурския край. Най-
популярен сред тези войводи е Деян Войвода или Деян Димитров от село Лактине, Охридско, което е дало много
войводи, които са могли да поведат българския народ в нелеката борба за свобода. Книгата е интересна, защото е
от "извора" буквално, спомените на войводите са били пресни. Те са записвани само няколко години след
събитията, докато са били все още живи. Четивото не е обемно, но е много ценно както за младите македонци,
така и за младите българи" – коментира Виктор Стоянов, председател на Фондация "Македония". Той обясни, че
започва подготовката за издаване на детска енциклопедия на тема: "Произходът на македончето". Книжката ще
бъде с много апликации, рисунки и автентични снимки, както и с подходящ текст за деца от 7 до 14 години. Идеята
е, по увлекателен за децата начин, да бъде разказано коя е историческата истина за произхода на македонските
деца. "Това вече е истинско предизвикателство, с което се надявам Фондация "Македония" да се справим. Имаме
няколко заявки от по-млади български историци, които са специалисти в тази част от историята, която се води
"Възраждане и съвременна история" от 20-ти век. Първо, трябва да се напише текстът, който трябва да бъде
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подходящ за деца от 7 до 14 години. Това е наистина едно голямо предизвикателство, защото трябва да се
представи историческата истина по един увлекателен, за децата и подрастващите хора, начин. Снимките и
рисунките трябва да са авторски, защото не можем да разчитаме на готови такива. Когато се прави една такава
детска енциклопедия, тя се изработва от "А" до "Я", почти нищо няма да бъде взето готово. Искаме да покажем на
македонските деца каква е истината за техния произход" – съобщи още Виктор Стоянов. 80 хиляден ще бъде
тиражът на детската енциклопедия. Езикът ще бъде адаптиран на македонска регионална норма на българския
език, така че текстът бъде достъпен и близък за читателите. Подготовката на изданието ще отнеме няколко
месеца, след отпечатването ще започне и самото разпространение, като амбицията е до края на годината,
книжката да стигне до децата в Република Северна Македония. Подробностите можете да чуете в интервюто на
Биляна Славчева с Виктор Стоянов: 

"Интекстред" ЕООД дари на Центъра за спешна медицинска помощ в Пазарджик 13 500 предпазни маски на
стойност 10 800 лева. Маските са петслойни респираторни FFP2.

От спешна помощ благодарят на фирмата за благородния жест.

(Зн)

Фондация "Солидарност в действие" в радомирското село Друган организира конкурс за номинации на най-
вдъхновяващите жени в община Радомир, съобщиха от Местната инициативна група "Радомир – Земен".
Десет от номинираните ще бъдат наградени с почетни грамоти и статуетки на тържествено честване на
Международния ден на жената в Радомир.
През 2021 г. за първи път фондацията е отбелязала 8 март чрез серия прояви, дали видимост на постиженията и
приноса на местни жени от различни поколения и етнически профил. Проведена е била улична кампания с
десетки жени от града.
Единадесет победителки са спечелили награди в миналогодишния конкурс за вдъхновителки на общината. За
всяка от тях е бил създаден кратък филм.
Лентите са намерили положителен отзвук и са се превърнали в повод за гордост и солидарност между жените от
община Радомир, отбелязват от фондацията.

За поредна година АЕЦ "Козлодуй" организира благотворителен конкурс за мартеници, като всички средства от
продажбата им ще бъдат дарени в подкрепа на социалните институции на територията на община Козлодуй.

Стартовите пакети за непрекъснат мониторинг на глюкозата Dexcom One ще бъдат предоставени на деца и
младежи, които са новодиагностицирани с диабет тип 1. Иновативните устройства, чрез които ще може да се
наблюдават стойностите на глюкозата, ще бъдат разпределени в 3 големи лечебни заведения в страната, едно от
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които е УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив (Отделение по детска ендокринология). Останалите две са: СБАЛ по детски
болести "Проф.

д-р Иван Митев" – София (Отделение по диабет) и УМБАЛ "Св. Марина" – Варна (Отделение по диабет).

Проектът "Dexcom One – започни нов живот" се реализира от Асоциация "Докосни дъгата" и американската
компания Dexcom.

Обучени доброволци от Асоциация "Докосни дъгата" ще съдействат на родителите и техните деца при поставянето
и използването на системата Dexcom One.

С помощта на устройствата, деца и младежи, които са на инсулинова терапия, ще получат възможност да
проследяват стойностите на глюкозата си непрекъснато. Системата включва малък сензор, който се поставя под
кожата с помощта на апликатор, и предавател, който изпраща получените данни с Bluetooth връзка към
съвместим мобилен телефон. Чрез устройството родители и деца ще могат да проследяват показанията на
глюкозата и да научават бързо как се променят, като гледат приложението на телефона си.

Ако стойностите на глюкозата се повишат или понижат, системата алармира и изпраща известия. Така
благодарение на иновативната технология, родителите могат да наблюдават състоянието на децата наистина в
реално време и в случай на нужда да предприемат действия за предотвратяване на опасните хипергликемии или
хипогликемии. Устройствата спестяват и многото болезнени убождания в пръста, които се правят при
традиционното измерване чрез глюкомер.

Според здравните експерти, подобни системи за непрекъснат мониторинг на глюкозата предизвикват революция
в грижите за диабета, тъй като позволяват на пациентите лесно да следят нивата на глюкозата си и да управляват
по-добре състоянието си. За родителите на деца с диабет устройството Dexcom One може да промени живота им:
то ги освобождава от необходимостта да правят убождания на пръстите на децата на всеки няколко часа, за да
проверяват нивото на кръвната им захар.

Преди появата на тези системи за мониторинг на глюкоза родителите трябваше да бъдат особено бдителни през
нощта, да се будят на всеки два-три часа, за да се уверят, че децата им не са получили хипогликемия по време на
сън, която може да доведе до изпадане в животозастрашаващи състояния. Сега подобни високотехнологични
системи за мониторинг на глюкозата могат да спестят много тревоги на родителите, свързани с грижата за
диабета, тъй като с тяхна помощ те ще могат да контролират състоянието на децата си по-добре. Системата
Deхcom ONE е одобрена за използване за деца на възраст от 2 години нагоре.

За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина.

Участието в конкурса е с непубликуван разказ или стихотворение.

Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.

Материалите за участие в конкурса се приемат от 1 февруари до 20 април 2022 г. по електронната поща на адрес
deti@admin.uni-sofia.bg -Секретар на Фондация "Св. Климент Охридски" Детелина Илиева.

Необходимо е участниците в конкурса да посочат информация за висшето училище и специалността в която се
обучават, точен адрес, е-mail и телефон за връзка.

Наградите ще бъдат връчени на академичното тържество по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и
Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

България е една от страните в Европа, които ще бъдат сериозно засегнати от въздействието на глобалното
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затопляне с над 1,5°C

На 28 януари WWF България и фондация "Конрад Аденауер" България представиха доклада Климатичното
предизвикателство за България - съвместно научно изследване, което представя на достъпен език актуални данни
за климатичните промени, трудностите, свързани с тях и необходимите спешни действия.
Докладът припомня, че България вече е сериозно засегната от климатичните промени и че за да избегнем най-
лошите въздействия, имаме нужда от наука и образование за климата след ученици и възрастни, адекватни
политики и регулации, в съотвествие с целите на ЕС и приоритет за бизнес и иновации, които отчитат нуждата от
адаптация към климатичните промени.
В настоящия доклад, заедно с Фондация "Конрад Аденауер", показваме как разрешаването на климатичната криза
може да бъде обединяващо предизвикателство за науката, политиката и бизнеса. Пред нас са три критично-важни
цели: да съхраним екосистемите, да стабилизираме климата и да създадем климатично-неутрална, кръгова и
процъфтяваща икономика в България. Можем да постигнем това единствено обединявайки сили с природата, от
която сме част, коментира на представянето на доклада Веселина Кавръкова, ръководител на WWF България.
Според настоящите научни оценки, ако емисиите на парникови газове продължат на сегашните нива, планетата
ще се затопли с приблизително 2,7°C до 2100 г., се казва в доклада. Това ниво на затопляне би било
катастрофално за човешкото общество, икономика и природни екосистеми. Всъщност учените смятат, че всяко
затопляне над 1,5°C може да причини необратими щети, като отмирането
на амазонските тропически гори и коралови рифове и пълното топене на целия арктически лед през лятото.
България е една от страните в Европа, които ще бъдат сериозно засегнати от въздействието на глобалното
затопляне с над 1,5°C. Според настоящите прогнози за емисиите, България може да се затопли с 4,4°C до 2100 г.
валежите да намалеят с повече от 20%, застрашавайки водоснабдяването на градовете и селското стопанство.
Добивите от пшеница и царевица може да намалеят с 1/5. До края на века тежки летни засушавания вероятно ще
се случват всяка година, докато честотата на катастрофалните наводнения (сега веднъж на всеки 50 години) може
да се увеличи от 2 до 4 пъти.
Целта на доклада не е да алармира, а да представи сложната проблематика на климатичните промени възможно
най-достъпно и да ни подтикне към адекватни и навременни действия, подчертава Апостол Дянков, ръководител
"Климат и eнергия" във WWF. България може да адаптира индустрията, земеделието и природозащитата си по
начин, по който не само да минимизира негативните ефекти, но и да извлече ползи, като развием производството
и използването на ВЕИ, повторното използване и рециклиране на суровини и продукти и регенерирането на
естествените екосистеми - връщането на природата в нашите ферми и градове.
Зеленият пакт на ЕС - огромна инвестиция във възобновяеми източници и иновации, е големият ни шанс да
успеем в това начинание, допълва Миля Димитрова, старши експерт "Климат" във WWF България.
Докладът на български език може да свалите от тук, а на английски - тук.

Инициативата на GEM България - "Предприемачи в клас", разработи 20 видео срещи с успешни практици в
бизнеса, ориентирани към младото поколение

Инициативата "Предприемачи в клас" на Сдружение Глобален предприемачески мониторинг България (GEM)
въвежда нов образователен формат в подкрепа на предприемаческото мислене в училищата в България.
Посредством предварително заснети видео интервюта учениците ще могат да се запознаят с вдъхновяващите
предприемачески истории на 20 бързо развиващи се, социално отговорни български предприемачи.

Новият видео формат е разработен в допълнение на вече утвърдената от "Предприемачи в клас" форма на срещи
с ученици на живо (онлайн или в клас) на успешни практици в бизнеса. Професионално заснетите видеа са под
формата на интервюта, поднесени по разбираем за младото поколение начин. Водещите интервютата -
дванадесетокласниците Николай Иванов и Мартин Димитров - задават въпросите, модерират срещите и реагират
спонтанно на разказа и така наративът на видеата по естествен път се ориентира към ученическата аудитория.

Участващите във видеата 20 български предприемачи са достъпни благодарение на партньорството на
инициативата с Power of Bulgaria, организация, обединяваща успешни и социално отговорни предприемачи,
адвокатско дружество "Василев и Чисусе", СуперХостинг.бг, с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за
България", и екипа на сайта "Майко Мила!" като продуценти.

Според Светозар Георгиев, съосновател на Телерик академия и участник в инициативата "Предприемачи в клас":
"Споделянето на натрупаните знания и опит е не само подтик на предприемчивостта на младите хора. То
е споделяне на цялата магия между предприемачи, млади таланти, хора, които искат да навлязат в
предприемаческата екосистема и да работят за своя успех."

Вдъхновяващите истории позволяват в атрактивна за учениците форма и с възможност за включване и на
интерактивна викторина, да се влезе в интеракция с участниците, като те предварително могат да изберат с
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предприемачи от коя обществена сфера на обществения живот желаят да се срещнат. Сред безспорните
предимства на видео формата са бързият достъп до заявената среща, както и че отпада опцията за отлагането й
поради извънредни обстоятелства, тъй като се осъществява през платформа. Включените субтитри правят тези
мотивиращи истории достъпни и за хора с нарушен слух.

За "Предприемачи в клас"

"Предприемачи в клас" е интерактивна платформа, която дава възможност на учители от цялата страна и
представители на бизнеса да се свързват и работят заедно в полза на бъдещи млади успешни лидери.
Иновативната инициатива на Сдружение Глобален предприемачески мониторинг България се реализира с
финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" и има за цел чрез лични истории и последващи
дискусии учениците да научат повече за предизвикателствата по пътя към успеха на предприемачите, за
необходимите качества и умения за създаването и развиването на успешен бизнес.

За GEM България

Глобалният предприемачески мониторинг България е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2015 г. като
част от авторитетния глобалния консорциум GEM - най-голямото проучване на предприемаческа динамика в света
към момента. Мисията на GEM България е да бъде двигател за позитивна промяна, като изучава
предприемаческата система в България, използва сравнителен анализ с други държави и предоставя анализ на
данни и препоръки за стейкхолдърите на българската предприемаческа екосистема.

Добрич. Осигурени са нови електроуреди за социалните услуги в Добрич през миналата година. Това сочи отчетът
на общината за 2021 г., предаде кореспондентът на Радио "Фокус" – Варна. Новите придобивки включват
хладилници, перални, сушилни, готварски печки и съдомиялни и са факт благодарение на дарителската кампания
"Home connect - доброто ни свързва" на представителството на BOSCH в България. 
Общината развива от години успешни партньорства в социалните дейности с Български червен кръст, Фондация
"Св. Николай Чудотворец", също фондациите "Милостиво сърце", "Ръка за помощ", с православния храм "Св.
Троица", НПО "Операция плюшено мече" и "Есетере България", най-големият спомоществовател в добруджанския
град през последните години. Освен това е извършен ремонт на кухни, покрив, канализация, подови настилки и
тераси в Комплекса за социални услуги "Палитра". В Защитените жилища е обособен кабинет за социални
работници, изолатор и стая за почивка на персонала. 
Жулиета НИКОЛОВА

Водачите на спасителни кучета вече ще могат да проследяват своите четириноги партньори по време на акция в
планината. Дарението е направено от фирма Геотрейд Иванов ООД – официален вносител на Garmin за
България, и е от общо 10 GPS приемници със система за проследяване на кучета Garmin 010-01041-E3 Alpha
100/T5 и Garmin 010-01041-E2 Alpha 100/TT15 е на стойност 16 340 лв.
Кинологията е бързо развиваща се наука и с новите методи на обучение се постигат все по-високи и бързи
резултати. GPS устройствата на Garmin за контрол и следене на кучета предоставят възможност за по-добро
наблюдение върху кучето – неговото местоположение и поведение във всеки един момент.
Статистиката показва, че около 70% от акциите, в които участват кучетата, са за издирване на изгубен човек в
планината. Тези предаватели правят много ефективна оперативната двойка водач-куче, защото водачът може
постоянно да следи движението на кучето при спасителни операции и постигнатите резултати биха били много по-
бързи и точни, а шанса за спасяването на загубения много по-голям!
Началото на Групата за спасяване с кучета се поставя преди 48 години, когато през зимата на 1974 г. в България
се провежда първия курс за кучета и техните водачи за спасяване на попаднали в лавини 
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София. Благотворителното събитие ще се проведе на 18 юни различни точки в България и по света
Хора от България и различни точки на света и тази година ще спортуват и предизвикват себе си, за да подкрепят
достъпа до качествено образование на всяко дете, съобщават от фондация "Заедно в час". Това ще се случи в
рамките на благотворителното спортно събитие "Предизвикай се с кауза", което ще се проведе за втора поредна
година на 18 юни. Целта на събитието е да обедини хората, които вярват, че образованието е ключова ценност за
цялото общество, като ги провокира в рамките на един ден да изпълнят лично спортно предизвикателство.
Събитието се организира от фондация "Заедно в час" и е вдъхновено от примера на различни хора, които през
годините подкрепят организацията през физически изпитания – участие в маратони, вело турове из Европа и др.
Партньори на инициативата са Garitage Park, Garitage Sports Center, спортна зала Левски София и CrossFit Vitosha.
Как да се включите?
За да се включат в нестандартното спортно събитие, всички желаещи трябва само да се регистрират
предварително на сайта https://zaednovchas.bg/sport/ с попълването на кратък формуляр, който включва и дарение
за каузата. След това остава единствено изпълнение на свободно заявеното предизвикателство на 18 юни. В
регистрационната форма участниците избират от спортните категории – ходене, бягане, плуване, колоездене,
катерене или друга по желание. Събитието е отворено за хора на различни възрасти и без значение от тяхната
физическа подготовка. Възможни са индивидуални регистрации, както и групови, които са подходящи за
сплотяване на работни екипи или групи приятели.
Подаръци за първите регистрирани 
Специални подаръци и преференциални условия получават първите регистрирани участници в "Предизвикай се с
кауза" 2022. От отварянето на регистрацията на 1 февруари до 1 март всички регистрирани ще имат възможност за
индивидуално записване с early bird дарение от 20 лв. (след 1 март стойността на даренията ще бъде повишена).
Освен това първите 100 души, които се регистрират до края на месеца, ще получат като подарък специална
"Предизвикай се с кауза" бандана с оригинални илюстрации с най-популярните спортове в събитието. След 1 март
банданите ще могат да се купят само допълнително от сайта https://zaednovchas.bg/sport/. Стойността им ще бъде
инвестирана изцяло в развитието на програмите на фондация "Заедно в час".
Всички регистрирани участници в "Предизвикай се с кауза" 2022 участват и в томбола с много разнообразни
награди, осигурени от партньори и съмишленици на каузата на събитието.
Посланици, партньори и възможности за подготовка
През следващите седмици ще бъдат обявени и първите известни посланици на "Предизвикай се с кауза", които ще
се включат в благотворителното събитие и ще насърчават повече хора също да ги последват. През миналата
година лица на събитието бяха популярни спортисти и актьори като сноубордистката Александра Жекова,
гимнастикът Йордан Йовчев, боксьорът Кубрат Пулев и актьорите Алек Алексиев, Дария Симеонова, Валентина
Каролева и други. Организаторите планират също открити тренировки, споделяне на полезни съвети за подготовка
за предизвикателствата и мини предизвикателства, които да помогнат на записаните да бъдат по-целеустремени
и дисциплинирани към постигането на своето предизвикателство. 
Всички регистрирани за "Предизвикай се с кауза" 2022 също ще получат кодове за достъп до мобилното
приложение Cardio Athletic, където могат да се проследяват разнообразни стастики, свързани със своето
предизвикателство. Приложението ще предостави още допълнителни промоции и възможности за всички
записани за събитието през следващите месеци.
Миналогодишното издание на "Предизвикай се с кауза"
В първото "Предизвикай се с кауза", което се проведе на 30 май 2021 г., се включиха над 1000 души на различна
възраст с огромно разнообразие от предизвикателства. Най-малкият участник беше едва двумесечно бебе, което
подкрепи своята майка да измине 30 км за един ден. Сред останалите предизвикателства се откроиха още
скачане на въже, 100 км, ролкайт (кайтсърф с ролери), изгаряне на 10 000 калории за един ден, каране на колело
от Дуранкулак до Бургас и от София до Шипка, 200 км в софийските паркове, скачане с бънджи, подскоци от
щастие и много други. Освен с индивидуални предизвикателства в събитието се включиха и много компании и
неформални групи приятели. Инициативата набра 56 000 лв. за работата на фондация "Заедно в час" и каузата й
за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете. 
За каузата на събитието
Фондация "Заедно в час" повече от 11 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено
образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-
икономическия си произход. Организацията в момента реализира три основни програми:
- "Нов път в преподаването" за професионално и лидерско развитие на учители, където участниците получават
специално разработени обучения, менторска подкрепа, учителска правоспособност, възможности за кариерно
развитие, полезни ресурси и пр. 
-"Училища за пример" подкрепя и обучава цели училищни екипи от цялата страна да изградят подкрепяща и
ефективна учебна среда чрез усвояването на нови методи на преподаване и управление.
- "Учим заедно" - подкрепа за реализирането на училищни проекти, които пряко адресират образователните
трудности, причинени от пандемията и дистанционното обучение и помагат на всички ученици да напредват и да
бъдат успешни.
"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част
от глобалната образователна мрежа Teach For All.



Екипът на новоучредената организация "Център за стратегическо развитие на спорта" даде пресконференция, на
която бяха обявени целите ѝ. Организацията има за цел да постави фундамента на българския спорт върху
стабилна професионална основа.

Тя ще фокусира дейността си върху въвеждането и утвърждаването на съвременни високи стандарти и добри
практики в управлението на спорта и развиващите го структури в България.

Фондацията ще влезе в ролята на медиатор при създаването на политики в тази специфична сфера на
обществения живот в страната, отчитайки нейната огромна социална значимост и влияние.

В прескофнеренцията участваха д-р Виктор Кирков, доц. д-р Иван Сандански, бившите зам.- изпълнителни
директори на БФС Павел Колев и Тервел Златев, Ирина Гороломова, Страцимир Тинчев и Денислав Георгиев.

Вижте най-интересното от нея във видеото.

Амбицията на лекари е да осигурят и абонамент за "Уча.се" за по-големите си пациенти

Най-малките пациенти на МБАЛ- Велинград имат възможността да се забавляват в чисто нов оборудван детски
кът, който е финансиран от Организация "Ангели за България"- инициативата за кандидатстване е на началника на
Детско отделение д-р Харби Хания.
Черпейки от международния опит и ползи за психично и физическо здраве на децата, "Ангели за България"
помагат на българските болници и малките пациенти да имат един по-приятен и безгрижен престой по време на
тяхното лечение. Организацията има амбицията да обединява българи, живеещи в чужбина, които искат да
помагат на техни нуждаещи се сънародници в България.
Професионализъм, прозрачност и най-вече добронамереност са част от техните принципи.
За оборудването на детския кът в МБАЛ-Велинград са се погрижили, със свои дарения, и много приятели на
отделението, както и някои от големите СПА-хотели в града!
Д-р Харби Хания има амбицията да сключи абонамент за платформата "УЧА СЕ", което ще осигури достъп на
лекуващите се ученици до техните уроци и няма да се налага да изостават с материала в училище!
Детско отделение в "МБАЛ- ВЕЛИНГРАД" разполага с 25 легла и отличен екип от специалисти, които се грижат за
здравето на нашите деца! Благодарим на всички хора с ангелски сърца, които се погрижиха и за уютната
обстановка в отделението, осигуряваща комфорт на малките пациенти!
При желание за дарение и обогатяване на детската занималня, може да се свържете с д-р Харби Хания,
Началник Детско отделение - 0893 663 209.
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Култура - творческо писане - победители
Известни са победителите в 12-ото състезание по творческо писане на английски
София, 1 февруари /БТА/
Известни са победителите в 12-ото състезание по творческо писане на английски език, съобщиха организаторите
от фондация "Корпус за образование и развитие - КОРПлюС".
По думите им, и тази година включените в конкурса теми са били интересни и провокиращи въображението на
учениците - като "Любопитното приятелство между слънцето и облака", "Писмото, което не написах", "Без снимки
няма спомени" и др. 
Над 3000 ученици от 138 училища в цялата страна участваха в надпреварата, състояла се в края на ноември 2021
г., в седем възрастови категории - от 6-и до 12-и клас. Жури определи победителите във всяка от тях. За втора

Заглавие: Учредиха фондация "Център за стратегическото развитие на спорта"
Дата: 01.02.2022 14:41
Медия: Гонг

Заглавие: "Ангели за България" оборудва детски кът в МБАЛ-Велинград
Дата: 01.02.2022 15:17
Медия: Марица

Заглавие: Известни са победителите в 12-ото състезание по творческо писане на английски
Дата: 01.02.2022 18:48
Медия: БТА

https://gong.bg/bg-football/drugi/multimedia/video/uchrediha-fondaciia-centyr-za-strategicheskoto-razvitie-na-sporta-668724
https://www.marica.bg/region/pazardjik/angeli-za-balgariq-oborudva-detski-kat-v-mbal-velingrad
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2566153


поредна година в състезанието участват и ученици от Пакистан.
Призьорите са: 6 клас - Преслава Дивчева, ЧОУ "Азбуки", София; 7 клас - Мееруб Фарид, Lahore Grammar School
International; 8 клас - Александра Атанасова, ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", Хасково; Мехраал Сейед, Lahore
Grammar School International; 9 клас - Любов Янакиева, ЕГ "Гео Милев", Добрич; 10 клас - Йекта Аптурахман, СУ
"Отец Паисий", Кърджали; 11 клас - Никол Стоянов, ЧПГ "Класик", Пловдив; и 12 клас - Габриела Нейчева, 4 ЕГ
"Фредерик Ж. Кюри", Варна.
Церемонията по награждаване на победителите ще бъде излъчена онлайн през март. /ДД
/ХТ/

"СДРУЖЕНИ: Силата да сме заЕдно" е темата на тазгодишния конкурс за социално ангажирано изкуство
ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК 2022. За пета поред година фондация "Български център за нестопанско право"
предизвиква младите творци от цялата страна да открият и пресъздадат своето виждане за правото ни на
сдружаване и как изглежда то на приложение.

