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"Потърси доброволец" - урок от програмата на БДФ - Научи се да даряваш се осъществи под ръководството на г-жа
Лилия Рачева, учител на 3. "б" клас от ОУ "Никола Вапцаров" гр. Казанлък. В него участваха доброволците на
сдружение "Младежки център за развитие-Взаимопомощ" по проект "Зелена Европа" на програма "Европейски
корпус за солидарност", които доставиха истинско удоволствие, но отговориха и на доста въпроси.

Целта на срещата беше децата да открият смисъла на това да бъдеш доброволец, да формират знания за
мотивацията за този избор, както и да научат тези неща чрез задаване на подходящи въпроси. Третокласниците
бяха в ролята на "журналисти", които търсеха своите отговори. Разбира се, предварително бяхме обсъдили как се
провежда интервю, какви са подходящите и неподходящите въпроси по конкретната тема, която ни интересува.
Същевременно си водеха и записки, чрез които да обобщим наученото. Разбрахме какво предстои на
доброволците да изпълнят в нашия град: инициативата "Споделена Коледа", акция "Помощник на Дядо
Коледа",еко работилници в казанлъшки училища и защитено жилище "Оптима" с. Дунавци, инициатива "Кутия,
пълна с щастие", кампания "Куче-усмихни се!", кампания "Взаимопомощ", осъществяване на дейности с екологична
насоченост. Разбрахме, че им липсват семействата, приятелите, вкусната храна от родината, но обичат това, което
правят. Някои го правят за първи път, други - за пореден. Получи се пълноценен разговор, който удовлетвори
децата.

Изненада за тях се оказа предложението на доброволците за игра. Децата не очакваха, готвейки се за интервю, че
ще има и такъв елемент в часа. Емоциите взеха връх! Нетърпението да започнат беше голямо и с огромно
удоволствие изпълняваха указанията на Клаудия, Люсил и Адриана. Много се забавляваха. Разбраха, че въпреки
сериозната работа, която вършат момичетата, те могат да се забавляват също като тях.

В края на срещата децата благодариха на момичетата в кратки писънца.

Български дарителски форум изготви и адаптира за българския контекст система за преподаване и практикуване
на ценностите и моделите на гражданското общество и дарителството в рамките на общообразователна програма
"Научи се да даряваш". Проектът е по модел на американския Learning to Give.Концепцията за гражданско
образование е за доброволчеството, участие в живота на общността и изобщо – правене на добро в името на
другия. Паралелно са разработени и практически задачи, обвързани с различни каузи. Децата, в зависимост от
възрастта си, се учат на идентифициране на нужди, споделяне на грижата за околния свят – хора и природа,
разпределяне на средствата, които имат според конкретни необходимости, дарителски практики, доброволчески
инициативи и всякакви други понятия и практики, свързани с развитие на способността да видиш света, извън твоя
собствен.

Лилия Рачева
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Те ще бъдат разпределени между всички активни кампании за лечение в дарителската платформа

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 (БДФ) 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.

Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от близо 1,7 млрд. лв. и един от най-големите
работодатели в страната с екип от близо 6 500 служители. През 2022 г. компанията разполага с 61 хипермаркета в
35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и
регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато
развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната" се ангажира с
различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането
на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.

Шумен. 3875 лв са събрани за обновяване на парковата инфраструктура в ПП "Шуменско плато" в кампанията
"Избери за да помогнеш" на Райфайзенбанк. Това съобщиха от ДПП "Шуменско плато" . Инициативата стартира в
края на миналата година и чрез нея за 13-ти пореден път се набират средства за общо 16 значими каузи в цялата
страна в сферите здравеопазване, социални дейности, култура и образование и опазване на околната среда. 500
лв от средствата за Парка са дарени от физическо лице, а останалите събраха служителите на банковата
институция – организатор на кампанията. 
На шуменското плато ще бъде направен ремонт на износена и счупена инфраструктура в районите на Горското
училище, Пътеката на приказките и скалните манастири. "С приоритет ще се работи по съоръженията, които
създават опасност за посетителите.Такива например са мостчето по Пътеката на приказките и едно от
обезопасителните въжета по скалните манастири", уточни инж. Васил Василев, директор на ДПП "Шуменско
плато". Предвижа се и ремонт на табели и съоръжения в Горското училище, както и почистване. 
За краен срок на кампанията за събиране на средства е обявен 5 февруари. На тази дата се навършват 42 години
от създаването на природен парк "Шуменско плато". Чрез обявяването през 1980 година на 3 896 ха за защитена
територия се цели да се съхранят ценните растителни и животински видове, платовидния ландшафт и местата,
подходящи за отдих и туризъм.