Желаещите да се включат имат време до 1 април 2022 г. да подадат свои авторски предложения на сайта на
организатора – www.bcnl.org.

Конкурсните категории, в които ще се състезават авторите, както всяка година, са три: "Фотография", "Илюстрация"
и "Текст". Три са и основните въпроси, които организаторът отправя към кандидатите, за да предизвика идеи и
образи по темата:

>> Защо правото на сдружаване е от ключова важност за това да покажем, че сме единно общество? Как изглежда
нарушаването на това наше право?

>> Какво означава единност и откъде идва силата да сме заЕДНО? Кои са примерите сред гражданските
организации и доброволчески групи?

>> Има ли смисъл в това да се сдружаваме около общи идеи, цели и каузи?

Изкуството има силата да говори с въздействащ и ясен глас, да променя нагласи, да повдига важни за обществото
въпроси и да води до реална промяна. На това вярване стъпва организаторът на инициативата, чиято мисия е да
подкрепят хората в България да се сдружават свободно и да са граждански активни. В тази мисия повярваха и
членовете на журито, с чиято експертна оценка в края на юни 2022г. ще отличим най-въздействащите и будещи
фотографии, илюстрации и текстове.

В конкурса ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК участие могат да вземат български и чуждестранни автори със или без
предишни изяви с до 5 творби във всяка от категориите. В категория "Фотография" се приемат както
професионални, така и любителски снимки. В категория "Илюстрация" авторите могат да предложат свои рисунки,
живопис, илюстрации, графични изображения, колажи, типографски работи и комикси. В категория "Текст" се
приемат есета, текстове с поезия и проза с обем до 1500 символа.

Най-добрите творби в отделните категории ще получат парични и символични предметни награди, а по-широка
селекция от произведения ще бъде представена в рамките на изложба на открито преди Народен театър "Иван
Вазов". Победителите ще бъдат отличени на Фестивала на Гражданския Будилник в края на юни в София.

Сподели в:

BOBSTH 10:27:31 03-02-2022 
RI1021BO.003
Сливен - хранителна банка - дарение
Сливенска фирма направи дарение 
на Хранителната банка в града 
Сливен, 3 февруари /Велина Василева, БТА/ 
Сливенската фирма "Еко асорти" е предоставила пакети с ориз, боб, леща, макарони, брашно и олио за близо

Заглавие: Започна петото издание на конкурса "Граждански будилник"
Дата: 03.02.2022 10:03
Медия: kafene.bg

Заглавие: Сливенска фирма направи дарение на Хранителната банка в града
Дата: 03.02.2022 10:26
Медия: БТА

https://kafene.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D1%80/
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2567334


3000 лева за Хранителната банка в града, съобщиха от общинския пресцентър. Тя бе създадена в началото на
епидемията от COVID-19, като събирането на продукти продължава. 
Поради високия брой на заболели и карантинирани Хранителната банка продължи да осигурява продукти, но
само по заявка и само за лица, които отговарят на определени критерии. 
След заявката се разглежда социалният статус на лицата. Необходимо е те да отговарят на определени условия,
свързани с доход, трудова заетост, близки, които да се грижат за тях, ползване на социални услуги в общността и
др.
/РИ/ 

Програмата е част от глобалната инициатива на фондация Citi с фокус изграждане на работни умения сред
младите хора

Фондация Citi обяви стартирането на нова социална програма "Укрепване на движението на хората с увреждания
в Централна Европа", която ще се прилага в пет държави в региона: България, Чехия, Унгария, Румъния и
Словакия от февруари 2022.

Програмата е в партньорство с Европейския форум на хората с увреждания (EDF), активна неправителствена
организация, водена от хора с увреждания и техните семейства и защитаваща интересите на над 100 милиона
лица с увреждания в Европа. Програмата ще работи за повишаване на капацитета на организациите на хората с
увреждания в Централна Европа чрез подобряване на комуникационните канали между организациите и техните
членове с увреждания, осигуряване на достъп до международни европейски политики и програми, и възможност
на младежи с увреждания да развият лидерските си качества на глобалната сцена.

Програмата ще помогне на пет национални организации на хора с увреждания в петте страни и пряко на 150 души,
преобладаващо младежи с увреждания, които ще научат повече за своите права и възможности, за условията за
достъп до финансиране и програми от ЕС и ще участват в национални и регионални събития.

Грантът от 250 000 долара на Фондация Citi се разпределя поравно между петте страни за целите на програмата.

Българският партньор в програмата - Националният съвет на хората с увреждания – ще работи за развитието на
капацитета си да предоставя по-качествени услуги на хората с увреждания в страната. Дейностите ще включват
подобряване на комуникационните системи, предоставяне на техническа помощ за анализ на национални закони
и политики, обучения за финансиране от ЕС, както и други инициативи, насочени към ангажиране на младите хора
с увреждания.

"Хората с увреждания в Централна Европа често са поставени в периферията на обществото, като немалък
процент от тях и живеят в неприемливи условия. Ето защо е изключително важно да насочим нашите усилия за по-
успешна интеграция на тези общности. В Сити сме ангажирани с подкрепата на инициативи, които осигуряват по-
добър информационен достъп, подкрепа за овластяване и успешната реализация на хората с увреждания. Това е
амбициозна програма, целяща да се справи с важно социално предизвикателство и аз съм много горд, че
Фондация Citi прави тази стъпка в Централна Европа", каза Мунир Нанджи, регионален директор на Сити за
Централна Европа.

"Сити България се гордее, че има възможността да си партнира с EDF в програма, насочена към подпомагане на
местни организации да подобрят операциите, ефикасността и услугите, които предлагат на хората с увреждания в
страната. Различните дейности по обновяване на комуникационните системи, разширяване на достъпа до
информация, обученията и възможностите за развитие на младите хора са важни стъпки в посока положителна
промяна на начина, по който обществото възприема хората с увреждания. И ние се радваме да бъдем част от тази
промяна. Програмата допълва и други инициативи на Сити, насочени към създаване на среда, която насърчава
успешното приобщаване и интеграция на хората с увреждания във всички сфери на живота," каза Станислава
Танева, управляващ директор на Сити за България и директор корпоративно банкиране за Централна Европа.

"Изграждането на силно движение на хората с увреждания в Европа и достигането до младите хора с увреждания
са сред основните приоритети на EDF. Младите хора са особено засегнати от пандемията. EDF активно работи с
нашите членове, за да гарантира, че всички хора с увреждания знаят и могат да защитят правата си. Европа ще
бъде по-силна и приобщаваща, когато всички имаме равнопоставено участие. Високо ценим ангажимента, поет от
Фондация Citi да подкрепи нашата работа", каза Янис Вардакастанис, президент на EDF.

Програмата е част от глобалната инициатива на фондация Citi, "Пътеките към прогреса" (Pathways to Progress),
която се фокусира върху изграждането на работни умения сред младите хора, като средство за решаване на
продължаващия проблем на младежката безработица. Предоставяйки грантове, възможности за кариерно
развитие и подкрепа от ментори в Citi, Pathways to Progress има за цел да подготви младите хора с ключови
умения и знания, необходими за постигането на успех в днешната бързо променяща се икономика.

Заглавие: Фондация Citi подкрепя с 250 хил. долара организации на хора с увреждания в България и още 4
страни
Дата: 03.02.2022 11:35
Медия: Economy.bg

https://www.economy.bg/marketing/view/49462/Fondaciya-Citi-podkrepya-s-250-hil-dolara-organizacii-na-hora-s-uvrezhdaniya-v-Bylgariya-i-oshte-4-strani


От стартирането на програмата през 2014 фондация Сити е инвестирала над 330 милиона долара в световен
мащаб.

"Страхът от COVID-19 не трябва да се превръща в страх от живота". Това каза Жечка Илиева от Фондация "Една от
8" по повод днешния Световен ден за борба с рака.

Не пропускайте профилактични прегледи, защото късното диагностициране на заболяване го прави по-трудно
лечимо, добави Илиева.

Тя препоръча също социалните контакти да не спират, защото това може да доведе до сериозни психологически
проблеми.

Чуйте интервюто на Мина Денева с Жечка Илиева.

Телерик Академия - водещата образователна организация за летящ кариерен старт и успешна реализация, обяви
своята подкрепа за развитието на НПО сектора чрез специални условия за програмите ѝ за надграждане на
умения с добавена стойност - Upskill. Професионалистите от организации с нестопанска цел имат възможност да
се обучават с 90% отстъпка от таксата на избрана Upskill програма, сред които дигитален маркетинг, UX/UI дизайн,
продуктов мениджмънт, React или DevOps. Програмите са с 3-месечна продължителност, вечерни лекции и се
водят от опитни и доказани експерти в съответната сфера, а освен развиване на нови знания и умения,
участниците от НПО сектора могат да изградят нови контакти и да разширят професионалната си мрежа, докато
работят в екип с останалите професионалисти в курса.

След като през януари Телерик Академия обяви, че за последните 5 г. е обучила 1700 курсисти, които са
започнали нова или са надградили кариерата си, това е още една стъпка на организацията, с която да допринесе
за развитието на местната екосистема.

"Организациите с нестопанска цел имат съществена роля за развитието на обществото и средата, в която живеем.
Затова за нас е важно да ги подкрепим и вярваме, че с тази нова възможност за професионално надграждане на
уменията на служителите им, тези организации ще имат още по-голямо влияние. Под менторството на водещи
практици в избранато обучение, те ще усвоят умения, които да приложат още на следващия ден в работата си -
например да достигнат до повече хора чрез пълния набор от инструменти на дигиталния маркетинг. Именно
обучението ни по дигитален маркетинг беше и първото, в което пилотирахме проекта с представители от
фондациите "За Нашите Деца" и "Подарете книга", коментира Александра Мечкова, изпълнителен директор на
Телерик Академия.

Кандидатстване за специалисти от НПО сектора

Подкрепата за НПО сектора покрива всички Upskill обучения на Телерик Академия. Професионалистите, които
искат да надградят уменията си, трябва да преминат успешно през процеса по кандидатстване за избраното
Upskill обучение през сайта на Академията. Приемът за програмата и одобрението за 90% отстъпка от таксата за
обучение се извършва на база холистична оценка на кандидатурата. Във всяко Upskill обучение могат да се
включат до двама представители от НПО сектора, а десетте процента самоучастие в таксата имат за цел да
стимулират мотивацията им да бъдат отдадени на обучението.

"Лекциите в обучението по дигитален маркетинг са внимателно подбрани и с много практически примери. Те
изграждат стабилен фундамент - едновременно надграждат вече придобитите знания и създават нужда за
разгръщане и навлизане в повече детайли в ежедневната работа. Допълнителен плюс на програмата са гост-
лекторите – хора, които говорят чрез своя личен професионален опит, наблягайки на реалното приложение на
наученото", споделя Добрина Кисова, Експерт "Развитие на партньорствата" във фондация "За Нашите Деца",
която преминава през обучението по дигитален маркетинг.

Заглавие: Животът на следващия ден
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Надграждане на умения с добавена стойност

Подрекпата на Телерик Академия за професионалисти от НПО сектора е приложима за всички Upskill обучения -
дигитален маркетинг, UX/UI дизайн, продуктов мениджмънт, React и DevOps.

В момента е отворен приемът за две от тях - Upskill Digital Marketing и Upskill UX/UI Design, като срокът за
подаване на кандидатура е съответно до 20-и и 27-и февруари. Това са и две от програмите, които могат да имат
най-бързо и директно отражение върху развитието на всяка НПО организация – чрез доказани методи за
достигане до по-голяма и по-добре таргетирана публика или чрез оптимизиране на потребителското изживяване.

Всяко едно Upskill обучение на Телерик Академия е валидирано с бизнеса, за да отговори най-точно на
актуалните тенденции, а лекторите са водещи експерти, отличили се в дадената сфера. Под тяхно ръководство
курсистите преминават през 3-месечно вечерно онлайн обучение, изцяло с фокус върху усвояването на
практически знания – своеобразен пряк път до доказани в ежедневието практики и успешни стратегии за
компании от различен тип и размер. Всички придобити умения се прилагат в реални проекти. Те са индивидуални
и в екип, за да могат участниците, които могат да идват от различни индустрии, да затвърдят наученото и да
изградят както връзка помежду си, така и със самите лектори.

Лекциите се провеждат две-три вечери седмично, за да бъдат съчетавани с работните задължения на
участниците.

"Upskill програмата на Телерик Академия бе едно страхотно изживяване и от голяма полза за развитието на екипа
на "Подарете книга". В рамките на три месеца успяхме да затвърдим основите и да получим много ценна обратна
връзка и препоръки", сподели София Иванова, Проектен координатор във фондация "Подарете книга" и един от
курсистите в Upskill обучението на Телерик Академия по дигитален маркетинг.

През 2021 г., в рамките на съвместната дарителската инициатива между BILLA България и Български Червен
кръст – "Купи и Дари", са събрани общо 23 071 кг трайни хранителни продукти на стойност близо 68 000 лв.

Те са разпределени сред 2 737 индивидуални бенефициенти и 3 428 души, настанени в 48 социални институции,
сред които домове за деца, помощни училища и центрове за възрастни хора. За пета поредна година
дългосрочното партньорство между търговската верига и международната организация подкрепя социално
уязвими лица, сред които попадат засегнати от пандемията, хора под прага на бедността, с увреждания и тежки
здравословни проблеми, многодетни семейства с нисък доход, самотни родители и възрастни.

Трайни пакетирани хранителни продукти от магазинната мрежа достигат до тях благодарение на дарения от
страна на клиентите на търговската верига, допълнени от такива от страна на BILLA, с цел грижа за обезпечаване
на най-необходимото за нуждаещите се.

"BILLA България продължава да е един от най-устойчивите дарители и лоялни партньори на Българския Червен
кръст. Веригата за поредна година се отличи със своята отдаденост към общата ни кауза и сме щастливи, че
съвместните ни усилия водят до положителна промяна в живота на хиляди семейства, изправени пред прага на
бедността," сподели акад. Христо Григоров, председател на БЧК.

В рамките само на четвъртия отчетен период за 2021 г. (октомври – декември), инициативата "Купи и Дари"
подкрепи 602 социално уязвими лица и 564 бенефициенти от 8 институции, като събра над 5.5 тона (с 1 тон повече
в сравнение със същия период на 2020 г.) основни храни на стойност над 17 700 лв. (спрямо близо 13 000 лв. за
2020 г.)

Кампанията продължава да увеличава своя обществен ефект, като за изминалата година организаторите отчитат
най-голямо събрано количество на хранителни продукти в област София-град – 9 820 кг и региона на Варна,
където дарението надхвърля 2 300 кг.

Област Бургас се нарежда на трето място с над 1 600 кг, следвана от град Пловдив, където са предадени повече от
1 500 кг основни храни. Област София-град е водеща по броя бенефициенти, получили помощ – над 2 000 души, а
след нея в тази категория остава Варна, където подпомогнатите лица са 594.

"Успехът на инициативата "Купи и дари" нямаше да бъде възможен без активното участие и подкрепата на нашите
клиенти, които дават своя личен принос за всяка кауза, която компанията ни развива. Благодарение на
съвместните ни усилия с БЧК, от 2016 г. досега в магазините ни са дарени близо 126 тона храна на стойност над
280 000 лв., а с тях са подкрепени над 45 000 граждани в страната.

Заглавие: BILLA събра и дари 23 тона хранителни продукти на над 6 100 нуждаещи се
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Тези резултати утвърждават целенасочените ни усилия да развиваме бизнеса си по социално отговорен начин, с
грижа за хората," сподели Вигинтас Шапокс, изпълнителен директор на BILLA България.

В контекста на проекта "Купи и Дари", в магазините на BILLA в цялата страна е разположена брандирана количка
за дарение на хранителни продукти. Kлиентите на търговската верига могат да подкрепят инициативата, като
закупуват и даряват продукти от първа необходимост – брашно, варива, макаронени изделия, захар и захарни
изделия, олио, зеленчукови и месни консерви.

Компанията поема ангажимент веднъж месечно да добавя хранителни продукти към събраните дарения във
всеки свой обект, а БЧК разпределя количествата спрямо потребностите на индивидуалните и институционални
бенефициенти.

Хора от България и различни точки на света и тази година ще спортуват и предизвикват себе си, за да подкрепят
достъпа до качествено образование на всяко дете. Това ще се случи в рамките на благотворителното спортно
събитие "Предизвикай се с кауза", което ще се проведе за втора поредна година на 18 юни. Целта на събитието е
да обедини хората, които вярват, че образованието е ключова ценност за цялото общество, като ги провокира в
рамките на един ден да изпълнят лично спортно предизвикателство. Събитието се организира от фондация
"Заедно в час".

За да се включат в нестандартното спортно събитие, всички желаещи трябва само да се регистрират
предварително на сайта https://zaednovchas.bg/sport/ с попълването на кратък формуляр, който включва и дарение
за каузата. Събитието е отворено за хора на различни възрасти и без значение от тяхната физическа подготовка.

Приключиха онлайн обученията, които служители на Банка ДСК подготвиха и проведоха за младежи от SOS
Младежките ни домове в София и Велико Търново, младежи, които подкрепяме чрез програмата ни "Начало на
самостоятелен живот", както и младежи от Пловдив и Стара Загора, които подкрепяме чрез проекта ни "Пътеки
към свободата".

Обученията, които обхващаха две основни теми: финансова грамотност и моята първа работа, имаха за цел да
повишат финансовата грамотност на младите хора и да ги направят по-самостоятелни. А ето и с какви впечатления
останаха младежите:

"Участвах във всички обучения. Беше наистина интересно. И увличащо. Допълних си много мои знания. Най-ми
хареса темата за банкирането. За изготвянето на CV и мотивационно писмо най-накрая имам чувството, че мога
сама да се справя. Сякаш имам повече самочувствие на знаеща и можеща. Мисля си, обаче, за хората, които бяха
водещи на модулите – как свободно говорят и им личи, че знаят това, за което говорят. Искам още да контактувам с
тях", споделя 18-годишната Виктория.
"Най-интересни ми бяха обученията за кредитите и за картите – дебитни и кредитни. Чувал бях, но много неща ми
се изясниха след сесиите. Благодарен съм, че имах възможност да участвам в такова обучение. В началото си
мислех, че ще е като някои други обучения – безинтересни, от които само госпожите разбират за какво става дума.
Но в крайна сметка всичко ново беше обяснено ясно и разбрано, точно като за нас, които за първи път чуваме за
осигуровки, за различните видове власт, за гражданския и трудов договор и т.н. По другите теми знаех
предварително някои неща, но повечето неясноти ми се запълниха, докато слушах. Много хубаво са обяснени
термини и конкретни действия, които трябва да се извършат. Участието в това обучение ме прави по-информиран,
а информираността ми дава сигурност", коментира 16-годишният Михаил.

"Темите бяха разнообразни; някои по-близки до нас, някои – не толкова. Но от всяка си взех по нещо. Не съм
предполагал, че има толкова полезни за нас неща, а ние не сме ги знаели! Пропуснал съм само две сесии. За мен
наистина важна и полезна беше темата за издаване на дебитна карта и мобилно банкиране. Благодарен съм, че
имах възможност да се запозная с тази тема. Това ме прави по-ориентиран и сигурен", допълва 18-годишният
Мариян.
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Поредицата от срещи, тип финансови уроци, между служители на банката-доброволци и младежите е част от
активностите, с които Банка ДСК и сдружение SOS Детски селища отбелязаха 10-годишното си партньорство.

"Нямаме думи, с които да изразим благодарността си към Банка ДСК, която вече 10 години стои плътно зад SOS
каузата. Инициативата с онлайн обученията постави партньорството ни на нова плоскост – тази на личната
ангажираност. Това е нещо изключително важно за нас, за което дори няма финансово измерение", споделя
Валерия Георгиева, Национален изпълнителен директор на SOS Детски селища.

"Банка ДСК винаги се е стремяла освен към лидерска позиция на банковия пазар и към това да е сред първите
със своята социална и обществена ангажираност. Беше изключително удоволствие за мен и колегите от екипа да
споделим своите знания, опит, преживявания на тепърва прохождащите вече самостоятелно в живота, младежи
от SOS Детски селища. Искрено се надявам инициативата да продължи, защото е полезна и носи приемственост,
подава ръка, помага. Едно от най-приятните усещания в живота е оказаната помощ, приносът за позитивно
усещане да си спомогнал за развитието на млади хора, да си ги насърчил, да си предизвикал мечтите в тях, които
тепърва ще се стремят да постигнат, да си вдъхнал увереност и съпричастност. Радвам се, че Банка ДСК,
следвайки един от основните си принципи "Банка като хората", дава възможност и за собственото им развитие в
банковата сфера чрез Стажантската програма. Даваме добър пример и ще се радвам инициативата да се
разгръща и прегръща от други компании и организации. Да подадем ръка на тези млади хора е инвестиция в
бъдещето им." – споделя Сияна Гарболино, началник на управление "Правно" в Банка ДСК.

Държавата да изпраща медицински лица или мобилни кабинети веднъж месечно във всяко едно българско село.
Това предложиха с писмо до премиера Кирил Петков и още 6 институции от "Ангели за България".
Благотворителната организация е със седалище Обединеното Кралство и обединява българи от цял свят с
мисията да помагат на нуждаещите се на територията на страната ни. От ноември 2021 г. от организацията наемат
лекари, които извършват безплатни медицински прегледи в българските села, останали без медицинска грижа от
години. За сега са посетени близо 50 населени места в Пловдив, Видин и Добрич.

При посещенията на населените места, в които нямат медицински лица, кметовете предоставят чисто и топло
помещение, организацията осигурява гориво, апаратура, тестове за диабет, осигуровки на лекарите и лекарства
нужни за спешни случаи или болежки на хората.

"Това ни струва около 220 лв. на ден, като прегледаните хора са средно около 25 човека дневно. Здравето на
хората се подобри само след 4 посещения на всяко едно село и модела среща голяма подкрепа и одобрение сред
населението. В този смисъл ние го смятаме за добре работещ и рентабилен", обяснява в писмото Стела Иванова,
директор на "Ангели за България". Те решили експериментално да пресметнат колко би струвало на държавата да
изпраща медицински лица веднъж месечно във всяко едно българско село и колко лекари биха били нужни, за да
се извършва това за всички 5000 български села. Сметките показали около 6 млн.лв. годишно за заплати и още 20
млн.лв. за оборудване на 5000 кабинети.

"Дори всички тези мои изчисления да не са верни, те имат за цел да насочат вниманието ви към решение. Бихте
могли да помислите за мобилни кабинети, които да посещават редовно селата, ако го смятате за по добро
решение. Каквото и да е, търсете мнението на неправителствените организации, работещи на терен, ще се
изненадате колко навътре са в проблемите на хората, а не само на медицинския сектор. Проблемите по селата, с
които се сблъскахме са, че хората масово не знаят че имат диабет, високо кръвно, сърдечни проблеми.
Психичните проблеми също не са никак малко", се казва още в писмото.

Липса на транспорт до градовете е ключов момент, личните лекари не посещавали селата с години и хората не са
преглеждани и лекувани. Лекуват се със остарели назначения, не е проследено тяхното състояние и се влошават,
живеят с неработещи пейсмейкъри. Деца и възрастни с вродени заболявания, никога не преглеждани или
освидетелствани , поради което без възможност да им се издадат ТЕЛК решения или да бъдат настанени в център
за грижа. Родителите им цял живот се грижат за тях, без здравни осигуровки и трудов стаж, на социални пенсии
или в извън пенсионна възраст. Пълна липса на информация как да разрешават лични и социални въпроси,
обясняват още в писмото.

И допълват, че има огромна нужда от общодостъпна, мобилна, здравно - социална услуга, която да работи на
терен в помощ на хората, без излишни формалности ,а просто грижа и подкрепа на областно ниво.
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Предстои децата да издадат две книжки, историята на една от които ще изиграят на сцената на Куклен
театър

Деца, станали жертви на насилие, преодоляват заедно травматичните си преживявания със силата на изкуството.
Двама психолози, юрист и актриса, които са в ядрото на работната група, разказват за новия проект на фондация
"Джендър алтернативи" в Пловдив.

Анелия Йончева, Любомира Цъцарова, Даниела Костова и Десислава Даскалова са заложили на един наистина
позитивен начин за борба с негативните преживявания на 10-те деца, като ги насърчат да изразят травмата чрез
приказни разкази. "Като в приказките", както е наименуван и проектът им, дава на децата шанс споделят всичко
онова, което са преживяли като жертви на насилие, а после да го превърнат в история с щастлив край!

"С този проект децата успяха да се приобщят към групата на други деца, преживели подобни събития. Чрез
споделянето разбраха, че не са сами. Създадоха приятелства, развиха емоционална интелигентност. Осъзнаха
какво значат здравословни взаимоотношения и най-вече се почувстваха пълноценни", сподели един от
специалистите, работи с тях - Десислава Даскалова.

Децата на възраст между 9 и 13 години са написали две приказки, които предстоят да излязат в печат като книги.
По една от тях "Феите на емоциите" те са създали пиеса, която ще изиграят на сцената на Куклен театър-Пловдив.
В пиесата Феите на радостта, тъгата, яростта и надеждата се борят със Злата вещица.

Феите всъщност пресъздават онези емоции, с които децата се отъждествяват. В рамките на целия процес те
осъзнали, че няма защо да се плашат от това, което чувстват, споделят психолозите.

Експертите възложили на децата и задачата сами да обрисуват героя, с който се идентифицират. Рисунките били
впечатляващи, а по тях децата изработили костюмите, с които ще се явят на голямата сцена.

Докато работили с травмите на децата, експертите всъщност открили и таланти, които малчуганите криели,
разказва актрисата Даниела Костова. Някои от тях били наистина артистични, проявявали креативни идеи, които
били едновременно интересни и технически възможни за осъществяване.

"За да престъпим към превръщани на травмите в приказка, работихме с децата близо половин година в оказване
на психологическа подкрепа. Трябваше те да могат да работят с емоциите си пълноценно, да преработят
изминалите събития. В първия месец бяха стеснителни. Днес вече мечтая да станат актьори и сценографи",
сподели Любомира Цъцарова.

И като всяка история с щастлив край - и в тази доброто трябва да продължи. Затова и малчуданите, създали
"Феите на емоциите", вече искат да помагат на други деца, преживели физическо и емоционално насилие.

С Любомила Йорданова, съосновател на Greentech Alliance, общност, свързваща над 1300 компании в сектора на
зелените иновации и иновативната зелена компания Plan A разговаряме за предизвикателствата пред
иновативния бизнес в България и в Европа. Според Любомила липсата на експериментално мислене спира
възможността Европа да движи технологичните иновации. Но тези процеси вече се променят. Зеленият бизнес
променя модела от бързо възвръщане на инвестицията към устойчивост на инвестицията. Какво го прави
различен от икономиката за бърза печалба? Какви са очакванията за развитие на технологичната индустрия и
перспективите пред стартиращите компании в ЕС и у нас? В България тази година ще стартират няколко
инициативи за инвестиции в зелени стартъпи. Не компании, а хора ме вдъхновяват, защото предприемачеството е
свързано с много систематичност и енергия. Тази систематичност може да не е много секси, но води към
дългосрочна възвръщаемост, убедена е Любомила.

Любомила, Вие създавате стартираща компания в Германия, което е голямо предизвикателство. Как се създава
бизнес в Германия и как те стимулират създаването на иновативни компании?

В Германия фокусът върху иновациите и технологиите е голям. Берлин е град, който се установява особено след
Brexit като един от центровете на технологична иновация в Европа. С това успява да привлича много инвестиции,
много видимост за различните компании, както и едно общество, което разменя информация и знания и
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подпомага компаниите заедно да се движат напред.

Не бих казала, че държавата стимулира с конкретни механизми малкия бизнес, защото Германия е една от
сравнително бюрократичните страни в Европа. Истината е, че тук отнема доста време да се регистрира компания.
Тогава, когато аз стартирах ми отне четири месеца. В други държави, дори извън ЕС като Англия, където съм
живяла 15 години отнема 15 минути и е само една онлайн форма. От тази гледна точка може би средата не е
толкова добра. Това, от което могат да се възползват компании, които стартират в момента са много помощи,
които идват от града Берлин. Никога не съм се възползвала от тях, тъй като, когато стартирах Plan A някои от тях ги
нямаше, също не знаех за тяхното съществуване. Но за тези, които искат да стартират, има стипендии за жени, за
иновации, които са свързани с хардуер, стипендии за хора, които искат за 3-4 месеца да работят на някаква
сравнително прилична заплата, която държавата им плаща, за да стартират или тестват някаква идея. Така че от
тази перспектива има помощи, но те са от града.

Как дойде идеята за Plan A, да помагате на компании да изчисляват своя въглероден отпечатък?

Plan A съществува от 2017 г. насам и това, което винаги сме се занимавали е да съчетаваме наука и технологии, за
да помагаме на бизнесите да вземат добри решения за бъдещето. Това, което сме изградили е софтуер, който
помага на компаниите да калкулират своите емисии и автоматично да получат предложение за това как могат да
намалят тези емисии. Също как да създават различни доклади за своя въглероден отпечатък. В контекста на
новите законодателни мерки в ЕС това е изключително важно, тъй като има много нови формати, чрез които
трябва да се създават такъв тип доклади. Продуктът подпомага анализа, структурирането на стратегия за промяна
и подобряване на статуквото и накрая вече всичко, което е анализирано може да бъде структурирано в доклад.

Калкулирането на въглероден отпечатък на бизнес се структурира на три нива. Първото ниво е свързано със
сгради и превозни средства. Второто ниво е свързано със закупени услуги като например електричество. На трето
ниво става дума за служители, за инвестиции, за доставчици. В тази трета фаза на анализ влизат и емисиите,
свързани с това как служителите стигат до офиса, къде пътуват тези служители, как индивидуалните участници в
една компания имат значение за калкулиране на емисиите на въпросната компания.

В кои страни има най-голям интерес затова и България също ли е пазар, към който ще се насочите?

В много страни вече има голям интерес, поради факта, че ЕС миналата година даде голяма заявка, както и
заложи някои нови структури за това да се събират данни за въглеродния отпечатък и за генералното ниво на
устойчивост на една компания. Ние работим в Германия, Франция, Англия, Скандинавските страни, в Естония, в
Америка. В България през следващите месеци отваряме и офис поради факта, че не само има интерес, но имаме
клиенти, които също ще се умножават, защото сега стартирахме нова кампания и партньорство с Българската
фондова борса, което ще подпомогне да има унифициране в събирането на данни, свързани с CSG.

Партньорство с Българската фондова борса

Целта е всички компании, които са листнати на Фондовата борса да ползват софтуера, за да започнат да събират
данни за CSG, което ще стане част от законодателството през 2024 г., а за някои по-големи компании това ще е
задължение след няколко месеца. Ние помагаме на борсата да унифицира това събиране на данни, за да няма
разлики във формати и параметри, метрики, които се анализират.

Какви са наблюденията Ви върху средата за стартиращите компании в България като един от основателите на
организация за иновативни зелени компании, къде е България спрямо страните в ЕС?

Да, аз съм сред основател на организация, която се нарича Greentech Alliance. Това е консорциум от над 1300
стартиращи компании, от които всички работят по проблеми, свързани с климата. Чрез тази организация им
даваме достъп до видимост, връзки с медиите на европейско ниво, достъп до капитал, защото имаме над 200
инвестиционни фонда, които са част от нашето общество, достъп до експертиза. В Европа стартъп индустрията се
развива много бързо и са се сформирали много големи хъбове като например Амстердам, Берлин, Париж, Лондон
(лауреати, когато става дума за тази индустрия, защото не само в законодателството, но и в начина, по който
оперират големите компании залагат този фокус върху иновациите). България се движи много добре. Миналата
година имаше огромни успехи от гледна точка на финансиране-Payhawk, Gtmhub, OfficeRnD.

Тази година ще бъде годината на еднорозите в България

Има доста добри залози за бъдещето и мисля, че тази година ще бъде годината на еднорозите за България. По
отношение на зелените технологии еднорози в България няма да има, ние все още сме сравнително далеч по
отношение на зелените иновации, защото индустрията за зелените теми е по –назад, но ще има технологични
еднорози, които могат да дадат стимул на компаниите с по-зелена насока да вървят напред. В Европа има много
еднорози, свързани със зелената тема. Наскоро се обяви финансирането на компания като Back Market. Те дават
електрически втора ръка, поправят ги и ги вкарват в употреба отново. Те наистина движат тази индустрия, но имат
и доста конкуренция. В Европа има еднорози по тази тема, но има още да се върви напред.

Липсата на достатъчно фондове и като цяло инвестиционна среда играе ли голяма роля затова или по-скоро още
няма достатъчно предприемачи, които да рискуват и да направят първите стъпки?

Истината е някъде по средата. Последните няколко години има много средства, досегa е нямало толкова пари,



които да бъдат изсипани във VC (Venture Capital) индустрията, които на свой ред дават финансиране на редица
компании. Често има времево ограничение за колко време те ще успеят да ги разпределят. Проблемът е заложен
на три различни нива, първо на ниво образование. Образователната система не само в България, но и като цяло в
Европа не е насочена към това хората да мислят как да структурират своите компании и как да изграждат свои
компании, а е по-скоро да се включиш в съществуващата индустрия като добре платен работник за голяма банка
например.

В Европа експерименталното мислене липсва

Вторият проблем е свързан с препятствията, които има в първите стъпки, когато някой изгражда компания.
Истината е, че много от държавите в ЕС нямат добри формати, за да осигурят тези хора, които искат да създават
компании и да покрият техния риск, достъп до пари, но и как се формулира позицията предприемач. Тя няма
особени предимства, когато става дума за данъци, в много държави няма особени други стимули и възможност за
възвръщане на средствата, знаете много често хората дават свои лични пари, за да започнат бизнес. Това създава
неудобство, защото хората има семейства и премислят кое ще им даде сигурност. Третото е по-свързано с
културата на Европа. Ние не мислим по този американски начин, работим с повече притеснение за риска, който
може да се поеме, експерименталното мислене ли липсва. Това спира възможността Европа да движи
технологичните иновации. Истината е, че тези иновации се движат много успешно от Америка и Китай.

Наскоро разговарях с председателя на Българската асоциация на стартиращите компании, според който липсата
на финансиращи фондове конкретно за зелен бизнес е пречка той да се развива?

Това до някаква степен е истина за определени географски ширини. Но истината е, че миналата година повече от
11 млрд. евро се разпределиха, стартираха много нови фондове с огромен финансов ресурс по 500 млн. евро, 200-
300 млн. евро, има пари на европейско ниво за тази тема. В България няма фонд, който да е конкретно фокусиран
върху това, но знам за няколко инициативи, които ще доведат до това да се реализира. Истината е, че инвестиция в
зелена технология спрямо нормална технология не е едно и също. Всеки един фонд има своя теза, инвестиционна
политика и тя винаги бива изградена на база на различни параметри и основна на това колко бързо парите могат
да бъдат възвърнати, изграждайки компания, която ще бъде достатъчно здрава, за да не се счупи растейки. Това,
което е различно при зелените теми е, че не винаги финансирането отива за типичните софтуерни компании. В
зелените теми има нужда от много хардуерни инвестиции, много дълги процеси, възвръщаемостта е по-различна,
защото много пари отиват за работна сила и отнемат време за създаването на този хардуер за процесите, които
трябва да се случат. Също така зелената тема сега навлиза.

За разлика от стремежа за бърза печалба,

днес зелените компании се насочват към устойчивите инвестиции

Ако преди сме мислили как да изграждаме нещо, което икономически ще расте най-бързо и ще донесе най-много
пари без да калкулираме влияние върху природата, сега насочваме мисленето си върху устойчивостта и ползите за
околната среда. Зелените компании, които създават ползи за природата и обществото, всъщност трябва да
анализират много повече неща по пътя си, за да са сигурни, че няма да оставят след себе си негативен отпечатък.
В начина на мислене на инвеститора това е губене на време или е твърде трудоемко, или прекалено сложно за
разбиране, защото изисква и научно знание. Затова хора със специфична експертиза са нужни, за да могат да
разберат какви пари всъщност ще направят добра стъпка напред за подобряване здравето на планетата докато
изграждат икономически здрави компании. VC моделът винаги е бил фокусиран върху това колко пари ще
вкараме, за да се върнат по десет.

Кои компании са вдъхновили Вас лично, за да тръгнете напред по стъпките на иновативните компании?

Вдъхновяват ме хора, не компании, една компания може да бъде успешна, ако е управлявана от човек със сърце,
има мисия, обича своя екип. Хора, които са много успешни предприемачи- за мен това е създателката на Spanks,
която вече е милиардер. Това не е технологична компания, това са първите клинове за притискане на тялото, за
да изглежда добре оформено. Но е една от най-успешните американски компании. Тя има много интересен
подход, има огромно чувство за хумор и с голяма любов към своя екип. Винаги е имала тази култура да прави
експерименти и е успяла да го предаде на екипа си и да изгради такъв начин на мислене в компанията, че няма
невъзможни неща. Реално е създала цяла индустрия около тази иновация.

Бизнесът, който вдъхновява бизнеса

Други хора по-конкретно в технологичната индустрия, които са ме впечатлявали са хора, които са работили в
Силиконовата долина, създателите на Strype, кампания за дигитални плащания, създадена от двама братя от
Ирландия, но вече и двамата живеят в Америка, те са изключително земни хора и имат систематичен подход за
това как изграждат продукт и без ненужен шум правят успешна компания, която е една от най-добрите.

В Америка обаче нашумя преди повече от месец случай на американката Елизабет Холмс, която е подлъгала
инвеститорите. Рискът от измама притеснява фондовете, когато инвестират в стартиращи компании. Това как
повлия на индустрията?

Това е доста гигантски скандал, в който бяха вкарани всички елементи на един голям скандал, връзки с политиката



още в началото на компанията, има лъжа от страна на създателката, която се повтаря, че технологията може да
спасява животи, което е много гръмко като изказване, но става дума за човешкия живот, не толкова за технология,
че са излъгали човек за 10 евро. Затова човек не може да позволи да лъже по тази тема.

Има много дискусии и голяма критика в бранша по тази тема, защото демонстрира всички най-лоши страни на
модела на Силиконовата долина, в който трябва много бързо да се расте, много бързо да се възвръщат пари,
всичко да е с много голяма помпозност, да бъде много видимо. Систематичното работене върху това да се изгради
един бизнес всъщност не е толкова секси, но е това, което води до създаване на голяма възвръщаемост.
Инвеститорите се фокусират по-скоро върху реални резултати, но за съжаление винаги има елемента на Hype.
Този конкретен пример ще бъде обица на ухото на много инвеститори, защото там почти 1 млрд. долара са
вкарани до някаква степен са загуби, защото не могат да възвърнат повече от няколко стотин милиона.

Какви са плановете за развитие на Plan A тази година?

За Plan A имаме големи планове за тази година, имаме планове да се разширим на европейско ниво, България е
една от ключовите дестинации, както и няколко други като Лондон. Много време и усилия ще заложим върху
дълбочината, с която можем да покриваме процеса на декарбонизиране на компаниите как те да си редуцират
емисиите и планираме също голямо разширяване на тима, търсим над 70 човека в момента.

Комплексният онкологичен център в Бургас закупи свръхмодерен бронхоскоп и електронож, което ще помогне да
се подобри лечението и диагностиката на пациенти не само с онкозаболявания, но и с ковид-19.

Покупката на новата апаратура стана факт благодарение на дарението, направено от главния търговски директор
на "Съдърланд" К. С. Кумар и изпълнителния директор на фирмата Дъг Джилбърт.

С тези средства е закупен терапевтичен флексибилен видеобронхоскоп "Ричард Волф", с който се поставят
диагнози на пациенти. Апаратът притежава нова C-MOS видеотехнология с чип в десталния край на бронхоскопа, а
светлината, с която работи, е LED и съответно не изисква използване на отделен източник. С него ще се
извършват бронхоскопии на пациенти със съмнения за рак на белия дроб, на хора с пневмонии, включително и
при КОВИД инфекции. Така ще се поставя не само диагноза, но ще се осъществява и терапевтично поведение в
зависимост от хистологичното изследване на материала, който се взема от белия дроб. След този процес ще се
извършва лечение.

Със същата сума от дарението са закупени и още няколко важни инструмента. Единият от тях е модерен
електронож "Ербе" от генерация VAYO3, с който се осъществяват всички оперативни моно и биполярни процедури
с програми за всички оперативни специалности.

Електроножът се използва в хирургията най-вече за рязане на тъкани без кръвотечение и разполага с 1800
работни програми. Той може да се ползва при 1800 различни техники за операции в хирургията. Това е един
изключително модерен апарат от последно поколение. Изграден е на базата на 15 микропроцесора, които
извършват 25 000 000 действия в секунда. Фирмата "Ербе" пък е първата, която е изобретила електроножа.
Закупени са и редица инструменти за гръдната хирургия, тъй като от тази година Комплексният онкологичен
център започва да развива и това направление в медицината.

От КОЦ – Бургас изказват благодарност за направеното дарение, което ще помогне за лечението на много
пациенти.

"Благодарим за това, че сте с нас! Адмирираме и приемаме с благодарност поредния хуманен жест и от сърце ви
желаем здраве, много енергия и успехи. Нека стореното добро се връща при всеки!", казват от лечебното
заведение.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 14)

Заглавие: КОЦ-Бургас закупи модерна апаратура с пари от дарения
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Медия: FRONT News

Заглавие: Портрет на бележития съратник и сподвижник на Левски – Данаил Попов, получи като дарение
Средношколското общежитие в Плевен
Дата: 28.01.2022 14:09
Медия: Медиина Група Зетра

https://front.bg/koc-burgas-zakupi-moderna-aparatura-s-pari-ot-dareniya/
https://zetramedia.com/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2/


Портрет на един от най-близките съратници и сподвижници на Васил Левски – Данаил Попов, ще посреща вече
учениците, възпитателите и преподавателите в Средношколското общежитие в Плевен. От тази учебна година
образователната институция в града с гордост носи името на видния плевенчанин и изтъкнат представител на
национално-освободителното ни движение.

Дарението на портрета е лична инициатива на д-р Галина Цветкова – председател на Общинския комитет "Васил
Левски", която бе в основата и на дарителската кампания, проведена преди години за изграждане на паметник на
Данаил Попов в Плевен. За връчването на портрета д-р Цветкова избра седмицата, в която се отбелязва
годишнината от рождението на бележития плевенчанин – Данаил Попов е роден на 1 януари 1840 г. Поради
усложнената епидемична обстановка дарението бе направено в присъствието само на директора на
Общежитието Веселка Лилова и Свилен Стойчев – преподавател и ръководител на клуб "Млади възрожденци".
Присъстваха и част от учениците в общежитието, които разказаха накратко за живота и делото на Данаил Попов.

"Радвам се, че чрез книгите и вашите преподаватели сте успели да се докоснете до забележителната личност на
Данаил Попов. Лично аз, когато преди години се запознах с живота и неговото дело, бях силно впечатлена. Малко
са такива българи като него. За съжаление той не е толкова популярен", сподели д-р Цветкова и припомни част от
биографията на Данаил Попов. И добави: "Нека гледайки тези очи от платното и мислейки за живота на Данаил
Попов – мислите и вие като него за страната ни, загърбвайки дори и личните си интереси."

Д-р Цветкова благодари на художника Венцислав Василев – автор на платното, без чийто талант осъществяването
на идеята за портрета не би била възможно, на директора Веселка Лилова и на преподавателя Свилен Стойчев,
станали нейни съмишленици в тази кауза. Благодарност отправи и към всички нейни приятели, подкрепил я в
начинанието, като посочи, че всички те до един са възпитаници на Математическа гимназия "Гео Милев" – Плевен.
Двама от тях я придружаваха и при посещението в Общежитието – това бяха доц. д-р Галя Ставрева – заместник -
ректор по научноизследователската дейност в Медицинския университет и Всеволод Капустянов – преподавател в
Математическата гимназия и многократен участник в Националния поход "По стъпките на Левски".

"За нас е гордост и голяма отговорност Общежитието ни да носи името на Данаил Попов Извървяхме дълъг път до
тук и успяхме благодарение на огромната подкрепа, която получихме. Благодарни сме на д-р Цветкова – един
невероятен човек и приятел, на всички дарители, направили възможно създаването на портрета. Това е една
специална учебна година за нас – първата, в която с чест можем да кажем "Добре дошли в СО "Данаил Попов",
сподели от името на образователната институция Веселка Лилова.

Портретът на Данаил Попов ще бъде поставен на видно място в Общежитието, където ще бъде оформен и кът с
материали за неговата личност и дело.