Заглавие: Над 54 хиляди лева събра второто издание на дарителската кампания на Kaufland и DMS
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Никола Николов успява да намали нормата за торене с до 25-50%, а горивото - на 4-5 л/дка

Никола Николов от Бургас е тазгодишният носител на отличието "Млад фермер" на фондация "Еврика". Тази
награда се връчва за тридесет и първи път, съобщават организаторите.

Вижте ексклузивното интервю на изпълнителния директор на БАБХ за Агри.БГ

Условието е кандидатите да не бъдат по-възрастни от 35 години. Те са излъчени от обществени и стопански
организации, научни звена и университети, неправителствени организации и медии. Окончателният избор е в
ръцете на специализирана комисия.

Във визитката на Никола Николов е посочен, че е роден през 1994 г. През 2017 г. се дипломира като бакалавър по
специалност "Компютърни системи и технологии" в Русенския университет "Ангел Кънчев". Две години по-късно се
дипломира в същия университет като магистър по "Правен режим на защитата на националната сигурност".
Завършил е и специализиран курс от 150 часа по "Маслодайни култури".

Никола Николов е земеделски производител от 2016 г. Обработва земи в землищата на село Караново, село
Малка Поляна и град Айтос. В стопанството му от 300 дка се отглеждат различни култури и се следва стриктен 4-
годишен сеитбооборот.

Като второ поколение земеделски производител Николов залага на български сортове житни и бобови култури –
обикновена зимна пшеница "Гизда" и "Янтър", зимен ечемик "Изгрев" и зимен грах "Мир". В стопанството си
отглежда и рапица, слънчоглед, овес, нахут, фий, ръж. Използва техника под наем за обработка на земеделската
земя, а обследването извършва с дрон.

Никола Николов е и зам.-управител на "Агродар България" ЕООД в град Айтос. Работи 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 дка в землищата на село Съдиево, град Айтос, село Пирне, село Малка
Поляна и село Караново.

Прецизното торене, което младият фермер прилага, е довело до намаляване на нормата за торене с до 25-50%.
Чрез почвени анализи той прецизира и състава на тора, което води до балансиране на химичния състав на
почвата и допълнително намаляване на разходите.

Чрез използването на индексите на растежа на растенията и сателитен анализ на предстоящите метеорологични
условия, както и предвиждането на оптимални дати за растителна защита, разходите от сеитба до жътва
намаляват с до 20%, тъй като се свеждат само до нужните за контрол и борба с плевели, вредители и болести.

Благодарение на въведените комбинирани обработки, използването на модерна техника, ограничаването на
обработките, е намален и най-големият разход в земеделието, а именно горивото на 4-5 л/дка, в сравнение със 6-
7 л/дка преди.

Никола Николов е член на Управителния съвет на Съюза на зърнопроизводителите "Маркели" – Карнобат.

На 7 март 2022 г. стартира Пчеларски университет, който цели да вдъхнови ново поколение модерни пчелари.
Организира се от "Истински мед", чиято мисия е да спрат негативната тенденция на измиране на пчелите, като
подкрепят българските пчелари, от една страна, и, от друга - помагат на хората да се сдобият с чист мед с
гарантирано качество. Съмишленик на каузата е Kaufland България. Компанията подкрепя проекта като част от
ангажимента си за опазване на биоразнообразието.

"Пчеларството е занаят, който изисква доста отдаденост и подготовка, но към момента се предава или от
поколение на поколение, или чрез много неуспешни опити. За да стартира един човек, е нужно да вложи много
време, енергия и ресурс и това отказва много любители на природата и пчелите. Затова решихме да създадем
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специализиран гъвкав и достъпен курс, който помага на начинаещите в страната ни точно в първите им стъпки и
им осигурява не просто нужните теоретични и практически знания, но и менторство от хора с опит", споделя
Сергей Петров, основател на "Истински мед".

Учебната програма залага на хибриден 3-месечен курс на обучение от онлайн лекции и срещи и практически
упражнения на реален работещ пчелин. Лектори и ментори в курса са опитни пчелари, преподаватели и учени -
както от България, така и от чужбина.

Формата за кандидатстване вече е отворена на сайта на Университета и всеки желаещ може да подаде заявка до
23 февруари 2022 г., включително. Приемът е до 30 души, които ще бъдат избрани след подбор от организаторите.
Курсистите ще получат не само достъп до онлайн лекции и срещи с опитни пчелари, както и практика на терен, но
и всички нужни материали, като було и инструменти за работа.