Какво подарявате за рождените си дни? Как отбелязвате празниците на най-близките си? Едно семейство от
Варна посвещава каузи. Посвещава каузи за доброто, за добрия пример, за онези неща, заради които си
заслужава да вярваш.
Семейството на Елена и Павел Раличкови правят най-хубавия подарък за рождения ден на най- малкото си дете –
кауза със смисъл, съобщава Actualno.com. 
Самата Елена казва: "За неговия празник, му посветихме кауза. Този път тя е по-специална, по-различна. Тя е за
всички онези деца, чиято усмивка няма как да срещнем на детските площадки, защото за тях, все още не е
предвидено да са там, за съжаление. За всички тях, децата с двигателни затруднения, искаме и знаем, че ще
успеем да направим една специална въртележка, която да ги радва, а нас – да ни кара да се гордеем и най-вече
да дадем пример на децата си. Та нали ние, родителите, сме светлия пример за тях". 
Каузата се провежда под наслов "Варна заедно за специална люлка" и повлича десетки последователи - приятели
и съмишленици, които в продължение на два месеца работят заедно. 
В кампанията се включват деца, родители и преподаватели от детски градини и училища, а с помощта на ученици
от Варненска Търговска гимназия, студентите от Медицински университет и много доброволци, семейството
организира Коледен базар. След като парите за съоръжението са събрани, люлката е капарирана и се очаква да
бъде монтирана през месец март. 
Процесът е изключително сложен и трудоемък. Специфичните съоръжения подлежат на строг контрол, а след
самото поставяне, одиторска фирма ще провери дали са спазени всички изисквания за безопасност и ще бъде
издадено разрешение за експлоатация. 
Очаква се люлката да бъде монтирана във Варненския зоопарк, където ще бъде осигурена и денонощна охрана.
Този тип съоръжения често стават обект на вандалски прояви, а поправката им е изключително трудна и
времемка. 
Доброто се върши тихо! Но трябва да се говори за него. 

Заглавие: Специална люлка за специални хора – кауза със смисъл във Варна
Дата: 28.01.2022 12:55
Медия: Русе 24
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Тази пролет Варна ще има своята специална люлка, създадена и финансирана от специални хора. 

12-годишният Ивайло Караджов от 6-ти В клас на СОУ "Васил Левски" дари спечелената сума от 600 лева на
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания Карлово. Страхотният Ивайло спечелил сумата от
новогодишна томбола, която се е провела в местен ресторант. Ивайло и неговите родители дариха сумата на
децата от ЦНСТДУ – Карлово. Със сумата бяха закупени прахосмукачка, дезинфектанти и памперси. Благодарим
от сърце за протегнатата от Вас ръка и за добрите чувства към тези деца, пишат от социалната институция

Тези изрази на благодарност няма как да изразят всичките ни чувства. Вашата съпричастност и милосърдие е
израз на човечност и доброта, идваща от самото сърце. Вие дарявате не просто памперси, дезинфектант и
прахосмукачка, а вдъхвате в децата ни надежда за добро, благодарят още от ЦНСТДУ Карлово.

В навечерието на 144-годишнината от Освобождението на Разград – 28 януари, Регионална библиотека "Проф. Б.
Пенев" получи ценно дарение – книги от краеведа Божидарка Златарева. Безвъзмездно предоставените заглавия
включват: "Трудъ, месечно работническо илюстровано списание" от 1903 г., "Моралната поквара въ България" от
1906 г. и "Дели – Ормана въ картини" /фотографически снимки/ от 1931 г.

Екипът на библиотеката изказва своята искрена благодарност на Божидарка Златарева за приноса й за
съхраняването и популяризирането на историята на родния ни край. От името на колектива, тя получи
Свидетелство за дарение, връчено лично от директора на библиотеката Димитър Петров.

Божидарка Златарева е родена на 18 март 1945 година в Разград. След завършване на средното си образование
се дипломира в Библиотекарския институт в София, връща се в Разград и седем години работи в Окръжната
библиотека. Оттам започва и нейната активна краеведска дейност, която продължава вече цели петдесет години,
а историята на библиотеката я сочи като първия краевед, написал първите три краеведски библиографии.
Божидарка Златарева е и духовна кръстница на разградската библиотека. По нейно предложение от 1992 година
храмът на книгата носи името на проф. Боян Пенев. Тя е журналист и краевед, неразривно свързана с миналото и
настоящето на Разград. Автор е на множество статии и книги за лудогорския град. Божидарка Златарева е носител
на наградата "Златен Пегас" за значим принос в развитието на културата в града ни.

Г-жа Елка Барзакова събра от гостите на юбилейното си тържество 10 000 лв и ги дари на Детската
онкохематологична клиника.

Винаги благородна и родолюбива!

За много години, г-жо Барзакова! И нека Бог да благослови Вас и цялото Ви семейство!

Заглавие: За пример: Шестокласник от Карлово дари средства на деца с увреждания
Дата: 28.01.2022 15:35
Медия: Подбалкански новинар

Заглавие: Библиотеката получи ценно дарение от съвременен възрожденец
Дата: 29.01.2022 06:50
Медия: Екип 7

Заглавие: Благородно!
Дата: 29.01.2022 07:11
Медия: Вестник Български Лекар

Заглавие: Димитър от "Фермата" направи дарение за болниците в Хасково и Димитровград
Дата: 29.01.2022 10:03
Медия: Haskovo.Live
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Детските отделения към болниците в Хасково и Димитровград получиха апарати за откриване на вени.

Това споделя на своя профил във Фейсбук участникът във втория сезон на "Фермата" от Димитровград Димитър
Караиванов.

Той благодари на Бизнесмап ООД, които са направили възможно дарението. Целта е да бъде да се помогне на
новородени деца и повече хора да откликнат на подобни инициативи.

Апаратите помагат на децата, които са родени недоносени да получат необходимите вливания, без да се
нараняват крехките им вени. Димитър предприел инициативата, след като на бял свят се появила неговата
недоносена дъщеря.

Димитър от "Фермата" с дарение за болница в Димитровград

апаратите се очакват в отделенията през януари 2022 г.

Няколко думи във Фейсбук обещаха приказка от тюл и сатен на момичета, чиито семейства не могат да им купят
рокля за бала.

"Искам да подаря своята рокля на момиче, което няма възможност да си купи, и да му помогна да изживее една
прекрасна и незабравима вечер", написа Сузан Илязова.

Снимката с богати поли в малиновочервено обиколи социалните мрежи. И накара още момичета да я последват и
на свой ред да покажат снимки от бала си, за да подарят тоалета, обличан само една вечер, който обаче може да
сбъдне мечта на друго момиче.

Сузан Илязова е готова да изпрати роклята си на момиче от пловдивско село, ако родителите му склонят да го
пуснат на абитуриантския бал

От доста време мислех да направя това, разказва Сузан. В момента тя е четвъртокурсничка в специалност
"Туризъм" в Икономическия университет във Варна. Завършила училището в родния си Котел още през 2018 г.

"Оттогава роклята ми стои в гардероба и чака своята принцеса", казва Сузан. След дългото отлагане преди дни
най-сетне се наканила да напише във Фейсбук, че подарява тоалета.

"В Котел баловете са нещо огромно. А няма нужда да се правят толкова разточително и с толкова суета, убедена е
Сузан. Затова и тя самата не е прекарала месеци в уточняване на кройки и проби. Роклята е купена от бутик в
Турция по време на едно пътуване до южната ни съседка. Обличана е само веднъж и вероятно няма да има друг
повод. А в същото време много семейства не могат да си позволят разходите по бала на своето дете, разсъждава
Сузан.

Тя самата никога не е разчитала на рокли, бижута и скъпи вещи да създават самочувствието, затова не трудно да
се раздели с абитуриентския си тоалет. Ще останат спомените от вечерта, снимките. И удовлетворението, че с
жеста си е направила добро.

След като се дипломира тази година, Сузан смята да замине на бригада в Америка, за да вкуси друга култура, да
поработи и да добие социални умения. След това амбицията е да учи магистратура в сферата на туризма, отново
зад граница.

Роклята вече е обещана. Директорка на училище в село край Пловдив писала на Сузан, за да я поиска за ученичка
от випуск 2022 в своето школо. Но тепърва предстои по-сложното - да убеди семейството да пусне момичето да
иде на бала.

Ако успее, зрелостничката ще се изкачи на 24 май по червените пътеки на стълбите пред хотел "Тримонциум", за
да преброи от най-високото стъпало от 1 до 12 заедно със съучениците си.

Докато траят тези преговори, идеята на студентката от Котел да предложи роклята си на момиче с ограничени
възможности, предизвиква все по-голяма вълна от одобрение - сред приятелите и учителите от школото, което е
завършила, но и сред напълно непознати. Все повече са и последователите.

Сред тях е Таня Христова - бивш психолог на училището в Котел. В момента тя е регионален педагогически
координатор за Пловдив, Сливен, Хасково, Кърджали и Ямбол на Центъра за междуетнически диалог и
толерантност "Амалипе".

Заглавие: Момичета подаряват роклите си от бала
Дата: 29.01.2022 16:12
Медия: Vratsa GUIDE

https://novini.vratsa.eu/bg/momicheta-podaryavat-roklite-si-ot-bala/


"Вдъхновена от една история, в която създадохме една приказка, реших и аз да подаря моята бална рокля на
момиче което има нужда", казва тя. Роклята е от червен сатен и 5 пласта италиански тюл, а коланът и
презрамките са акценти в черно, обшити с камъни. Споделяйки снимката, Таня отправя предизвикателство и към
още момичета да сторят това, което са предприели двете със Сузан.

Щафетата поема и Диана Панайотова. Тя също вече чака съобщения от момичета, които искат на свой ред да
облекат нейната рокля от абитуриентския бал - феерия в коралово с голи рамене.

Диана Панайотова е сред момичетата, които подаряват своите абитуриентски тоалети

На принципа "Предай нататък" предизвикателството приема и Благоевград. Своята рокля в синьо и сребристо
предлага и Теди Богоева, която е завършила там Националната хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий", а
сега е студентка в Югозападния университет "Неофит Рилски". Тоалетът е с марката "Mascara London". "Ще се
радвам да направя някое момиче толкова щастливо, колкото бях аз...", казва Теди.

Теди Богоева с марковата си рокля от Лондон

Геймъри дариха 19 000 лева на деца и младежи от центровете за настаняване от семеен тип в Русе и Сливен.
Сумата е събрана по време на "Благотворителен новогодишен стрийм маратон", който момчетата организират за
5-та поредна година.

С част от парите е подпомогната и рехабилитация на мъж, нуждаещ се от операция на стволови клетки, както и
организация за спасяване на животни.

Вижте и още в репортажа.

Ректорът и председател на Управителния съвет на Институт "Конфуций" към Великотърновския университет проф.
д-р Христо Бонджолов на 31 януари направи дарение на карикатури на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД.
Карикатурите са дело на китайски и български карикатуристи и са част от съвместен проект между Съюза на
българските художници – секция "Карикатура", Българския червен кръст, ВМА и Институтите "Конфуций" във ВТУ и
София.
Карикатурите ще бъдат подредени в коридорите на COVID- отделенията във Велико Търново с цел да създадат по-
оптимистично настроение на пациенти, лекари, санитари и персонал.

Професор Ангел Кунов направи парично дарение на библиотеката към читалище "Развитие" във Враца. С парите
бяха закупени нови книги, които вече са на разположение на читателите. Екипът на библиотеката изказва голяма
благодарност за жеста на благородния врачанин - проф. Ангел Кунов.

Ето и три от новите заглавия на библиотеката:

"Пасиансът на архангелите" от Мария Лалева

Това е книга за греха и покаянието. Обяснение в любов към живота. След успеха на първия си роман "Живот в
скалите" Мария Лалева поема по нов път в литературата. Предлага игра на карти. Пасианс, в който смъртта и

Заглавие: Геймъри събират средства за деца без родители
Дата: 30.01.2022 13:11
Медия: БНТ

Заглавие: Ректорът на ВТУ дарява карикатури на болницата във Велико Търново
Дата: 30.01.2022 17:55
Медия: Труд

Заглавие: Дарение за библиотеката на читалище "Развитие"-Враца
Дата: 30.01.2022 22:38
Медия: Враца Плюс
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прошката се срещат. Пасиансът е игра на търпение. В живота смирението е ключът към щастието.

"Списъкът на съдията" от Джон Гришам.

Лейси Столц е по следите на сериен убиец, а основният заподозрян e действащ съдия. В "Таен свидетел" Столц
разследва корумпиран магистрат, който приема милиони в подкупи от мафията. Три години по-късно,
наближаваща четиресет и изморена от работата си в Комисията по съдийска етика във Флорида, тя решава, че е
готова за промяна. Без съмнение "Списъкът на съдията" е най-смразяващият трилър на Джон Гришам.

"Елизабет, кралицата" от Сали Бидъл Смит

Ново издание на "Елизабет, кралицата", биографичният бестселър на Сали Бидъл Смит за живота на най-дълго
управлявалия монарх в историята на Обединеното кралство. От момента на възкачването си на трона преди почти
70 години, кралица Елизабет II е обект на изключително внимание. Но като оставим настрана блясъка и клюките,
колко добре всъщност познаваме най-известния монарх в света? Въз основа на многобройни интервюта и
непубликувани до момента документи, Бидъл Смит повдига завесата, за да покаже в детайли публичния и личния
живот на една жена с духовна сила, вяра, чар и чувство за дълг, която носи с достойнство короната на една велика
страна и продължава да се радва на нестихваща популярност.

Библиотеката към трънското народно читалище "Гюрга Пинджурова-1895" приключва месец януари с ново
дарение, предаде репортер на Zapadno.com.

Новото дарение е направено от Десислава Димова и представлява десетки книги с интересна и актуална
литература. Сред заглавията са "Братът Грим" от Крейг Ръсел, "Къщата с многото стаи" от Мариус Габриел, книги с
рецепти и други. От библиотеката благодарят на госпожа Димова за направеното дарение, което е пристигнало в
Трън чрез куриерска фирма, а доставката е била поета от дарителя.

За първия месец на 2022 година библиотеката към читалището в град Трън е обогатила фонда си с 40 книги, които
са дарени от Илиана Райчева и Десислава Димова. През 2021 година за библиотечния фонд бяха дарени над 1
000 тома литература от близо 30 дарители.

Снимка: библиотека към народно читалище "Гюрга Пинджурова-1895"

В Деня на Разград – 28 януари, РБ "Проф. Б. Пенев" – получи ценно дарение от главния редактор на в. "Екип 7" –
Разград Митко Ханчев. Книгите са от личната колекция на дарителя и са изключително ценни за библиотеката. С
тях културната институция ще обогати своя фонд "Редки и ценни издания".

С най-стара дата на издаване е книгата "Водачът по пътя на живота, нравствеността в класическите поучения:
един дар за всяка една възраст и в двата пола. Автор на книгата е Филип Райх. Превел и издал съ[с] свое
иждивение Алеко А. Кръстевич, свищовец. Книгата е първо издание от 1870 г. в град Виена ( Виена: книгопеч.
Л.Сомерова и др.) Забележка: Книгата е подготвена за печат през 1867 година, но поради "някои спънки"
/предполага се финансови/ излиза през юли 1870 г. Цена: 12 гроша /спазваме автентичното описание на книгата/.
Изданието е особено ценно за изследователите на развоя на новобългарския книжовен език през втората
половина на 19 в.

От 1881 г. е датирана книгата: "Агапия. Исторически епизодъ изъ епохата на български(ти) въстания". Печатница и
книжарница на Д. В. Манчовъ въ Пловдивъ, Свищовъ, Солунъ. Цена Един франкъ. "Агапия" е преведена творба на
чешкия писател-романтик Прокоп Хохолоушек /1818-1864/. Пръв сред чешките просветители той отива при южните
славяни, за да се запознае с живота им и да предаде своите наблюдения. Хохолоушек публикува 16 разкази и
повести, издадени по-късно в 3 книги под общото заглавие "Юг". Един от разказите е "Агапия" – картини за
страданията под османско робство и за борбите срещу поробителите на сърби, българи, гърци, босненци,
албанци.

Заглавие: Библиотеката към читалището в Трън обогати фонда си с 40 книги, които бяха дарени в първия месец
на 2022 година
Дата: 31.01.2022 15:10
Медия: Zapadno.com
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Част от дарението е и брой на списание "Искра" от 1892 г. "Искра" е месечно научно-литературно списание, което
се издава в Шумен, в периода на май 1888-1897 г. Издава се от Спас Попов, редактор е В. Юрданов. В списанието
се поместват оригинални и преводни разкази, повести и романи /предимно от Фьодор Достоевски/, научно-
популярни и педагогически статии, народни песни, предания и др., научни новини, критика и библиография из
българския и чуждия обществен живот. В този брой на списание "Искра" от 1892 г., дарен на библиотеката, е една
от първите публикации на "Миналото" на Стоян Заимов /с продължение от брой в брой/.

От 1900 г. е датирана "Кратка и популярна История на България – от времето на хан Аспарух, та чак до
Освобождението и първите години на свободна България, с автор К. Панайодовъ, адвокатъ въ гр. Русе. В
последната глава авторът описва добрите и лошите качества на българския народ, развитието на страната в
първите години след Освобождението, както и пагубните и водещи до разделение "борби, раздори и несъгласия
между разните наши партии и фракции". Особено критичен е "към някои учени-недоучени момчета, именующи
себе си социалисти", чиито проповеди отслабвали религиозните чувства и патриотизма на българина".

От 1906 г. е сборник с различни статии, свързани с актуалния политически живот у нас в началото на 20 век. –
"Моралната поквара въ България. Медалиони и медалиончета", Разград, Печатница Ив. Попов. Това е първо
издание и няма данни за следващи. Издаването на тази книга в Разград, според дарителя Митко Ханчев, не е
случайно. Градът има стари традиции в полиграфическата индустрия. Като издател е подписан Петков, но
литературните историци отдавна са установили, че действителният автор е знаменитият проф. Александър
Балабанов, литературен псевдоним Развигоров А., /1879-1955/, виден български литературовед, преподавател по
класическа филология в Софийския университет, преводач и критик.

Сред ценното дарение е и сборник с различни историко-филологически статии /предимно фолклор и митология/ с
образователен и възпитателен характер – "Борци за свобода", автор: Василъ Савовъ, директор на мъжка
гимназия – Плевен., София, изд. Хемусъ. Няма данни за годината на издаване. Предполага се, че е след 1925
година, тъй като книгата е част от списъка от книги, одобрени и препоръчани от Министерството на народната
просвещение с № 16552-1925 г. Според антиквари, по думите на самия дарител Митко Ханчев, те определят
изданието като много рядко и смятат, че годината на издаване е около 1938.

Като дар културната институция получава и книгата "Борис III, царъ на българите изъ живота на единъ народенъ
царъ", автор Ненчо Илиев, 1940 г. , София, Книгоиздателство Лазаръ Котевъ, Придворна печатница. Това е
популярен очерк за цар Борис III и неговото семейство. Съдържа много снимков материал, с доста прилично /за
тогавашните възможности в книгоиздаването/ качество. Книгата е под номер 189 в списъка на "фашистката
литература" за изземване и унищожаване, съгласно ПМС от 6 октомври 1944 г. Както сподели и самият дарител, по
тази причина са запазени твърде малко екземпляри, въпреки големите тиражи по онова време. Така РБ "Проф.
Боян Пенев" – Разград става един от малкото пазители, които ще съхранят за поколенията този ценен документ,
носещ част от историята в себе си. Авторът Ненчо Илиев – Сириус /1882-1944/ е известен по онова време писател,
журналист и преводач от италиански. Автор е на 19 книги, романи, романизирани биографии, разкази и
фейлетони. След 9 септември 1944 г. е въдворен в лагер, където умира.

Дарението от тези редки и ценни издания получи лично директорът на РБ "Проф. Боян Пенев" – Разград, Димитър
Петров от дарителя Митко Ханчев. Димитър Петров изказа своята и на колектива на културната институция
благодарност за ценните книги, с които културната институция ще обогати своя фонд и ще продължи да бъде
съкровищница, пазител и хранилище на ценни документи от нашето минало, да ги предава от поколение на
поколение, да бъде мост към бъдещето.

Димитър ПЕТРОВ

Пазарджиклия с добро сърце направи дарение на Неонатологично отделение на МБАЛ-Пазарджик, съобщиха от
здравното заведение. Дарителят, който е пожелал да остане анонимен, е баща на три деца. Той дарява 40 меки и
топли бебешки одеалца. От тях 20 са сините за момченца и 20 розови за момиченца. Сред новородените , които
бяха повити с новите завивчици е и най-голямото бебе, родено в Родилно отделение на болницата през 2022г..
Момченцето, което се появява на бял свят в нощта срещу 1 февруари тежи 4800 гр. Общо 56 са новородените,
преминали през Неонатологично отделение от началото на годината. "Дарението показва, че дарителят е не само
добър човек и баща, а и неговата човечност, загриженост и съпричастност и към другите деца, за които се полагат
грижи в отделението. Благодарим от сърце на този грижовен баща. Неговият мил жест много ни зарадва.
Пожелаваме му здраве и любов в семейството.", пожела началникът на Неонатологично отделение д-р Здравка
Пиронова. 

Заглавие: Хора с добри сърца: Баща на три деца направи дарение на Неонатологично отделение на МБАЛ-
Пазарджик
Дата: 01.02.2022 12:37
Медия: Pzdnes

http://pzdnes.com/2022/02/01/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF/


Осъвременяването на сградата на Районна Поликлиника Казанлък продължава, заяви д-р Красимир Пейчев,
директор на заведението за извънболнична помощ. Със съдействието на Община Казанлък открихме обновената
сграда през октомври миналата година. Ремонтът бе по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност"
с финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд по Инвестиционна програма за климата. Общата
стойност на проекта възлезе на 804 008.41 лв., от които близо 120 000 лв. е съфинансирането от бюджета на
Община Казанлък. С други 115 000 лева с ДДС Общината финансира и вътрешното обновление на помещенията.

Един от най-важните проекти, който всъщност е в ход е изграждането на външен товаро-пътнически асансьор,
който ще свърже петте етажа на сградата. Той ще бъде изграден в западната част на сградата, в близост до
товарния вход. Съоръжението е от изключително значение, понеже ще има връзка на всеки етаж и ще позволи
използването на носилка.

Ще бъде изграден и още един малък асансьор. Той ще се намира в английския двор на сградата и ще свърже
ниския 3-етажен корпус на Поликлиниката – това са детско-поликлинично отделение, Рентгеновата и клинична
лаборатория и отделението по физиотерапия на приземния етаж.

Какво още разказа д-р Пейчев пред kazanlak.com вижте в интервюто:

Д-р Пейчев, на какъв етап е изграждането на така нужния товаро-пътнически асансьор?

Проектът е в етап строително и архитектурно проектиране. Започнато е, в действие е, с подкрепата на Община
Казанлък!

Всъщност идеята за асансьора е заложена в плана за управление на Поликлиниката още преди година и той е в
действие. За реализацията му се изисква сериозно финансиране, което вече е осигурено. Най-големият
благодетел на Поликлиниката е г-н Любомир Дянков (изпълнителен директор на "Капрони" АД), който дари 75 000
лв.. Той осигури финансирането за двата асансьора.