Проектът се реализира с подкрепата на Kaufland България, които са поели ангажимента за редуциране и
избягване на пестициди при отглеждането на цветя и растения, като работят със своите доставчици да използват
предимно биологични препарати. Също така, Kaufland целенасочено включва в своя асортимент семена и
растения, благоприятни за пчелите. "От пчелите зависи нашата храна - без тях нямаше да има плодове и
зеленчуци. Затова в този проект заставаме до "Истински мед" като партньор и търговец на храни, който съзнава
своята отговорност към хората и природата.", казва Гергана Димитрова, мениджър "Корпоративни комуникации" в
Kaufland.

За да стимулират начинаещите пчелари, организаторите и техните партньори ще предоставят общо 10 пълни
стипендии. 5 от тях ще бъдат специално за дами в желанието на "Истински мед" и партньорите им от
международната организация "The World Bee Project" да вдъхновяват и жените в пчеларството. Кандидатстването
за стипендиите се осъществява от формата на сайта.

Пълна информация за учебната програма, обучителите, таксата за участие и кандидатстването могат да бъдат
намерени на сайта на Университета: https://istinskimed.bg/bee-university.

До 68 118 българи са стигнали посланията на Фондация "Лъчезар Цоцорков" през 2021 г., четем в обявените
резултати от дейността на формацията. Екипът е подкрепил 33 проекта в 54 селища на страната. Те са в
изключително разнообразни сфери, но акценти са културата, подкрепа и закрила на децата, развитие на
образованието, подкрепа на хора в неравностойно положение. За инициативи за закрила на деца например
Фондацията е дарила над 59 000 лева. Общо даренията само за година възлизат на 960 000 лева.

Сред подкрепените културни обекти са Хаджидимитровата къща, която бе ремонтирана и обновена, както е
паметника на Иван Балтов в Стрелча. Специален акцент в тази област са сценичните и визуалните изкуства,
киното и литературата.

За дарителската си дейност Фондацията е удостоена с наградата за спомоществовател "Снежана Янева" от
Фондация "Глобални библиотеки", с грамота от Български дарителски форум и е избрана за член на УС на
Български дарителски форум с тригодишен мандат.

Припомняме, че в Управителния съвет на Фондацията са Димитър Цоцорков, заедно със сестра си Велислава и
майка си Атанаска Цоцоркова.

Семейната Фондация "Лъчезар Цоцорков", основана през 2019 г., Основната й цел е да допринася за
благополучието на българското общество, чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на
иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както и чрез подпомагане на деца в
неравностойно положение.

Източник: vreme2001.com

Заглавие: 960 000 лева дарения от Фондация "Л. Цоцорков" за година
Дата: 08.02.2022 09:07
Медия: Индустриален клъстер Средногорие

Заглавие: Академия за местни предприемачи отличи хасковска фирма
Дата: 08.02.2022 10:26
Медия: Хасково инфо

https://srednogorie.eu/960-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BB-%D1%86%D0%BE%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE/
https://haskovo.info/163781/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8/


Тодора Кръндева бе отличена от петото издание на "Академия за местни предприемачи" – програма за подкрепа
на стартиране и развитие на малък бизнес.

С наградата от 5 000 лева тя ще продължи да работи по идеята си за производство в Хасково на спално бельо от
щадящи природата материали, алтернативни на памука. Това са лен, коноп, коприна, както и новата тъкан тенсел,
изработена от чиста дървесна целулоза. За използване на коприната Кръндева ще черпи от опита на малкото
останали у нас пашкулопроизводители.

"Академия за местни предприемачи" се провежда от Център Ринкър към Фондация BCause с финансовата
подкрепа на международна фирма. Тя е насочена към инициативни хора с бизнес идеи от регионите на Хасково,
Кърджали, Силистра и Благоевград и се радва на увеличаващ се интерес.

Тази година 49 екипа подадоха свои идеи. Петимата активни млади хора и техните малки семейни фирми, които
получиха награди, залагат на иновации, развитие и стремеж към нови пазари.

"Ти и Lidl за по-добър живот" е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България, която компанията
стартира през 2017 г. в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български
дарителски форум.

"За първите три издания в периода 2017-2019 г. сумата, която е дарена за реализирането на граждански проекти в
Община Стара Загора е близо на 38 000 лв. По оценка на наши партньори техните преки и непреки ползватели са
близо 25 хиляди души", информира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

В рамките на четвъртото издание на инициативата ще бъдат подкрепени още два нови проекта в Стара Загора,
които ще се реализират основно през тази година.