За жалост един трагичен случай изпревари нещата.

Да, темата за нуждата от товарен асансьор и носилка бе засегната в публикация в групата ни "За Казанлък" на наш
читател, който разказа за негова баба, която издъхва на кушетката в кардиологичния кабинет. Именно липсата на
асансьор и носилка затруднява близките да изнесат безжизненото тяло на жената до изхода на здравното
заведение. Какъв е вашият коментар по случая?

Първо искам да изкажа личното си съчувствие и съболезнования към загубата на семейството, защото знам какво
е да изгубиш близък. За жалост с това разполагаме за момента, но промяната е вход. Новите реформи ще
елиминират появата на подобни случаи. Това, което зависи от нас - като сграда и организация, да се предостави
достъп до линейка и помощ, ще бъде направено. Просто всичко изисква време.

Всичко е предвидено и се работи по въпроса, но не може да стане с магическа пръчка. Това е дълъг процес, който
ще продължи, ще трябва да работим още много.

Цялата реорганизация на първия етаж всъщност е свързана със строителството на товаро-пътническия асансьор.
Недоумявам как такава голяма сграда е проектирана само с два малки асансьора, един от които с години не
работеше. Той бе ремонтиран също с помощта на дарители миналата година.

Каква е водещата цел в обновяването на Поликлиниката?

Сградата всъщност е застинала във времето от 50 годиниАз искам да догоним и да осъвременим сградата до
такава степен тя да бъде организационно правилно ситуирана. Ако успеем да сложим още два малки асансьора
движението в сградата ще бъде още по-организирано.

Преди ремонта, финансиран от Общината, Неотложният кабинет бе на втория етаж – свалихме го на партера с
отделен вход. Направихме товарен, западен и южен вход, където е детско-поликлинично отделение. Аптеката
също е със самостоятелен вход. Търговският обект "Аптека" бе прехвърлен към активите на Поликлиниката с
решение на Общински съвет – Казанлък на първото заседание за годината. Всички стълбищни клетки вече са
изолирани – това са така наречените бездимни стълбища, при евакуация и пожар. Също така по този начин се
подобри отоплението в коридорите на сградата.

Един от проблемите на казанлъчани е и липсата на места на паркинга пред Поликлиниката, който е в
непосредствена близост до спирката на градския транспорт. Какво предвиждате по този въпрос?

Планирам да направя предложение в Общински съвет Казанлък, паркингът пред товарния вход на Поликлиниката
да бъде платен, както и да бъде премахната спирката. На паркинга трябва да бъде осигурено и едно място за
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линейка или товарна кола.

Освен подобряването на организацията в сградата, продължава и осъвременяването на апаратурата в
кабинетите. Какво предстои?

Да, закупуването на нова апаратура също е голяма част от обновяването на Поликлиниката. Вече разполагаме с
нов рентген. Закупуването на новия рентген стана възможно след като Община Казанлък предвиди в бюджета си
за 2021 година средства в размер на 64 860 лв. с ДДС за закупуването му. Имаме и нов ехограф. Сега предстои
закупуването на чисто нов ехограф с гинекологична насоченост и видеоколпоскоп, отново финансиран от
общинския бюджет. Възловите кабинети трябва да бъдат оборудвани. Предвидено е да бъде изразходвана голяма
част от бюджета в тази насока, които няма да могат да се върнат с години, но хората трябва да имат достъп до по-
добро лечение и грижи.

Друга новост, за която мога да споделя е създаването на кабинет по нефрология и вътрешни болести.

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 48)

Вече седми ден продължава издирването на изчезналото 11-годишно дете край монтанското село Сумер. Това
съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Любка Серафимова живее във Вършец. На 21 януари в петък тя отишла с майка си на гости на вуйчо си в село
Сумер, което е на 20 км от Вършец и на 15 км от Монтана.

В събота Любка излязла от къщата на своя роднина и повече не се прибрала. Още същия ден близките подали
сигнал в полицията и привечер започнало издирване.

В издирването на детето участват полицаи от Районното управление на МВР в Монтана, жандармеристи,
пожарникари, спасители водолази, екип със следови кучета, както и около 40 души доброволци от село Сумер.

Според данните водолази от Монтана са претърсили коритото на река Ботуня, която тече край селото, но досега
няма и следа от Любка. Освен това специалисти са източили със герани в района – момиченцето не е открито и
там.

От полицията уточняват, че в деня на изчезването детето е било облечено с жълто яке и шарен клин. Любка е
висока около 120 см, страда от детска церебрална парализа, движенията и говорът ѝ са затруднени.

От дирекцията в Монтана апелират гражданите, които могат да дадат информация по случая, да се обадят на
телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността е гарантирана.

Лекар, специалист по дентална медицина и преподавател в Медицинския университет в Пловдив има нужда от
подкрепа и помощ. Д-р Момчил Русев се нуждае от мозъчна операция в чужбина, за която са необходими 60 000
евро. Призив за подкрепа и помощ са отправили неговите колеги от факултета по Дентална медицина и студенти в
социалната мрежа. "Целият колектив на Катедрата по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ-Пловдив отправя
апел за съпричастност. Нека заедно да помогнем на нашия уважаван колега д-р Момчил Димитров Русев,
дългогодишен асистент и изявен клиницист, специалист по Протетична дентална медицина и специализант по
Дентална Имплантология, съпруг на нашата колежка д-р Йоанна Георгиева и баща на три деца. Д-р Русев има
нужда от сложна мозъчна операция и болничен престой в Международния институт по Невронаука INI в Хановер
на стойност от 60 000 евро", се посочва в призива в мрежата. Дарителските сметки в лева и евро са следните: BGN:
BG49UNCR70001524738114 - Момчил Димитров Русев EUR: BG33UNCR70001524738111 - Momchil Dimitrov Rusev,
bul. "Chr. Botev" 3 
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По инициатива на Полина Кесова, читалище "Напредък" - Пирдоп организира благотворителна кампания за
изработване на мартеници под надслов "Работилница на Баба Марта".

Всички желаещи могат да се включат в изработването на мартеници всяка сряда от 16:30 часа в библиотеката на
читалището. В работилницата на Баба Марта ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки. Изработените
артикули ще се продават на 26 февруари от 11:00 часа на цетралния вход на читалището.

Събраните средства ще подпомогнат дейностите на "Лятно училище 2022г.", които ще се организират от
читалището.

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" продължава активно да търси доброволни кръводарители за нуждите на своите
пациенти, съобщават от болницата.

Кампанията под наслов "Стани нечий герой!" продължава до края на настоящата седмица.

Всички желаещи могат да дарят кръв в Национален център по трансфузионна хематология в гр. София на адрес
ул. "Братя Миладинови" №112 в работното време на центъра през почивните дни от 9:00 ч. до 15:00 ч.

Важно условие е изрично да се упомене, че даряването е безвъзмездно за болница "Пирогов".

Всеки гражданин в добро здравословно състояние, на възраст между 18 и 65 години, е подходящ за кръводарител.

Преболедувалите от COVID-19 лица могат да дарят кръв 40 дни след последния положителен тест.

Ваксинираните против коронавирусна инфекция свободно могат да дарят кръв 28 дни след поставяне на втората
доза. Всеки, на когото му предстои имунизиране с втора доза не е подходящ за кръводарител в момента.

През декември 2021 г. за пациентите на болница "Пирогов", Националният център по трансфузионна хематология
предостави повече от 120 литра кръв и 52 литра плазма.

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" всекидневно се нуждае от кръв и кръвни продукти, за да може да оказва навременна
помощ за тежко пострадали пациенти.

Всеки кръводарител, независимо от неговата кръвна група, е ценен и помага най-малко на двама пациенти,
посочват от лечебното заведение.

Актът по кръводаряване е напълно безопасен и не крие никакви рискове за самия кръводарител. Нормалното
количество кръв се възстановява напълно за 24 часа от самия организъм.

Във Варненска област се реализира проект: "Разработване на маркировка за проследяемост на продуктите от
риболов в Черно море"№ BG14MFOP001-5.010-0003 с финансовата подкрепа на Европейския фонд за Морско
дело и рибарство чрез Програма Морско дело и рибарство 2014-2020. 
Основната цел на проекта е осигуряване на прозрачност и проследяване на рибата с цел да се подсигури по-
добър контрол върху улова и да бъдат избегнати "загуби" или "злоупотреби", които не могат да бъдат установени в
процеса на транспортиране и доставки.
Проектът включва разработване на маркировка и етикиране за проследяемост на улова от риба в Черно море и
рибните продукти.
Бюджетът на проекта е 38 900 лв. БФП, от които 29 175 лв от ЕС и 9 725 лв. от бюджета на РБ.
Срокът за изпълнение е 12 месеца /начало: 01.02.2021 край 01.02.2022/. 

Медия: Средногорие Медия

Заглавие: "Пирогов" продължава да търси кръводарители за нуждите на своите пациенти
Дата: 28.01.2022 15:40
Медия: БНТ

Заглавие: Във Варненска област се реализира проект: "Разработване на маркировка за проследяемост на
продуктите от риболов в Черно море"№ BG14MFOP001-5.010-0003
Дата: 28.01.2022 15:41
Медия: Moreto.net

https://bntnews.bg/news/pirogov-prodalzhava-da-tarsi-kravodariteli-za-nuzhdite-na-svoite-pacienti-1183379news.html
https://www.moreto.net/novini.php%3Fn%3D453446%26c%3D01


Бенефициент на проекта: Фондация "Дибор 2020" 

Родобюлци възстановяват камбанарията и параклиса на старата църква "Св. Николай" в Клисура, от която е
обявено Априлското въстание. Куполът на камбанарията вече грее с нова облицовка, а върху него е монтиран
красив християнски кръст.

В основата на инициативата са двама изключителни мъже -бившият военнослужещ полк. Борис Петров,
пловдивчанин, който през лятото живее в Клисура, и Николай Николов, който е от София, занимава се с
информационни технологии и преди 15 години свързва живота си с възрожденското градче.

Мисията на родолюбците започна преди пет години с доброволен труд и средства, събрани от дарения.

Старата църква в Клисура "Свети Николай" е срината по време на Априлското въстание. По чудо обаче оцеляват
камбанарията и параклисът "Свети Архангел Михаил", който е самостоятелна сграда. В криптата му има костница,
в нея лежат костите на избитите през април 1876 година въстаниците. Там са и останките на трима от водачите на
бунта.

Кампанията по възстановяване на историческите обекти започна преди пет-шест години. Тогава бившият полк.
Борис Петров влиза в черковния двор и вижда джунгла от храсти и дървета и подема кампанията.

Бях влизал на това място преди близо 50-55 години, когато като млад офицер работих по тунелите край Клисура.
Бях много впечатлен, разказа пред "Марица" Борис Петров. Тогава по негова инициатива заедно с работниците от
строежите възстановили част от каменната зидария на църквата "Свети Николай".

Върнах се на това място преди пет години, продължава той. Параклисът бе в лошо състояние – оставен без
поддръжка и грижи, покривът бе съсипан от атмосферните влияния , включително и дървената му конструкция.
Първата ни задача да бе да го ремонтираме и да спрем течовете, които рушах параклиса отвътре.

Най-близкият му съратник в това благородно дело е Николай Николов. Постепенно стъпка по стъпка родолюбците
възстановяват параклиса, реставрират 15 икони, а в двора на църквата "Свети Николай вдигат чешма. Заедно с тях
са четирима майстори строители от Розино.

Параклисът "Свети Архангел Михаил" е особено ценен както за Клисура, така и за цяла България, припомня
Николай. Той е един от трите храма в България заедно с църквите в Батак и Дряново, в които лежат костите на
българите, убити по време на Априлското въстание.

След упоритата и всеотдайна работа на родолюбците, в него вече може да се отслужват църковни служби. Има
още работа по интериора, трябва да осигурим и необходимата църковна утвар за богослужения, за да не се налага
да се пренася от църквата "Света Богородица", сподели Николай Николов. Кампанията по възстановяването и
опазването на тези обекти ще продължи, убеден е Николай Николов.

Велико Търново. Поредна кампания за почистване организират ентусиастите от "ДоброВолно чистене – Велико
Търново" и TarnovoRuns, предаде репортер на Радио "Фокус" – Велико Търново. Акцията е насрочена за неделя
/30 януари/. Този път инициаторите й са избрали района на изхода на Велико Търново в посока Варна. 
"Не искаме входовете на нашия красив град да са кофи за боклук! Преди няколко седмици почистихме над 500 м.
от едното пътно платно и голямо сметище зад бензиностанцията на изхода за Варна, а този път ще отидем от
другата страна да довършим започнатото. Като свършим работата там, ще отидем до известното ни вече
"автомобилно сметище" и ще помогнем с изваждането на боклуците от природата", уточняват организаторите.
Те допълват, че има осигурени ръкавици и чували, и се нуждаят само от човешка подкрепа. 
Сборният пункт е Стамболовия мост, като е планиран кратък – около 3-километров поход до самия терен за
почистване. Групата се събира в 11:00 часа. Тези, които не искат да ходят пеш, могат да изчакат останалите
доброволци на самото място. 
Всеки, който иска да получи повече информация, може да звънне на Калин /тел. +359889/ 223 374/ или на Влади
/тел. +359888/ 663 721/.
"Фокус" припомня, че през миналата седмица група от жители на Търново почисти района на въжения мост в кв.

Заглавие: Родолюбци възстановиха исторически параклис-костница в Клисура
Дата: 28.01.2022 16:11
Медия: Vratsa GUIDE

Заглавие: Доброволци почистват изхода на Велико Търново в посока Варна
Дата: 28.01.2022 17:10
Медия: Информационна агенция "Фокус"

https://novini.vratsa.eu/bg/rodolyubtsi-vazstanoviha-istoricheski-paraklis-kostnitsa-v-klisura/
http://www.focus-news.net/news/2022/01/28/2931144/dobrovoltsi-pochistvat-izhoda-na-veliko-tarnovo-v-posoka-varna.html


"Чолаковци". За няколко часа бяха събрани над 200 чувала с боклук, а терена беше изцяло преобразен. 
Ако искате да подкрепите организациите и техните безплатни събития, може да го направите на адрес
www.tarnovoruns.com.
Луиза ТРАНЧЕВА

Колегите от фирма "Томика-Метал" АД, където работят Теодора и Христо Герашеви, чиято къща изгоря напълно в
Калековец, събраха 3000 лева дарения, за да им помогнат. Припомняме, че в неделя, на 23 януари, пожар
унищожи семейната им къща и остави буквално на улицата трите им деца и възрастен болен дядо, за когото те се
грижат. За момента семейството е настанено при роднини.

Още в първия ден след инцидента, целият персонал на "Томика-Метал" АД от Пловдив и Свищов откликна
спонтанно и откри дарителска сметка, на която много хора, както от фирмата, така и външни лица, преведоха
средства и продължават да го правят. Във фирмата поставиха кутия за набиране на дарения, която до момента е
събрала 3 000 лева.

Колегите на Герашеви ежедневно носят още помощи, събраха и десетки пакети с вещи от първа необходимост –
дрехи, обувки, домашни потреби. От ръководството на фирмата реагираха веднага и закупиха два жилищни
контейнера за временно настаняване на семейството. В момента, по нареждане на изпълнителния директор на
"Томика-Метал" Милко Цветков, фургоните се оборудват с обзавеждане и всичко необходимо за живот. Колеги от
фирмата дариха и едра бяла техника.

Предстои изясняване на въпроса къде ще се построи новият фамилен дом, тъй като опожарената сграда трябва
да бъде съборена. Желанието на семейството и всеобщото мнение на техни близки и колеги е по възможност да
им се окаже съдействие от Община Марица за предоставяне на общински парцел в село Калековец. Набраните
средства по дарителската сметка Герашеви ще инвестират в строежа на новата си къща.
В следващите дни семейството ще се настани временно в обзаведените за това фургони.

Още

Фирма дарява два фургона на семейството с изгорялата къща в Калековец

Община "Марица" подпомага с 3 хил. лв. семейството в Калековец, останало без дом

Теодора от Калековец, чиято къща изгоря: Благодаря, колеги, благодаря добри хора!

Глобализацията, идентичността, междукултурния диалог и толерантност, красотата на природата, човешките лица
и емоциите – всичко това отразяват 25-те фотографии на кътчета из целия свят, заснети от българи и включени в
пътуващата изложба "Посоки" на Държавния културен институт към МВнР. Експозицията ще бъде открита на 29
януари в галерия "България" в Рим по покана на Българския културен институт и българското посолство в
Италия. Припомняме, че галерия "България" се намира в самия туристически център на Рим и беше официално
открита на 26 май 2021 година от президента на България Румен Радев.

"Посоки" е резултатът от проведен конкурс, съвместно с фондация "ФотоФабрика", в средата на 2020 г. по повод
отбелязването на 15-годишнината от създаването на Държавния културен институт (ДКИ ) към МВнР на България.
Без ограничения във възрастта или изискване за професионален опит към авторите, жури с участието и на
преподаватели по фотография от Нов български университет селектира 14 автора и отличи с финансово
поощрение три фотографии, припомня директорът на ДКИ към МВнР Снежана Йовева-Димитрова:

"Първо място получи "Разходка по залез" на Минко Михайлов, правена през 2019 година. "Училище в Мали" на
Таня Ангелова взе другата поощрителна награда, а третата отиде при Георги Митев за неговата "Звездна нощ над
Пасо Джау" от 2019. Фотографиите наистина са разнообразни и показват вълнението на твореца, който открива
света по нов начин. И тъй като всеки по своему намира своята посока, считаме че така организирана,
експозицията дава богата възможност за преживяване на емоции от всеки."

Заглавие: Колеги събраха за два дни 3 хиляди лева за семейството с изгорялата къща
Дата: 28.01.2022 23:55
Медия: Пловдив Прес

Заглавие: Български фотографии ще бъдат показани в сърцето на Рим
Дата: 29.01.2022 09:25
Медия: Българско национално радио

https://www.plovdiv-press.bg/2022/01/28/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-3-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/234352/
https://bnr.bg/post/101593251/balgarski-fotografii-shte-badat-pokazani-v-sarceto-na-rim


За първи път изложбата беше показана през септември 2020 година на открито в градинката "Кристал" в София,
припомни пред Радио България Снежана Йовева-Димитрова. След това фотосите гостуваха в Торонто, в
Йоханесбург, а през 2021 година бяха част от съпътстващата програма по повод Деня на дипломацията – 19 юли.
Представянето й в Рим ще бъде второ гостуване на фотографиите в Италия, след като през миналата година
"Посоки" беше показана пред дипломатическия корпус и публика в Милано по повод 1 ноември – Денят на
народните будители. "Радваме се, че този проект има своята публика и вярваме, че тя ще се разраства във
времето" – категорична е Димитрова.

"Аз лично много се развълнувах на фотографиите на Златко Латев, който е заснел църквата "Св. Св. Петър и Павел"
и също така има един невероятен портрет, озаглавен "Майка Родопа" – една възрастна българка, насред
заснежената родопска природа, с оръжието на труда си в едната ръка.

Има прекрасен портрет "Каролина, Колумбия" на Виолета Апостолова от 2014 година. Фотографията на Елена
Савова "Посоки" е направена в Израел и е модерен поглед върху пътя до Божия гроб. В Милано бяхме поставили
фокус върху изображенията на природните красоти на Италия, като например снимката на Николай Алексиев,
която представя езерото Брайес – перлата на Доломитите.

В Рим ще бъде направено същото. Имаме много любопитна фотография на Лиляна Караджова, озаглавена
"Скритите колони на Рим" от 2018-а и се надяваме гостите на изложбата там да разпознаят и открият къде се
намират тези скрити колони във Вечния град" – казва Снежана Йовева-Димитрова.

В галерия "България" в Рим изложбата "Посоки" ще остане до 27 февруари 2022 година. Следващите ѝ спирки ще
зависят от мерките и възможностите в ситуация на пандемия да се организира подобно културно публично
събитие, обясни директорът на ДКИ. Но по думите й, вероятно следващата посока на фотографиите ще бъде
Женева, а в първите месеци на пролетта се подготвя и представянето на "Посоки" в единствения музей на
фотографията в България, който се намира в Казанлък.

Снимки: culture-mfa.bg

Започна възстановяването на изгорелия дом на семейство Йончеви от дупнишкото село Бистрица. Благодарение
на кампанията за събиране на средства и подпомагане с материали, цистерна с бетон пристигна пред къщата и
група доброволци започнаха изливането на плочата на третия етаж. Днес стана ясно, че благодетел от
семоковското село Говедарци вече е осигурил и гредите за изграждане и на покривната конструкция

Както вече писахме, кметът на село Бистрица Кирил Огненски организира дарителска кампания, в която освен
жители на община Дупница, се включиха и много хора от съседните общини, цялата страна, а също така и наши
емигранти в Италия, САЩ и Великобритания.

Необходими са 120 хиляди лева за лечението на медицинската сестра в Австрия

Механа "Бай Коце" в Банско организира днес благотворителна вечер в подкрепа на Нели Гълъбова - медицинска
сестра от Спешния център на града. "Сестра, която може би познавате или сте виждали поне веднъж, защото на
кой от нас не се е налагала неотложна медицинска помощ за нас или близък човек", пишат от механата. Нели е
избрала да следва нелекия път в грижа за хората, а ето че пътят е още по-труден за нея сега, влизайки в битка с
рака и борейки се за собствения си живот. Нека я подкрепим в тази борба сега, защото тя има спешна нужда от
лечение. Необходими са 120 хиляди лева за лечението ѝ в Австрия, а за събирането им е отворена дарителска
сметка. От механа "Бай Коце" се надяват да помогнат за по-бързото им събиране, като за целта организират
благотворителна вечер. На нея всеки ще има възможност да даде своя принос и на място в дарителската кутия,
подготвена за целта. Те като домакини ще се отблагодарят за щедростта ви така, както могат - с вкусна почерпка и
с автентична банска музика на живо. Благотворителната вече е тази събота, когато гости ще бъдат ФГ "Бански
старчета". Ето и дарителската сметка, по която също можете да изпратите дарението си. Дарителска сметка:
Първа Инвестиционна Банка IBAN: BG21FINV915010BGN08DFQ BIC: FINVBGSF Основание: Дарение за Недялка
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Христосова Гълъбова 

Над 300 доброволци на БЧК в Шумен, от които 107 от младежкия червен кръст, както и 6 психолози участваха в
редица кампании, проведени през 2021, каза за ШУМ.БГ директорът на Областния съвет на БЧК Пламен Петров.

"Въпреки трудностите, заради пандемията, която наложи част от дейностите да се провеждат и онлайн,
доброволците подпомогнаха 11 547 социално слаби. 10 564 от тях получиха през годината хранителни продукти,
помощ получиха и 50 бездомни от Шумен, а за 30 деца от училището в смядовското село Янково през учебната
година бе осигурен топъл обяд по едноименната програма, уточни Петров.

БЧК проведе обучение по оказване на първа помощ през м.г. и с 1467 кандидати за шофьори. Заради наложените
строги противоепидемични мерки шофьорските курсове са проведени дистанционно, с изключение на
практическите занятия.

6 доброволци психолози пък се включиха активно към национален контактен център на БЧК за психосоциална
подкрепа и разшириха дейността си. Заедно с други доброволци психолози от цялата страна консултираха
гражданите на тел. 08001146.

Припомняме, че още от 2020 г. психолози доброволци от Шумен работиха на територията на областта за
поведение в епидемиологична обстановка и подкрепа на изпаднали в повишена тревожност.

ШУМ.БГ

Мобилното студио на Радио София ще гостува на първия благотворителен гейминг спринт в България, който ще се
излъчи на живо във Facebook страницата на TDB Play на 28, 29, 30 и 31 януари. Цялата програма на събитието
може да откриете тук.

Очакват ни League of Legends битки с известни личности, радиоефир в гейминг студио, покоряване на виртуални
светове и общо над 30 участници в студиото - първият 77-часов благотворителен гейминг спринт.

Събитието е инициирано от #гудгейм - благотворително движение, което цели да обедини хора и организации с
афинитет към видео игрите, в подкрепа на значими каузи, свързани с възможности за развитие, достъп до знания
и по-добро образование в България. Първата кауза, която движението подкрепи е проекта "prepodavame.bg" на
"Заедно в час", които се стремят да предоставят достъп до качествено образование за всяко дете.

Каузата бе подкрепена също по време на четвъртото издание на Българския Гейминг Маратон, чрез който бе
събрана сумата от 5055 лв. Крайната цел е да бъдат събрани 30 000 лв. в полза на добрата кауза. Това бележи
появата на първия по рода си 72+5-часов благотворителен гейминг спринт, който ще събере заедно известни
личности и популярни фенове на видео игрите в подкрепа на българското образование.

Мартин Кадинов e съосновател на TDB Play и създател на Гейминг Mаратон България. Човекът зад
благотворителния спринт разказва повече за него.

Повече от 20 години Мартин Кадинов се посвещава на развитието на гейминг културата и електронните спортове.
Той работи за популяризиране на игрите и оборване на митовете за вредите от тях.

Кариерата му в сферата на електронните спортове започва като професионален състезател по Warcraft 3, където
се нарежда сред най-добрите в света. 2003 г. основава български франчайз на световния пионер и лидер в
сферата на електронните спортове – ESL. 2020 г. създава и е управляващ партньор в TDB Play - компания с фокус
развитие на проекти в сферата на видео игрите, електронните спортове и "geek" културата, като бившият му
работодател от ESL става неговия първи клиент:

"Идеята е комбинация от няколко фактора. Общности с интереси около нещо се събират и правят нещо заедно.
Видеоигрите имат много гледни точки към тях. Дълго умувахме какъв тип кауза искаме да подкрепяме. По
естествен път стигнахме до знанията и уменията, които са ни дали видеоигрите. Плюс английски и компютърни
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умения. Принципната мисия е повече знания и умения. В случая със "Заедно в час" образователният процес се
превръща в нещо по-атрактивно. Реално знанията и уменията са ключови за пълноценен живот."

"Спринтът е интензивно, бързо и рязко, въпреки че, щафетно бягане е по-правилно име. Интересен е моментът да
срещнеш света на видеоигрите в правилен контекст. Все едно чуваш как работи активно съзнанието на човека. Да
видиш цялата тази енергия е преобразяващо. Срещата с гейм-девелопъри е също много интересна. Сливането на
вселените дава друг начин да изживееш музиката си например, като играта с "Моторхед". Трудно може да бъде
разбрана всеобхватността. Изцяло български екип разказва историята на Троя, която оживява в компютрите на
над 2 милиона души."

Иглика Иванова ще разкаже за игровизация на учебния процес и по-общо на начините на взаимодействие на
потребителите с цифрово съдържание. Тя работи заедно с Фондация "Лъчезар Цоцорков" по проект за пилотно
тестване на играта "Космически патрул" (Space Patrol) в класната стая в условията на учебен процес. Повече
информация за играта тук. Ролята ѝ за развиване на техните ИКТ и социално-емоционални компетентности, т.нар.
soft skills, учене чрез преживяване и повишаване на интереса и мотивацията на учениците към STEAM
дисциплините:

"Имах щастието да се включа в ранен етап в "Космически патрул", за да разбера огромния ѝ потенциал.
Разработена игра за ключови умения в 21 век - досега не е била тествана. "Космически патрул" е свободна,
изключително динамична. Има известна стигматизация върху игрите. Играта може да се използва като процес и
като преживяване. Това изисква изключителна подготовка на преподавателя, за да може да оцени какво могат
учениците. Чрез цялостна методология, всеки от тях може да свърже учебното съдържание с играта.
Неформалните общности, които се създават около играта си взаимодействат, дръпналите напред помагат на
другите.

Има игри, които чрез историческия си сюжет са актуални в контекста на възприемането на информация.
Способността на видеоигрите да развиват ключови умения и мотивация е достатъчна само по себе си. Като
обособен предмет, видеоигрите са предмет на дълъг разговор - привърженик съм и на интегрирания подход, и на
отделен предмет, както и медийната грамотност. На 8 февруари - Международния ден за безопасен интернет е и
начало на кампанията ни за медийна грамотност. Затова и видеоигрите са част от събитието - не само от какво да
се пазим, а и как да намираме информация онлайн. Децата не поставят граници между оф- и онлайн."

"Инициативи като тази са и култура, и образование. За съвременните деца възприемането на света чрез
видеоигри е много ранно, но имат нужда от менторство. Има политики на ЕС за подкрепа разработката на
качествени видеоигри и съм учудена колко малко проекти кандидатстват за подкрепа от програма "Творческа
Европа". Бързите реакции, бързата ориентация са важни за всяко дете. Социалният момент, амбицията - всичко
има дългосрочен ефект - искаш да ставаш все по-добър в нещо. Да използваш включително грешките си."

Антон Биров и Темз Арабаджиева от влога "С книги под завивките" ни представят цветна колекция от книги,
свързани с видео игри. Кои са заглавията, които ще впечатлят хората с афинитет към най-интерактивната
развлекателна индустрия и кое е първото – книгата или играта:

"Книгите, които са в основата на видеоигри са по-успешни, но с помощта на игрите. Същото е при филмите.
"Вещерът" бе издаван в България доста преди появата на игрите и на сериала. Книгите завършват много умно.
Първите са сборници от разкази, следващите 5 са хаос и тук идват игрите, които подхващат историите и ги развиват.

Метро 2033 е писана също преди игрите. Книгите, които са основа, успяват да извлекат полза от играта, но не и
обратното. Книгите по игри са създадени за целева аудитория, трудно ще достигнат друга. И не всички играчи ще я
четат. В България излязоха много подобни издания. Зависи и от възрастта, на която ги четеш. Те са фокусирани
върху стратегиите на игрите, върху митологията на игрите.

"Аламут" е словенски роман от 1938 и е в основата на една популярна поредица игри. От там е взета идеята за
ученика и ментора, когато се създава игра с исторически елемент, винаги създателите се облягат на съществуващи
истории. Книгите имат своята линейна история, а гейм-студиата трудно могат да ги адаптират. Това е и причината
книгите по игри да не са толкова успешни. Връзката с "Аламут" е много далечна.

Поп-културата и игрите могат да влязат в книга, пораснало е поколение автори, които идват от игри. Намираш нов
свят, в който се потапяш - било в книгите, било в игрите."

Имат ли място книгите-игри в 2022 г. – Александър Торофиев (Ал Торо):

"По душа съм геймър и обичам от съвсем хлапе да правя игри. Книгата-игра хем я четеш, хем я играеш. Има и
двете крайности - повече игра или обратното. Ако няма художествена част или игра, няма книга-игра. За разлика от
нормалните книги, главен герой е самият читател, той има избор, който решава как ще продължи играта/книгата.
Интерактивното разказвачество си прилича с това в компютърната игра. Има и успешни игри тип "филмово
изживяване".

Последните години има тенденция книгите-игри да стават все по-литературни. В началото не бе така. Сега се
развиват сериозни сюжети, драми. Трудно откриваеми са в конвенционалните книжарници, най-добре е да се
поръчват онлайн. В канала си представям някои от новите заглавия. Пиша, когато ми остава време, имам седем



книги и в съавторство имам литературна награда.

Писането на книги-игри е удоволствие и предизвикателство. Да успея да създам емоции ми носи удоволствие.
Книгите-игри доказаха своето място в геймърския свят, ще продължаваме да ги виждаме - между 10-20 годишно."

В Хасково се организира Мартенски благотворителен базар в подкрепа лечението на малкия Гого, съобщават
инициаторите на кампанията "Помогни на малкия Георги".

Базарът ще се проведе от 24 февруари до 01 март 2022 година включително. Мястото е площад "Атлантически" до
старата часовникова кула.

От кампанията призовават всеки, който желае да донесе мартенички и ръчно изработени творения на пролетна
тематика на базара.

Малкият Гого продължава своето лечение в Турция, за да може да проходи. През миналата година детето
претърпя операция на двете тазобедрени стави и са необходими средства за неговото възстановяване.

Припомняме, че по време на Коледния благотворителен базар за Гого в Хасково в края на миналата година бяха
събрани 11 843 лв.

11 843 лева за лечението на Гого от благотворителния базар в Хасково

Футболният благотворителен турнир на малки врати, в подкрепа на 3-годишната Есин, стартира днес. Той се
провежда на игрището за мини футбол, в близост до кв. "Горни воден". Записаните за участие отбори са 21, те ще
играят днес и утре. През днешния ден се провежда груповата фаза – отборите са разпределени в 7 групи по три. В
момента се играят срещите, които продължават две полувремена по 10 минути всяко.

След като днес груповата фаза приключи, утре ще се проведат четвъртфиналите, полуфиналите и финалите.
Очаква се те да приключат към 13 ч., когато ще бъде и награждаването на победителите. Приготвени са купи за
отборите, застанали на първо, второ и трето място. Ще има и награди за най-добър футболист и най-добър вратар.
Всички, събрани средства от турнира, са предназначени за малката Есин. Припомняме, че организаторите –
Нурхан Бекир и Огнян Моллов, споделиха, че на игрището ще се предлагат и храни, и напитки, продажбата на които
отново са в подкрепа на момиченцето.

Учениците от 6 "Г" клас на столичното 112-о Основно училище Стоян Заимов събраха пари и направиха дарение, с
което да подпомогнат пострадалото сред пожар семейство Йончеви от дупнишкото село Бистрица. Това стана в
последния учебен ден на първия срок, парите са преведени малко, преди учениците да излязат в междусрочна
ваканция.

Кметът на селото Кирил Огненски каза, че е останал изненадан и е много развълнуван от този жест на
съпричастност към изпадналите в беда негови съселяни.

Благодарение на дарените средства ремонтът на опожарения дом вече е в ход, а доброволци се включват на
драго сърце, за да бъде възстановен.
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Започна възстановяването на опожарения дом на семейство Йончеви от с. Бистрица

Дупнишки емигранти в Италия, Англия и САЩ организират кампании в помощ на семейство Йончеви от с. Бистрица

В Момчиовци започва дарителска кампания в помощ на 81-годишният Костадин, съобщи кметът на селото Сийка
Суркова. Припоняме ви от няколко дни възрастния мъж се лекува в смолянската болница. Той бе приет с леко
обгазяване през седмицата след като пожар лумна в дома му. За щастие Костадин е в стабилно състояние,
успокои Суркова. Тя допълни, че до няколко дни той ще бъде изписан от лечебното заведение. Костадин ще
продължи да живее в къщата си. "Една стая не е засегната от пожара и в нея има всичко необходимо за нормален
живот", каза кметът. По думите й обаче всичко останало е опушено, изгоряло и изпочупено. За това в селото
подемат поредната благотворителна кампания. Седствата ще бъдат за възстановяване на щетите в дома на
възрастния човек, както и за най-необходимото му като завивки и кухнеска посуда. В търговските обекти ще бъдат
поставени кутии. Костадин живее сам. Близките му живеят извън селото. Те обаче се сълаасили да наемат човек,
който поне два пъти на ден да посещава и помага на дядото.

Те помогнаха за издигане на паметник на Левски в града

Левскари от Хисаря с кауза – да зарадват самотни възрастни хора от Пловдивска област. Привържениците на
сините от ПК "Синя крепост Хисаря" организират благотворителен футболен турнир, който ще се проведе на 16
април на стадион "Крепост".

Събитието ще се случи съвместно с "Левскарски Великден". Идеята е да бъдат направени 200 пакета с продукти от
първа необходимост, които да бъдат раздадени на нуждаещите се. Средствата за тях ще се събират до 1 март.

Записването за турнира вече започна. Формата на турнира е от 16 отбора, поради наличието на 2 терена.Всички
желаещи да вземат участие трябва да заплатят такса от 100 лв.

Това не е първата подобна инициатива на феновете на Левски. През миналата година каузата на турнира бе да се
съберат средства за бюст-паметник на Васил Левски в Хисаря. Той бе подкрепен от десетки патриоти и от община
Хисаря. Събрани бяха 15 350,27 лева и паметникът вече се изработва от скулптура Дишко Дишков от Сопот.

На проведеното миналата седмица заседание Общински съвет Хисаря утвърди и мястото, на което ще бъде
поставен монументът. Апостолът ще огрява парка, намиращ се непосредствено преди СПА хотел "Хисар" - на бул.
"Генерал Гурко".

"Респект към всички вас, спомогнали нашата идея да се превърне в реалност!", написаха във Фейсбук страницата
си левскарите.

В хисарския квартал Веригово Дякона е имал скривалище и верни хора, които са го подкрепяли в борбата.

С всеки изминал ден кампанията за набиране на средства за онкоболната медицинска сестра от Спешния център
в гр. Банско набира все повече сила. Голям брой хора се включват, според възможностите си, за да подпомогнат
лечението на Нели Гълъбова в Австрия. Освен с парични дарения по банкова сметка или в кутии в много търговски
обекти в града, особено голяма популярност през последната седмица доби организирания от нейни близки
онлайн базар. Предложенията на предмети, книги, услуги, сувенири, храни и напитки непрекъснато се увеличават
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и бързо се разпродават. За някои от тях дори има аукцион и се продават над обявената цена. Събраните средства
все още са далеч от цялата необходима сума от 120 хил. лв., но вече има достатъчно, за да започне лечението на
Нели Гълъбова. Усмивката на медицинската сестра и нейната дългогодишна отдаденост в работата в помощ на
хората в трудни моменти предизвикаха у хората желанието да помогнат.

Младежи дариха специализирана техника и пари на Русенската белодробна болница. Инициативата е на
младежкия парламент в града.

Лечебното заведение получи нов кислороден апарат, благодарение на кампанията "Всеки живот заслужава да
бъде спасен".

Към момента 25 са пациентите в ковид отделението в болницата, каза д-р Светослав Дачев, управител на
лечебното заведение. Наличните легла са 45, на 66 легла има кислородни точки.

Около 150 души минават през спешното отделение в болницата, като две трети от тях са с COVID-19.

Той уточни, че в Русе епидемията е в разгара си, но натискът е предимно към амболаторията, по-малко хора се
нуждаят от интензивно лечение.

Какво провокира младежите да помогнат на болницата - вижте във видеото

Репортер: Пламенка Тонева

Нов живот

Хаки Кан е известен не само в Кърджали със своите благотворителни кампании в помощ на самотни, бедни и
болни хора и в защита на животните. Поредна негова добра кауза е привлякла подкрепата на граждани и фирми.
Тя е била в помощ на бедна жена-инвалид, която е живяла в мизерни условия.

Шази е инвалид и 80% от бъбреците й не работят, заради което 3 пъти седмично ходи на хемодиализа, за да й
пречистват кръвта. Първия път, когато я посетих, тапетите у тях се разпадаха, нямаше работеща чешма, вода си
взимаше от стара ръждясала тръба, от тоалетната се разнасяше неприятна и гадна миризма заради лошата
инсталация, а Шази стоеше сама в стаичката си с нейното котенце Джеси, което е спасила и отгледала от бебе,
споделя блогърът Хаки Кан.

Той споделя в социалните мрежи историята на жената и хора от цяла България му предлагат помощта си. Така се
организира ремонт на разпадащото се жилище, което вече е уютен дом. Той струва около 6000 лева. Граждани
даряват пари, а фирми осигуряват строителни материали и мебели, изпращат майстори. Най-трогателен е бил
жестът на 23 деца от 2-ри "Б" клас от СУ "П. Р Славейков", Кърджали, които събират и даряват 100 лева.

Добри хора осигуриха бойлер, телевизор и газова печка. Единственото, от което Шази има спешна нужда, е
пералня, добавя ХаКи Кан и отправя призив към гражданите.

Блогърът благодари на всички благородни люде, протегнали ръка на Шази в труден за нея момент.

Припомняме, че след акция на Хаки мизерстващият дядо Тодор бе настанен в дом за стари хора. Акциите му за
събиране на хранителни продукти за бедни хора са безброй. Той самият дарява 10 процента от продажбите на
своята книга романа "По-велик от живота" на самотни родители, семейства в нужда или за животни, които имат
нужда от лечение.
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След настъпилата трагедия с бежанските лагери в Северна Сирия, жителите на общ. Сърница се отзоваха и само
за два дни се събра сумата от 10 900 /десет хиляди и деветстотин/ лева, която е преведена по сметката на
Благотворително сдружение "Маргарити" - съобщават от Общината в родопския град. Сдружението е с нестопанска
цел и подпомага много каузи с хуманитарна насоченост.
За пореден път жителите ни доказаха, че са сплотени и дейни, за което изказваме своята благодарност и
адмирации към тях - допълват от местната администрация.
Припомняме, че 15 деца са загинали от измръзване, а бежанските лагери са над 176, като над 90% от палатките
са унищожени от силните снеговалежи.
Споделяме и банковите сметки на Сдружение "Маргарити", по които могат да бъдат изпращани средства за
каузата:
Банкова сметка в POSTBANK
До: Благотворително сдружение Маргарити
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG45 BPBI 7940 1089 2988 01
Основание: бедстващи деца
Банкова сметка в CENTRAL COOPERATIVE BANK PLD, Bulgaria
До: Благотворително сдружение "Маргарити"
SWIFT CODE: CECBBGSF
IBAN: BG57 CECB 9790 10H8 1037 00
Основание: бедстващи деца
Средства могат да бъдат изпращани също и чрез PAYPAL:
До: [email protected]

Вече пет пъти седмично осигуряват топъл обяд от социалната трапезария към митрополията във Видин.
Средствата са от дарения, каза Видинският митрополит Даниил. Раздаването на топъл обяд пред
митрополитския храм започна през ноември, първоначално два пъти седмично. 
"Първоначално, с възможностите, които имахме от даренията, беше възможно два пъти в седмицата да се
раздава храна, постепенно се включиха и други дарители, които искат за останат в неизвестност, които от
милосърдно сърце вършат това. Това много ни радва, защото не от излишъка, хора които имат възможност, а от
хора, които знаем, че не са толкова имотни, но го правят това от милосърдие, и го правят така, както Господ е
казал: Лявата ръка да не знае какво прави дясната ръка!" 
Топъл обяд се приготвя всеки ден, без сряда и събота за около 30 души. 
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Барселона - книжка - благотворителност - Йоана Тернянова
Българче от Барселона издаде книжка с благотворителна цел
София, 31 януари /Мартина Ганчева, БТА/
Йоана Тернянова от българското неделно училище "Св.св. Кирил и Методий" в Барселона издаде книжка с
благотворителна цел. Това съобщиха за БТА от учебното заведение.

Българчето успява да убеди каталунските си съученици да издадат заедно книжка с разкази и да я продават, за да
подпомогнат с пари училищни инициативи. Идеята на Йоана, която написва шест от събраните разкази в "Contes,
histories y una mica mes", се радва на голям успех. Текстовете и илюстрациите в книжката от 30 страници са
създадени от "Малките Писатели" (Els Petits Escriptors). Половината творби са на каталунски, а другата - на
испански.

Творческото писане е само част от многото извънкласни занимания на Йоана. Тя свири на пиано, пее и рисува.
Посещава онлайн курс по творческо писане. През годините получава няколко награди. Три пъти печели на
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училищно ниво за нейната възрастова група конкурса за най-добро есе на каталунски език. От инициативите на
българската общност в Барселона грабва първа награда за рисунка на тема "Будителите са сред нас". Още на
седем години Йоана е избрана да свири в рекламен клип с участието на Гуинет Полтроу за каталунска фирма за
аксесоари.

"Въпреки че се появи на бял свят в земите на Дон Кихот и Санчо Панса в град Албасете, Кастилия Ла Манча, във
вените на Йоана тече единствено българска кръв", категорична е нейната майка Ренета Тернянова.

Още за Йоана можете да прочетете в рубриката "Нашите талантливи деца" на българското неделно училище "Св.
Св. Кирил и Методий" в Барселона.
/МГ/

Благотворителната акция осигури подкрепа и храна на най-нуждаещите се, а снимките говорят сами за успеха на
инициативата. Ето какво написаха и от сдружнието:

"Бъдеще за децата" отново е кауза на Ангелите. Казанлък продължава да бъде част нея.

През месец януари, Сдружение "Бъдеще за децата" и "Ангели за България" подкрепиха 60 семейства с деца със
специални потребности и възрастни социално слаби хора в района на гр. Казанлък с хранителни продукти от
първа необходимост. Общата сума на акцията бе в размер на 3000 лв. Крайният срок на инициативата бе
21.01.2022 г.

Това е поредна възможност, с която местната неправителствена организация, може да подкрепи семейства в
риск.

Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение "Бъдеще за децата" каза:

"Благодарим на "Ангели за България" че ни се довериха и за четвърти път ни подкрепят в тази кауза. В нашата
работа като подкрепяща организация, като специалисти, и в живота ни - като хора – ние се радваме на всеки,
който търси промяна. Нито един човек не заслужава да живее в лоши условия, без храна. Да не говорим за дете.
Именно затова тези акции са полезни и важни са нас."

От организацията "Ангели за България" изказват своята благодарност към целия екип на Сдружение "Бъдеще за
децата" за тяхното старание и работа.

Колеги и приятел на бургаския популярен озвучител Георги Панайтов органицират инициатива за събиране на
средства в негова помощ. Той страда от тежко заболяване и необходима финансова помощ, за да получи шанс за
адекватватно лечение.В негова помощ вече има инициатива, а във Фейбук бе публикуван призив за помощ. Ето и
точния текст на посланието.

"Приятели, 
Някои от вас може би познават и са имали възможността да работят с Георги Панайотов. 
Георги, заедно с група от момчета озвучители и осветители, са онова невидимо присъствие на почти всяко събитие
в Бургас. Те не са в светлината на прожекторите, но са звеното, без което тези прожектори няма да светят,
аплодисментите няма да се чуят и събитията няма как да се случат.
За своите приятели и колеги, Гошо е от онези спокойни професионалисти, на които се доверяваш лесно.

В момента Георги е изправен пред предизвикателство, което е свързано с неговото здраве. През последните две
години нашият колега и приятел претърпя две мозъчни операции, една в България и втора, преди дни, в Турция.

Лекарите в Турция назначиха още прегледи, консултации, изследвания, продължителна химиотерапия и
лъчелечение. До този момент семейството и близките на Георги се справяха сами със заплащането на скъпото
лечение. По предварителни изчисления, предстоящите процедури ще струват около 30 хиляди лева. За тяхното
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събиране разчитаме на вашата подкрепа!

Вярваме, че когато човек е в битка за най-важното - здравето, заслужава приятелско рамо по пътя! 
Дарителски кутии за лечението на Георги ще откриете в сградите на Община Бургас и Културен дом НХК. 
Можете да се включите и с дарение по сметката за лечение на името на Георги Панайотов:
IBAN: BG03UBBS80021463245010

BIC КОД: UBBSBGSF

Титуляр: Георги Панайотов Панайотов"

ОУ "Св. Климент Охридски" ще помогне на семейството от дупнишкото село Бистрица, чиято къща изгоря на 21
януари. Училището се включва в благотворителната инициатива, обединила жители на Дупница, село Бистрица,
околните общини и емигранти, в помощ на многочленното семейство Йончеви.

От 7 февруари стартира инициативата: "Купи своята мартеница от тук". Мартеничките ще бъдат изработени от
учениците от начален и прогимназиален етап и ще се предлагат на входа на сградата. Материалите са осигурени от
училището. Събраните пари ще бъдат преведени по сметката на семейство Йончеви.

Огънят в Бистрица унищожи 120-те квадратни метра покривна конструкция на триетажната къща, като последният
етаж е в окаяно състояние.
Благодарение на даренията, семейство Йончеви се съвзеха от шока и лека-полека възстановяват къщата си.

Алекс е преждевременно роден в 38 г.с., поради съмнения, че не наддава. Раждането не беше лесно и се налага
по спешност да бъде изваден с вакуум, което е причинило мозъчна травма.

Тази травма се установява едва когато е на 4 годинки при направено ЕЕГ. Локализират се източници на
кортикално забавяне в зони на Бродман 20, 21, 22, 40 и 41.

Тези области представляват ключови възли на езиковата мрежа за разбиране и продукция в човешкия мозък. В
допълнение се установява нарушена функционална свързаност между двете полукълба на мозъка на Алекс, което
предполага нарушена комуникация между полукълбата и недостатъчна интеграция на входящата информация.
Алекс е вече на 5 годинки все още не вербален. Поставена му е диагноза Аутизъм.

Украинската клиника Емсел дава 96% шанс за възстановяване на Алекс, чрез вливане на стволови клетки. Ще
бъдат необходими 5 вливки, всяка от която струва £10,000. Вливките се правят на всеки 6 месеца. Първата
процедура ще е на 21/02/2022. Финансовите възможности на семейството се изчерпват с първата вливка.

Нека всички заедно, да помогнем на Алекс, да излезне победител.

Може да направите дарение чрез:

REVOLUT

https://revolut.me/desisl5bn1

PAYPAL

paypal.me/givehopetoalexander

Чрез платформата GoFundme:

https://gofund.me/5482ba9d

Заглавие: Ученици от ОУ "Св. Климент Охридски" продават мартенички в помощ на останалото без дом
семейство от Бистрица
Дата: 31.01.2022 15:42
Медия: Вестник Вяра

Заглавие: ПОДАРЕТЕ НАДЕЖДА НА АЛЕКС
Дата: 31.01.2022 23:55
Медия: Класа

https://viaranews.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%83-%D1%81%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
http://www.classa.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/item/440813-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81


Чрез банков трансфер:

IBAN: BG98RZBB91551094847881

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзен банк

Титуляр: Людмила Пеева

Айля Керимова е само на пет години, но страда от сериозно заболяване на слуха, което й пречи да се развива
пълноценно. Момичето е диагностицирано с двустранна невросензорна загуба на слуха. За да възприема околния
свят по същия начин като всички останали, се нуждае от нов кохлеарен слухов апарат. Скъпото устройство обаче е
непосилен разход за семейството от Тутракан. Цената му възлиза на 14 500 лева, 9500 от които вече са събрани.
До набирането на пълната сума остават още 5000 лева.

Всеки, който има възможност да допринесе за осигуряването на нормален живот на 5-годишната Айля, може да
помогне чрез дарение на следната сметка на името на Айля Алтънай Керимова в "УниКредит Булбанк": IBAN:
BG16UNCR70001523387401, BIC/SWIFT: UNCRBGSF.

С подкрепата на съмишленици и Църквата акцията напредва бързо, но е необходима още подкрепа

Една акция, започнала в началото на тази година, е напът да приключи с наистина значимо добро дело - да върне
към живот стогодишен храм, който дълги години е тънал в немара. Красивата история е от Панагюрище, а в
основата й са трима млади мъже, привличащи все повече съмишленици и доброволци.

Те са част от сърцатите младежи, които всяка година скачат в ледените води на река Луда Яна, за да спасяват
кръста на Богоявление. И всяка година дават събраните от ритуала пари за благотворителни дейности или за хора
в нужда от Панагюрище или общината. Често организират и паметни шествия за герои, паднали за свободата на
България. Това съвсем не изчерпва добрите им идеи, казват за тях панагюрци.

Така преди десетина дни се появява поредният призив на Коста Варадинов, Събо Николов и Иван Белишки: "Тази
година се заемаме с нелеката задача да възстановим храм-паметника "Свети Йоан Златоуст" в град Панагюрище.
Църквата е построена през 20-те години на миналия век и е посветена на дедите ни, загинали във войните за
национално обединение в периода 1912-1918 година.

Храмът носи и духа на историята ни - вътре са изписани имената на над 200 герои от Панагюрище и околията.

Към момента сградата и околността са в окаяно състояние - покривът е пред разруха, а намиращите се вътре 100-
годишни икони, дарени от нашите предци, са застрашени от унищожаване".

Тримата инициатори започват със свои средства, както и с подкрепата на Панагюрска духовна околия и
съмишленици. Малко по-късно откриват и целева дарителска сметка.

Резултатът за десетина дни - околните терени са разчистени от отпадъци, в храма е възстановено осветлението,
демонтирани и почистени са иконите, които ще бъдат реставрирани и консервирани, в околните зелени
пространства са засадени млади дръвчета.

Тепърва обаче предстои още много работа, която ще изисква и сериозни средства. Спешно трябва да бъде
подменена цялата покривна конструкция, която не само че тече, но е и опасна. Предстоят основни ремонти и по
останалата част от сградата.

Тримата инициатори се радват на всяка помощ - с труд, дарения или материали.

Средствата се набират по целева сметка в Postbank: IBAN: BG22 BPBI 7930 4035 7007 01, SWIFT/BIC: BPBIBGSF,

Заглавие: Петгодишно момиче се нуждае от средства, за да чува
Дата: 01.02.2022 06:50
Медия: Екип 7

Заглавие: Младежи връщат към живот стогодишен храм
Дата: 01.02.2022 10:12
Медия: Марица

https://ekip7.bg/2022/02/01/petgodishno-momiche-se-nuzhdae-ot-sredstva-za-da-chuva/
https://www.marica.bg/region/pazardjik/mladeji-vrashtat-kam-jivot-stogodishen-hram


титуляр: Коста Георгиев Варадинов. Основание: Дарение за реставрация на храма.

"ДоброТворците от Бургас", които са доброволци към общинската инициатива "Бургас харесва младите", не
ограничават дейността си само до организиране и участие в състезания, културни събития и разнообразни
програми. Те отдавна са се доказали като ценители и пазители на бургаската природа. Затова често се включват в
акции за почистване, залесяване и тематични интелектуални игри в градски условия – лов на съкровища.

В неделя младите доброТворци използваха слънчевите сутрешни часове, за да почистят боклуци и да засадят
повече от 50 люляка. Първата дузина благоуханни храсти са разположени пред укритието за наблюдение на птици
на брега на Атанасовско езеро – първа спирка по "Пътеката на саблеклюна", със съдействието на Радостина
Ценова от фондация "Биоразнообразие". Останалите около 40 фиданки бяха засадени срай алеята, свързваща
"Акве Калиде" и парк "Минерални бани", както и в отсечката от бариерата до пивоварната METALHEAD.

Акцията бе организирана със съдействието на Община Бургас, в лицето на ЦАУ "Освобождение".

Младежите силно се надяват, че повече бургазлии ще последват примера им и ще допринесат активно за
почистването на замърсените градски зони, поддръжката и опазването на новото.

Емилиян е на 8 години и е от гр. Варна. През пролетта на 2019 г. започват симптомите на болестта му и оттогава
детето трябва да се бори с тежка диагноза

Емо е диагностициран с "Болестта на Хишпрум". Това е болест на дебелото черво – липса на клетки в червото, като
може да е цялото или само част от него. В случая при 8-годишният Емо е открита липса на ганглийни клетки в
ректума след извършване на биопсия и операции.

Направен му е ядрено-магнитен резонанс, при което откриват болестта. Симптомите са уголемено дебело черво,
подуване на коремната и стомашната област, силни болки в ректума и корема, повръщане, газове и изпускане по
малка и голяма нужда с неусещане за ходене по нужда. Детето претърпява 4 кръвни операции: 3 през ануса и 1
коремна. Предстои му дълго и сложно лечение.

Според последната информация от страницата "Бъдеще за Емилиян" състоянието на детето не е добро. След
няколко дни се налага Емо да отпътува за Турция за контролен преглед, който е много важен, но средствата не
достигат. По сметката за лечението му има близо 2000 лева, а необходимите средства за контролния преглед и
изследванията са 2750 евро.

Всеки, който иска и може да дари, може да го направи по следните начини:

IBAN в банка ДСК:

BG48STSA93000026548514

BIC:STSABGSF с титуляр Емилиян Стефанов

PayPal:silviaronkova4@gmail.com

Заглавие: Бургаските доброТворци с първа зелена акция за годината, засадиха 50 люляка
Дата: 01.02.2022 10:39
Медия: Zona burgas

Заглавие: Състоянието на 8-годишният Емо от Варна се влошава: Спешно набират средства
Дата: 01.02.2022 10:30
Медия: Нова Варна

Заглавие: Хора с добри сърца помогнаха на Ваня Димитрова, нужни са още средства за лечението в Германия
на 15 февруари
Дата: 01.02.2022 10:58
Медия: Е Бургас

https://www.zonaburgas.bg/burgaskite-dobrotvortsi-s-parva-zelena-aktsia-za-godinata-zasadiha-50-lyulyaka/
https://novavarna.net/2022/02/01/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/
https://e-burgas.com/post/hora-s-dobri-sarca-pomognaha-na-vanya-dimitrova-nujni-sa-oshte-sredstva-za-lechenieto-v-germaniya-na-15-fevruari-6721


Победителката в Мисис Бургас се надява да може да пътува за Дюселдорф след две седмици

Хората с добри сърца помогнаха на Ваня Димитрова да събере половината от необходимата сума за лечението ѝ.
Победителката от конкурса Мисис Бургас 2017 страда от тежката диагноза Мениерова болест, която засяга
вътрешното ухо и напълно променя нейния живот.

В средата на януари младата майка разказа за състоянието си във видео, в което се обръща с молба за помощ в
набирането на средства за скъпо лечение в Германия. Емоционалното ѝ обръщение докосна много хора, които
подпомогнаха дарителската сметка и така половината сума от необходимите 14 хил. евро вече е събрана.

Ваня трябва да бъде приета в клиниката в Дюселдорф на 15 февруари за изследвания и едноседмично лечение.
Лекарите дават надежда, че тя отново може да върне нормалния си начин на живот. За целта обаче трябва да
бъде събрана останалата част от сумата, която е непосилна за семейството ѝ.

Ако желаете да помогнете, може да го направите на дарителската сметка, която се намира под статията.

Цялата история на Ваня може да чуете във видеото.

Дарителска сметка Райфайзенбанк
IBAN : BG57RZBB91551014263832
BIC : RZBBBGSF

47-годишният мъж страда от ревматологично заболяване - Болест на Бюргер

47-годишният Светлозар Дончев от София е самотен баща на две деца и е диагностициран с тежко
ревматологично заболяване - Болестта на Бюргер (Buerger's Disease). Той е един от четиримата в страната, които
са диагностицирани с тази нелечима болест.

Преди време ви разказахме за Светльо, но неговата борба продължава, за да може да се грижи за децата си.

Болките и проблемите на Светлозар започват през 2019 година, когато, в следствие на силен стрес след тежък за
него и децата му развод, се отключва заболяването. Въпреки че диагнозата му е потвърдена от трима независими
лекари, той не спира да вярва и да се бори за собствения си живот и този на двете си малолетни деца, които след
развода са му присъдени и отглежда сам. Светлозар избира да се бори пред риска да остане в инвалидна количка
завинаги. Всеки месец, обаче се нуждае от скъпоструващо лечение, за да продължи да ходи. Преди да заболее,
Светлозар е имал сигурна и постоянна работа, с която е издържал и изхранвал децата си. Болестта обаче го прави
нетрудоспособен и проблемите му започват да се задълбочават. И точно когато всичко изглежда безнадеждно,
приятели на Светльо проявяват милосърдие и солидарност и организират няколко дарителски кампании, чрез
които са събрани средства както за лекарства за лечението му, така и за дрехи и храна на децата му.

"Болката е невероятна. Получавал съм много бъбречни кризи, но тази болка не мога да я сравня с нищо, много
боли, но няма да спра да се боря за живота си и живота на децата ми. Благодарен съм на всички хора с добри
сърца, които въпреки пандемията и всички негативни последици от нея, проявиха солидарност и даряват средства
чрез които спасяват мен и децата ми. Мечтая един ден отново да съм здрав и да се върна към нормалното си
ежедневие и работа. Тогава ще мога да върна на всички хора направеното от тях за мен и семейството ми добро",
каза пред Dir.bg Светлозар Дончев.

Тежкото ревматологично заболяване на Светлозар е нелечимо, въпреки че може да се стопира с медикаменти.
Лекарят, който досега го е лекувал, му съобщава, че при най-мрачния сценарий е възможно да се стигне до
ампутация на краката.

Наскоро Светлозар сменя своя лекуващ лекар, като д-р Росен Разбойников сам го потърсил след като разбрал за
неговия случая. Когато се запознали д-р Разбойников установил, че състоянието му не е добро, но му предписал
ново лечение.

"Под коляното от три артерии работеше само една, което за млад човек, активен и подвижен, води до това, че
започват болки дори в състояние на покой. Заради болките Светлозар имаше доста голям прием на опиати на
ден. Новото лечение му повлия добре и така значително намалихме опиатите, които взимаше заради болките",
обясни д-р Росен Разбойников.

За да продължи своето лечение Светлозар се нуждае от още средства, с които той не разполага. Именно затова
приятелите му решават да организират още една дарителска кампания, чрез която да бъдат събрани
необходимите средства за продължаване на неговото лечение, както и за издръжката на двете му деца, които той

Заглавие: Самотният баща на две деца Светлозар има нужда от помощ с борбата си с тежка болест
Дата: 01.02.2022 10:50
Медия: Dnes dir bg

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/samotniyat-bashta-na-dve-detsa-svetlozar-ima-nuzhda-ot-pomosht-s-borbata-si-s-tezhka-bolest


отглежда сам.

Приятелите на Светльо се обърнаха с молба към Dir.bg за съдействие и призоваха за помощ, подкрепа и
солидарност към Светльо и двете му деца.

"Нека в този труден за цялото ни общество момент да бъдем съпричастни и солидарни и нека всеки да дари
колкото може средства, за да помогнем на Светлозар да оздравее и да се върне към нормалния си живот,
работата и грижата за двете си деца", призоваха приятелите на Светльо.

Сметката, по която може да дарите средства и да помогнете на Светлозар, е:

IBAN: BG81STSA 9300 1528 7359 95

BIC: STSABGSF

Титуляр: Светлозар Николов Дончев

e-mail: don4ev1974@abv.bg

PayPal: Svetlozar Donchev

Телефон за връзка със Светлозар за дарение на храна и дрехи: 0877 717 471

Кметът на село Дебрен Тюркян Ходжова призова съселяните си да отворят сърцата и портфелите си за
благотворителна кауза. Става въпрос за Мелек Лиманова, която се нуждае от операция. Операцията ще струва 10
хиляди лева, а сумата е непосилна за семейството на болната жена. Затова, съпричастна към ситуацията,
селската управа се ангажира с намирането на средства.

Тъй като е нужно парите да се съберат в кратък срок- до 7-ми февруари т.г., в кметството ще се проведе кампания
в петък – 4-ти февруари.

Жителите на Дебрен са известни със своята отзивчивост, затова кметицата предварително благодари на своите
съселяни, проявили съпричастност и разбиране към болката и нуждите на другия.

Ансамблите "Странджа", "Тракия", "София-6" и "Шевица" се обединяват в един емблематичен фолклорен концерт с
благотворителна цел "ФОЛКЛОР (С) МИСЪЛ". 
На 3-ти март, в зала 1 на НДК, четирите формации ще забавляват любителите на народната музика и ще поставят
началото на учредяване на стипендии за даровити ученици от националните училища за фолклорни изкуства:
НУФИ "Широка Лъка" и НУФИ "Филип Кутев" - Котел. 
Двете училища са мостът между миналото и настоящето, възпитали са поколения пеещи, танцуващи и свирещи
българчета. Днес даровити деца - същински диаманти - искат да се посветят на тези професии, но не могат да
отидат да учат там и поради финансови причини. 
"Мисълта за децата на България ни дава (с)мисъл да продължаваме напред..." е мотото на благотворителното
събитие, а организаторите са убедени, че този концерт ще се помни дълго време. 
"Все по малко млади момичета и момчета избират народния танц, традиционния български инструмент или песен
за своя професия... Професионалното ни изкуство има остра нужда от кадри, браншът е абсолютно застаряващ!
Затова трябва да поощряваме и вдъхновяваме младите талантливи деца да изучават традиционен фолклор в
училищата, впоследствие това да им стане професия и да се реализират в професионалните колективи на
България!", споделят инициаторите. 

Заглавие: Кампания за Мелек Лиманова в Дебрен
Дата: 01.02.2022 11:39
Медия: Топ Преса

Заглавие: ПФА "Странджа" се включва в благотворителен концерт за подпомагане на даровити деца
Дата: 01.02.2022 11:52
Медия: Poligraff

Заглавие: Доброволци изляха плоча на изгорелия дом на сем. Йончеви в дупнишкото село Бистрица
Дата: 01.02.2022 14:00
Медия: Вестник Струма

https://toppresa.com/267281/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://poligraff.net/news/pfa-strandza-se-vklyucva-v-blagotvoritelen-koncert-za-podpomagane-na-daroviti-deca/71700
https://struma.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F/


И църковното настоятелство на храм "Възнесение Господне" в дупнишкото село Бистрица се включи в
дарителската акция за пострадалите три семейства от пожара, който унищожи покрива на къщата им. В неделя
настоятелството реши да дари 200 лв. на пострадалите. Свещеник Георги Гелов, който служи в храма, разказа
пред репортер на "Струма":

"Йордан Йончев, по-големият син на Сашка и Славчо Йончеви, улови Богоявленския кръст и дари 770 лв., които
събра от миряните, на църквата. С дарените пари ще се изрисуват четири икони за иконостаса пред олтара.
Наскоро беше подменено и дюшемето в олтара с безплатна помощ на миряни от селото. Иконите, които ще се
нарисуват, са продължение на ремонта в храма", заяви отец Гелов.

Много хора изразиха своята съпричастност към трите семейства. Шестокласници от столично училище събраха 230
лв. и ги изпратиха на сем. Йончеви, за да ги подпомогнат. Приятел на кмета на с. Бистрица Кирил Огненски от
ученическите му години от с. Говедраци, община Самоков, е осигурил дървесината за покрива, която струва около
3000 лв. Всеки жител на селото помага с каквото може – кой с пари, кой с труд. Дори гастарбайтери в Италия и
Англия събират средства. В петък десетина млади мъже, приятели на семействата, са избили плочата под
покрива, която бе разрушена при пожара, и остава да се изгради новият покрив.

В селото се коментира, че такава благотворителност не е проявявана до момента. Но сем. Йончеви са добри хора,
помагат в нужда на съселяните си, които сега им връщат добрините, твърдят местните хора.

Както "Струма" писа, на 21 януари изгоря покривът на къщата на трите семейства Йончеви в с. Бистрица. Пожарът
е тръгнал от комина на триетажната къща.

Само за 10 дни всички отломки от пожара са изчистени и е излята плоча.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

За календарната 2021 година в набирателната сметка на Общински фонд "С един лев в помощ на болните деца от
Община Сатовча" са постъпили общо 13 723,57 лева.

От тази сума 9457 лева са дарение от Общинската администрация и поделенията към нея – кметства по населени
места, стопански дейности, училища, детски градини, детски ясли, пенсионерски клубове и домашни социални
патронажи. 3906,57 лева са дарение от Общински съвет-Сатовча, Ибраим Шерифов е внесъл 60 лева, Мехмед
Абланички – 250 лева, а Стела Николова – 50 лева.

През миналата година са постъпили три молби за финансово подпомагане и са отпуснати 6629 лв. Отпуснатите от
Комисията пари са получени от родителите на децата, съгласно изискванията.

От създаването на фонда на 1-ви август 2006 година до 31-ви декември 2021 година са постъпили общо 171 701,45
лева. Изплатените средства пък са в размер на 110 545,67 лева.

Парично подпомогнати са 61 деца, от които на 23 са осигурени суми допълнително. Към края на 2021 година
наличните средства в набирателната сметка на фонда са в размер на 61 155,78 лева.

Битов инцидент остави 17 човека от Антон без дом. Вечерта на 29 срещу 30 януари избухва пожар на втория етаж в
къща в Антон и независимо от опитите да бъде потушен, огънят поглъща всичко за няколко минути.

Теменужка: По миналата нощ децата бяха при мен в долната стаичка, която се запази в момента. В 22:15 часа,
моя син – голямия, който е опериран, се качи горе да си легне и започна да вика че горим. Всичките скочихме, но
не можеше да се направи нищо. За секунди стана.

Заглавие: Почти 14 000 лева дариха за година в Сатовчанско за болни деца
Дата: 01.02.2022 14:38
Медия: Топ Преса

Заглавие: Пожар изпепели къща в Антон. Семейство се нуждае от помощ
Дата: 01.02.2022 16:51
Медия: Средногорие Медия

https://toppresa.com/267320/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-14-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0
http://novpogled.net/News2019/pozhar-izpepeli-kashta-v-anton-semeystvo-se-nuzhdae-ot-pomosht-14686-96763.html


Заради инцидента многодетното семейство и роднини остават без дом. Пожарът ги принуждава да се съберат в
единствената оцеляла стая-пристройка.

Репертер: Къде живеете сега?

Теменужка: Сега живеем тук в една стаичка.

Репортер: 17 души?

Теменужка: Да, другите деца са по комшии. Е го и най-големия човек. Благодарение на Господ, че нямаше деца…
няма ранени.

Кметът на община Антон Андрей Симов е съпричастен с неволите на своите съграждани. Общината и общинските
съветници се готвят да помогнат с всичко, с което могат.

Андрей Симов: За съжаление историята на живота познава и такива мигове и Общината, и като цяло хората сме
принципно за това да помагаме в такива тежки моменти за жителите на една община. Всички тези хора са
гласували доверие на общината, за да помага в такива случаи. За това сме подели инициатива за набиране и на
средства и на всякакъв вид материали за укрепването на пострадалата къща. Както виждате, проблем в
инсталационната система е довел до нейното опожаряване. И в следствие 17 членно семейство остава без
покрив. Имали сме и други такива случаи през годините, които познава нашата община. Отзовавали сме се винаги
до толкова колкото биха могли да бъдат нашите сили и този път ще го направим, просто защото всички сме хора на
този свят и трябва да бъдем съпричастни към всеки един жител на нашето населено място. Тези всичките дечица
и родителите им живеят в една стая в момента, 17 човека са, по моя информация дори за дядото няма място къде
да остане да нощува. Правим извънредна сесия на общински съвет тази седмица за отпускане на средства, за
стартиране на укрепване на опожарената къща. Стартираме преговори с местния бизнес и с предприятията, които
са на територията на Средногорието. Със сигурност няма да стане много бързо, но имам големи надежди, че
както сме се справяли през годините, така ще се справим и този път, тези хора да бъдат подпомогнати. Защото
случилото се не е умишлено, просто битов инцидент, което би могло да се случи на всеки, на всяко едно семейство.
Да не дава Господ никому. Лично аз заставам плътно зад случилото се и поемам инициативата да успеем да
запазим поне изграждането на този дом отново.

От община Антон разпространиха апел за помощ за многодетното семейство. В сградата на Общинска
администрация Антон, всеки желаещ може да дари дрехи, обувки, мебели, домакинска посуда, хранителни
продукти или други вещи от първа необходимост за семейството. В касата на общината ще се събират и финансови
средства с цел възстановяване на къщата до годни за живеене условия.

От община Антон призовават всички, които имат възможност да помогнат!

Теменужка: Благодарна съм на тези които ще помогнат, Господ и на тях да помага и да не се случва на никой.

Благотворителната кампания към настоящия момент е безсрочна. Междувременно кметът на община Антон
Симов съобщи, че вече е подсигурен фургон за временно настаняване на семейството.

Под мотото "Бяло и червено вплетени в едно, днес ти ще направиш поредното добро" ще премине Кампанията за
набиране на средства за хора в нужда, която се организира от Община Тутракан и Общински център за
извънучилищни дейности (ОЦИД).

Целта е да се насърчат творческите способности и фантазията на младите хора при изработването на мартеници,
да се обогатят знанията за българската мартеница - начинът на изработване и първомартенската обредност,
както и да провокира интерес сред децата да се запознаят с красотата и символиката на мартениците като
формира у тях естетическо мислене.

Събитието няма конкурсен характер. То се провежда в две категории - "Мартеници" и "Кукла, пано или накит" и в
него могат да участват хора на възраст от 1 до 101 години.

Мястото за предаване и изпращане на готовите творби е в ОЦИД, който се намира в Тутракан, на ул. "Димитър
Благоев" №51, всеки делничен ден до 25 февруари.

Според регламента, всички изпратени или предадени на място творби трябва да съдържат списък с имената на
участниците - години, клас/училище, институция, учител/родител, телефон за връзка и имейл.

Заглавие: Дарителска кампания "Мартеничка - 2022"
Дата: 01.02.2022 17:41
Медия: Порталът на Силистра

https://www.portal-silistra.eu/news/10836


Поради благотворителния характер на събитието, всеки участник ще получи Благодарствен адрес на електронната
поща.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой,
самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че
някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ 

Имат нужда от храна и средства

72-годишната Славка е с диабет, инсулт и три стента на сърцето, няма какво да яде

Майка и син с редица заболявания продават телевизора си, за да си купят храна.

72-годишната Славка от Шумен живее заедно със сина си, като и двамата имат здравословни проблеми.
Възрастната жена е с диабет и инсулт, като има поставени и три стента на сърцето. Нейният син за съжаление е
развил усложнения на черния дробв следствие на хепатит и семейството едва успява да оцелее. Двамата живеят
под наем и с пенсията на възрастната жена от 300 лв. на месец не могат да се справят с трудностите пред тях.

В края на миналата година двамата болни достигат до един от най-трудните моменти в живота си, като буквално
нямат какво да сложат на масата си. Затова и се принуждават да се разделят с телевизора си, за да могат да се
позволят хранителни продукти от първа необходимост.

"Събираме им храна за по-дълго време, като екипът ни вече изпрати на семейството такава, за да знаем, че имат
какво да ядат. За сина на жената има нужда от дрехи размер М и обувки 41-ви номер. Ако някой има телевизор,
който не ползва, може да им го подари. Хранителните продукти, които събираме, са варива, основни храни и
подправки, месо, картофи и всичко друго по избор. Както и такива, подходящи за диабетик", разказват от
благотворителната организация "Подай ръка\Заедно за по-добро бъдеще".

Доброволците реагират бързо и плащат натрупаната сметка за вода на семейството. Осигурен е и месечният наем.
Но нуждата от храна и средства остава и за следващите месеци, така че всеки благороден жест ще помогне на
Славка и сина й да успеят да се справят с трудния си живот.

Ако желаете да подкрепите семейството, може да звъннете на телефон 0893 025 067 от 11 до 18 ч.

За да се запази спокойствието и достойнството на жената, по нейна молба лицето й е скрито.

Ако желаете да изпратите храна, дрехи или друга подкрепа, може да го направите на следния адрес: София, ул.
"Иван Сусанин" 42б, ако сте от София, или желаете да използвате куриер.

Апарат за 14 500 лева може да й помогне да чува

5-годишната Айля не може да се развива пълноценно

Слухът на петгодишно момиченце изчезва всеки ден малко по малко.

Айля Керимова още не е тръгнала на училище, но вече се сблъсква със сериозна трудност, която може да обърка
целия й живот. Момиченцето страда от сериозно заболяване на слуха, което й пречи да се развива пълноценно.
Айля е диагностицирана с двустранна невросензорна загуба на слуха.

Това е рядко срещано заболяване. Почти винаги двустранната глухота е предшествана от първоначално
едностранна. Тъй като слуховият апарат представлява важен орган за комуникация между хората, при пациентите
с двустранна невросензорна загуба на слуха може да се стигне до изпадане в социална изолация.

Заглавие: Болни майка и син сменят телевизор за хляб
Дата: 02.02.2022 09:02
Медия: БЪЛГАРИЯ ДНЕС

Заглавие: Дете губи слуха си всеки ден
Дата: 03.02.2022 10:01
Медия: БЪЛГАРИЯ ДНЕС

https://www.bgdnes.bg/Article/10775337
https://www.bgdnes.bg/Article/10783283


Големият проблем пред момичето е, че губи слуха си, което пречи и на развитието на говора й. Затова е
изключително важно колкото се може по-бързо да се проведе лечение, за да не се стига до този вариант. Ако не
получи спешна помощ, Айля освен глуха може да остане и няма или да има затруднения при говорене.

Надежда все пак има!

За да възприема околния свят по същия начин като всички останали, Айля спешно се нуждае от нов кохлеарен
слухов апарат. За жалост, скъпото устройство е непосилен разход за семейството от Тутракан. Цената на апарата
възлиза на 14 500 лева, които родителите на Айля не могат да си позволят. След започване на кампания, с която
да се набавят средствата, вече са събрани 9500, като остават още 5000 лева.

Всеки, който има възможност да допринесе за осигуряването на нормален живот на малката Айля, може да
помогне чрез дарение на следната сметка на името на Айля Алтънай Керимова:

IBAN: BG16UNCR70001523387401

BIC/SWIFT: UNCRBGSF

"УниКредит Булбанк"

На 5 март Държавна опера-Стара Загора стартира "Ние сме музиканти" със съдействието на Община Стара
Загора. Проектът ще започне с арт-терапевтични и развитийни работилници, в които освен с деца със специални
образователни потребности или поведенчески трудности, ще се работи и с деца от различни възрастови групи с
потенциални или изявени артистични интереси. Те са безплатни и са отворени за регистрация до запълване на
свободните места.

Инициирането на един от най-дълго подготвяните и осмисляни проекти на Държавна опера-Стара Загора "Ние
сме музиканти" бе провокирано от факта, че класическата музика може да повлияе положително на млади хора с
разстройства от аутистичния спектър, дефицит на вниманието и хиперактивност, синдром на Даун и други сензорни
или емоционално поведенчески трудности. Подобни културни социализиращи дейности не са добре развити в
България, а нуждата от тях е голяма и Старозагорската опера има мотивацията да бъде пионер в това измерение.
Реализирането на "Ние сме музиканти" ще предостави възможност за приобщаване на деца и младежи с
развитийни и поведенчески проблеми. В две поредни години проектът "Ние сме музиканти" бе популяризиран и
високо оценен като финалист в европейската надпревара на асоциацията на европейските филантропи за опера
и балет "FEDORA" – най-престижната европейска платформа, подкрепяща иновации в оперното и балетното
изкуство. През 2021 година в специална страница за конкурса на FEDROA https://www.fedora-
platform.com/discover/nominees/we-are-musicians/360 Държавна опера-Стара Загора успя да събере дарения в
размер на 8 427 евро. Концепцията на "Ние сме музиканти" е насочена към създаването на първия в България
интерактивен сензорен спектакъл за деца и младежи със специални образователни потребности. Държавна
опера-Стара Загора вдъхновено и грижовно успя да подготви необходимата артистична и уютна среда за
провеждането на заниманията с деца, която да бъде съобразена с всички специфични изисквания за комфорт и
условия на безопасност.

Заниманията ще се провеждат от терапевта Русалина Мочукова, която използва в работата си похвати от
логопедията, логоритмиката, музикотерапията, както и методът Орф-Щулверк, съчетаващ ритъм, говор, музика и
движение свирене на орф инструменти с интересни игри.

"През годините на моята певческа кариера винаги съм усещала, че освен споделяйки изкуство като артист на
сцената, бих могла да го споделям и с деца, съчетавайки музиката и логопедията като вид терапия. По време на
работата ми като вокален педагог в студио "Clang Art" – Виена имах възможност да участвам в различни семинари
и да се запозная с музикално-педагогическия метод "Орф – Шулверк". Това инспирира интереса ми към
логоритмиката и разбира се логическият завършек на всичко логопедията, която се превърна моя кауза. Оттам се
породи и идеята чрез арт и логопедична терапия да обединим реч, движение и ритъм, като заедно с това да
стимулираме творчеството чрез свирене на Орф инструменти, рисуване, моделиране, танц и драма. Вярвам, че
изкуството има силата да променя животи по много дълбок и необикновен начин, да бъде ключ към един по-
добър начин на живот и щастие." – споделя Русалина Мочукова.

Арт-терапевтични и развитийни работилници "Ние сме музиканти"

На 5 март 2022г. стартира първия етап от проекта "Ние сме музиканти", който ще бъде насочен към 3 групи деца:

Заглавие: Арт-терапевтични работилници "Ние сме музиканти" стартират в Старозагорската опера
Дата: 03.02.2022 10:03
Медия: kafene.bg
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– Арт-терапевтично ателие за деца от 4 до 14 години със специални потребности. Подходящо за деца с проблеми в
развитието – синдром на Даун, високо функционални деца с разстройство от аутистичния спектър и др. Групата е с
капацитет до 6 деца и се провежда веднъж седмично, в събота, с времетраене 45 минути.

– Ателие за деца с артикулационни и езикови затруднения. Подходящо за деца от 4 до 7 години с нарушение в
артикулацията, дикцията, с дислексични дефицити, нарушена прозодика на речта (заекване) и др. Заниманията се
провеждат веднъж седмично, в събота, с времетраене 45 минути.

– Ателие за креативност и емоционална интелигентност. Подходящо за деца между 3 и 7 години, в норма –
обучение на концентрация над собствените чувства и усещания, формиране на комуникативни умения, развитие на
въображението и творческите способности, повишаване на самочувствието. По преценка на терапевта,
участниците в ателието ще имат възможност да се изявят в представление на Държавна опера – Стара Загора,
както и да са сред публиката на първия български сензорен спектакъл, подходящ за хора с различни
възможности.

Сподели в:

За нуждата от помощ и събирането на средства разказва Йорданка Илиева в групата в ФБ с. Ягода.

"В неделя едно семейство от Ягода,мои приятели остана без дом.София,Цветан и малкия Стефан видяха как
къщата,която доскоро стягаха с "две ръце",ремонтираха,правиха цветни алеи,изпълниха с живот, изгоря пред
очите им.Да,ще кажем ,такива неща се случват……..За нас четящите-поредната лоша новина.За тях
,живота,плановете и мечтите им!И точно в моменти,като този,подавайки ръка се чувстваме по-живи ,по-значими и
нужни от всякога!Казват,че човек носи дома в сърцето си……Има хора,които и в гората могат да съградят дом с
огънче и други-бездомни в палатите си.Те ,Цветан,София и Стефан ще го издигнат отново,защото го носят в себе
си,но с нас ,с ВАС ще им е по-леко!Благодарение на добри и инициативни хора се направиха дарителски
кутии,които ще бъдат на разположение в хранителните магазини ,аптеката и баничарницата на селото.Със
специална благодарност към г-н Кънчо Кънчев,който се съгласи да представлява дарителската кампания и да
организира предаването на получените средства към семейството.Ако желаете да помогнете,предоставям тел.на
г-н Кънчев-0888873838.Също и банкова сметка на София Василева Атанасова.BG26UBBS80021033578440 BIC
UBBSBGSFСъс сигурност ще са нужни вещи,техника,посуда и дрехи,но на първо време е необходимо да съградят
дом,поне донякъде,за да има къде да ги приберат.Ако възможностите ви не позволяват да помогнете
финансово,то моля,споделяйте публикацията и изпратете една добра мисъл за тях."

Ученици от Несебър припознаха кръводаряването като своя кауза. Младежите ще го популяризират с личен
пример и ще посветят на него видео по проект по гражданско образование под наслов "Кръводаряването е
важно".Така петима дванадесотокласници от СУ "Любен Каравелов" в Несебър решават един да бъде дарител, а
другите да го снимат, след което да подготвят видео и да го разпространят сред съученици.

Проектът е изготвен за

дисциплината на учителката Екатерина Попова, която предложила няколко теми, сред които и тази. Кръводарител
става Вели Ферад, който вече е навършил 18 години. Иван Димов и Илияна Димова заснемат целия процес - от
попълването на анкетните карти, проверката на хемоглобина, кръвната група и здравословното състояние на
дарителя и провеждат интервюта с работещите в Отделението по трансфузионна хематология в УМБАЛ-Бургас.

С монтажа и обработката на

кадрите се занимават останалите двама - Александра Ангелова и Александър Балинов. "С това видео се надяваме
да провокираме повече млади хора да дарят кръв, за да помогнат на нуждаещи се и да покажем, че в процеса
няма нищо страшно и притеснително", казват учениците.

"Благодаря им за интереса и за идеята, радвам се, когато виждам такива осъзнати и отговорни млади хора.
Благодаря на техните родители и учители, които ги подкрепят.

Заглавие: Събират средства за възстановяване на изгоряла къща в Ягода
Дата: 03.02.2022 10:06
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: Ученици с видео за кръводаряването
Дата: 03.02.2022 10:55
Медия: clinica.bg
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https://clinica.bg/19798-Uchenici-s-video-za-kryvodarqvaneto


Вярвам, че чрез тях и други

ще разберат колко е важно кръводаряването и колко ползи има и за кръводарителя. Най-голямата е
удовлетворението, че си спасил човешки живот, макар че и извинителната бележка за два дни отсъствие от
училище сигурно е важна", сподели старшата сестра на отделението Надя Кирилова, която също участва във
видеото. То вече е качено в социалните мрежи.

Благотворителен концерт "От театъра За театъра" ще събира средства за изграждането на лятна театрална сцена
към Кукления театър в Русе. Той ще се състои на 9 февруари, сряда, от 19.00 часа, на сцената на Държавен куклен
театър - Русе.

В благотворителната инициатива ще участват дует "Послепис" и техни партньори на сцената - Васил Маринов на
кахон и Илиан Венков - на бас китара. Ще звучат авторски песни на Митко и Светлина, както и популярни
български и чужди парчета.

Инициативата за събиране на средства за лятна сцена стартира с Коледен благотворителен базар през декември
2021г.

Идеята за изграждане на лятна сцена се зароди след въведените ограничения за посещения в закрити
помещения в следствие разпространението на COVID-19. Кампанията има за цел да популяризира и да даде
широка гласност на каузата, и да получи подкрепа от страна на всички русенци по душа.

Желанието на екипа на Кукления театър е да преобрази пустеещата площ, непосредствено до сградата на
кукления театър, с ясната визия да я превърне в притегателен, културен център за възпитание на поколения
млади русенци и приказно място за малките зрители.

Всеки любител на кукленото изкуство може да се присъедини като даде подкрепата си – като окаже съдействие с
доброволна дейност, с предоставяне на средства или чрез друга финансова подкрепа.

Входът е свободен, със зелен сертификат.

АРЕНА

Момченцето ще бъде настанено при бабата и дядото

Продължава разследването на скандалния случай във Враца, при който жена почина след забавен прием в
спешното отделение.

В социалната служба са постъпили предложения за осиновяване дори от други държави, на детето, което загуби
майка си, но вече е ясно, че то ще бъде настанено при роднини.

"В момента хората молят за малко време, да изживеят мъката си, да изживеят болката си. Това, което искат да
кажат на всички хора, е, че в момента детето не се нуждае нито от дрехи, нито от обувки, нито от играчки", обясни
Мая Методиева от сдружение "Бъди добър! Прави добро!", която поддържа постоянен контакт с близките на
починалата жена.

От името на сдружението вече са внесени 1000 лева в дарителската сметка. На този етап на семейството е
отпусната и еднократна помощ от 375 лв. и още 750 лв. по Закона за закрила на детето, казаха социалните.

Според Незабравка Костова, началник-отдел "Закрила на детето", момченцето ще бъде настанено при бабата и
дядото по майчина линия.

Със семейството и момченцето ще работят психолози. На името на бабата е открита банкова сметка.

Заглавие: Кукленият театър събира пари за лятна сцена с концерт
Дата: 03.02.2022 12:01
Медия: Arena media

Заглавие: Вълна от съпричастност към детето, изгубило майка си в спешното отделение във Враца
Дата: 03.02.2022 11:59
Медия: БТВ
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Междувременно стана ясно, че и тази вечер пред болницата ще има протест. Засега медиците от болницата пазят
мълчание.

Дарителската инициатива в Ардино под надслов "Ардинска солидарност" събра сума в размер на 5 010 лева и 50
евро. Тя стартира в края на 2021 г. за семейството от Синчец, чиято къща бе разрушена вследствие на обилните
дъждове, последвани от обилен снеговалеж в средата на месец декември.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, под чиито патронаж беше проведенa благородната акция, предостави
набраната сума на пострадалото семейство.

От своя страна, пострадалото семейство, изказа своите най-сърдечни и искрени благодарности на всички, които
им подадоха ръка.

Гюнер ШЮКРИ

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 1)

Омбудсманът Диана Ковачева внесе в Народното събрание законодателна промяна в Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, с която да се регламентира разсрочено плащане на сметките
за ток и парно за неправителствените организации - доставчици на социални услуги.

Предложената от Омбудсмана законодателна промяна гласи: "по време на извънредната епидемична обстановка
и два месеца след нейната отмяна, сроковете за заплащане на дължими суми във връзка със снабдяването с
електрическа енергия на неправителствените организации, регистрирани по реда на Глава Трета от ЗЮЛНЦ,
които се явяват доставчици на социални услуги по реда на чл. 29 ал. 3 т.3 от ЗСУ, се удължават на 30 дни, след
изтичането на които, при поискване от страна на клиента, задълженията се разсрочват. По време на
извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна се забранява спиране на
електроснабдяването на неправителствените организации - доставчици на социални услуги."

В мотивите си проф. Ковачева подчертава, че е получила множество жалби от неправителствени организации,
които работят с хора и деца от уязвимите групи, в които я за сезират за невъзможността да продължат да
изпълняват задължението си по предоставяне на качествени социални услуги.

"Причините за това са непосилните цени за електроенергия, които им се налага да плащат като небитови клиенти
наравно с търговците, за разлика от които обаче не генерират печалби. Директива 2019/944 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия не
допуска възможността тези организации да заплащат ток като битови клиенти", пише общественият защитник.

Омбудсманът припомня, че вече е представила този проблем на вниманието на народните представители на
извънредното заседание в Комисията по енергетика, което се състоя на 1 февруари, а също така и че е изпратила
становище и до вицепремиера и министър на финансите, до социалния министър и депутатите от ресорната
социалната комисия в парламента.

"Важно е да бъде подчертано, че социалните услуги не са услуги по смисъла на Търговския закон (чл. 3 ал. 3 на
Закона за социалните услуги). Неправителствените организации са регистрирани по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и осъществяват дейност по предоставянето на социални услуги
чрез финансиране от държавния бюджет по стандарт за делегирана от държавата дейност. Финансирането от
държавния бюджет на социалните услуги е ограничено от фиксиран максимален брой на потребителите,
определен в Националната карта на социалните услуги (чл. 43, ал.2 ЗСУ), а доставчици на социални услуги нямат
право да получават приходи от предоставянето на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет (чл.
43, ал.4 ЗСУ)", мотивира предложението си омбудсманът.
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Дата: 04.02.2022 13:22
Медия: Actualno.com
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Диана Ковачева подчертава още, че неправителствените организации, които доставят социални услуги, се
оплакват, че предоставяните им по стандарт средства са недостатъчни, за да покриват разходите си за дейността
и повишените цени за електроенергия и предупреждават, че непосилните сметки ще блокират дейността им.

Омбудсманът посочва, че компенсациите от 110 лв. за мВтч не могат да покрият драстичното увеличение на
цените на тока на свободния пазар и че се получават месеци след срока, в който задължението следва да бъде
заплатено. А досега такива компенсации са получени само за месеците октомври и ноември 2021 г.

"В качеството си на обществен защитник бих искала още веднъж да подчертая, че социалните услуги имат
определящо значение за упражняване на правата от хората, намиращи се в кризисна ситуация, и за воденето от
тях на достоен, активен и независим живот, поради което са необходими незабавни и ефективни мерки за
обезпечаване нормалното функциониране на дейностите на работещите НПО, категорична е Ковачева.

Тя цитира данни на Агенцията за качество на социалните услуги, към 1 февруари 2022 г., според които
лицензираните НПО- доставчици на социални услуги (ДСУ) са около 194, което представлява 15% от всички
доставчици на социални услуги.

"От изложеното дотук следва да се отбележи, че спрямо НПО-ДСУ освен мерките за компенсации е необходима и
законодателна промяна, която да гарантира достъпа им до електроснабдяване при забава плащанията на
дължимите месечни сметки. Още повече, че хората в най-рисковите групи се намират под особена закрила на
държавата", пише още общественият защитник.

Обръща внимание и на факта, че всеки потребител на електроенергия по принцип може да поиска сключване на
споразумение за разсрочване на дължимите суми със съответното енергийно дружество, но практиката е
показала, че за тази цел е необходима добра история на покриване на задълженията.

"По обективни причини, в резултат на извънредната ситуация, в която се намират, НПО-ДСУ, които не генерират
печалба, но заплащат ток като небитови клиенти, могат да забавят плащанията си към електроенергийните
дружества. Съответно, те не могат да покрият изискванията и критериите на тези дружества за добър платец.
Всеки такъв случай се разглежда индивидуално и няма общ подход, от който да се ползват всички НПО-ДСУ",
допълни Диана Ковачева.

Пълният текст на предложението можете да видите тук: https://www.ombudsman.bg/news/5570
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