Проектът "Училището може да бъде и забавно с новите технологии" на Народно читалище "Родина 1860" ще
подкрепи образователните потребности на малките ученици, като предложи иновативни модели и методи за
забавно учене с дигитални и СТЕМ структури.

Втората гражданска инициатива е "За по-чиста природа, днес, утре и завинаги" на СНЦ "Зелени Балкани – Стара
Загора". Ще бъде показан нагледно проблемът, свързан с уврежданията на дивите птици вследствие на
пластмасовия отпадък в природата.

Сумата, която се дарява, е близо 17 000 лв., а очакванията са ползвателите да достигнат до 9000 души. Така
общият брой проекти, които са подкрепени от инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот" в Община Стара Загора
за 4 години, са шест, а дарените средства над 54 000 лв.

Пожар изгори 15 декара тръстики в защитена зона Дуранкулашко езеро. Това се случи на 5 февруари, дни след
като отбелязахме Световния ден на влажните зони.

Посегателствата върху тези места са непрекъснати – опожаряването им се случва всяка година през различни
сезони, освен това често влажните зони биват пресушавани, засипвани и застроявани.

Само преди няколко години, големи пожари унищожиха сериозна част от различни защитени зони у нас –
Драгоманското блато (където изгоря 80% от растителността), Дуранкулашкото езеро, бившето Стралджанско блато
и "Калимок – Бръшлен".

Почистването чрез изгаряне на тръстиковите масиви в тези защитени зони е строго забранено от българското
законодателство. Въпреки това, влажните зони пламват всяка година.

Какво причиняват пожарите

Защитените влажни зони са важни, както заради растителните видове, които виреят там, така и заради

Заглавие: Два нови проекта подкрепя инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот" в Стара Загора
Дата: 08.02.2022 11:31
Медия: Стара Загора - новини и събития

Заглавие: Коалиция "За да остане природа в България" призовава за спазване на законите
Дата: 08.02.2022 16:34
Медия: Любословие

https://portalsz.com/3725/dva-novi-proekta-podkrepya-iniciativata-ti-i-lidl-za-po-dobur-zhivot-v-stara-zagora/
https://luboslovie.bg/2022/02/08/%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3/


животинските и най-често заради птиците, които ги използват като места за отдих по време на миграция, за
зимуване или за гнездене. При пожар:

загиват много земноводни, влечуги, безгръбначни животни, а понякога и дребни бозайници, които се
озовават в капана на огнената стихия.
в зависимост от сезона, растителността може да не се възстанови в достатъчно количество и така много
птици могат да останат без места за гнездене.
пепелта може да доведе до еутрофикация, т.е. замърсяване на водата, и може да изчезнат рибите.
нарушава се баланса в екосистемата и това може да доведе до повече вредители като комари, а в същото
време косенето на тръстика, ако се прави по план, може да е полезно за екосистемата
още по-сериозни са щетите в преходните зони – пасища и прилежащ екотон, защото там живеят животните,
които не могат да избягат – като костенурки, дребни бозайници и др.

Много от влажните зони, срещу които има ежегодни посегателства, са под няколко защити – като Натура 2000 зони,
като защитени местности, като Рамсарски места, които страната ни е идентифицирала като важни за опазване с
оглед подписаната конвенция.

И все пак много важни за биоразнообразието места у нас все още нямат необходимата защита. На този фон
припомняме, че една от общо 14-те активни наказателни процедури на Европейската комисия срещу България в
сектора "Околна среда" е именно за необявяване на зоните от природозащитната мрежа "Натура 2000" със
заповеди, които задават конкретни режими и цели за опазване. Това важи за 194 от общо 229 територии.

Видео от пожара на 5 февруари : https://youtu.be/DLwBSwciZ0w

Подробности защо са важни влажните зони и как посегателствата върху тях увреждат цялата екосистема – тук

За контакти: Андрей Ралев, СДП "Балкани"

Тел: 0884268552

В коалицията "За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската
асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по
фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология,
Българската фондация "Биоразнообразие", Екологично сдружение "За Земята", Информационния и учебен център
по екология, Народно читалище "Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение "Байкария", Сдружение "Белият
бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение "Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение
"Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ "Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение
"Щастливеца", гражданска група "Да спасим Иракли", "Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма
България, Грийнпийс България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.
http://forthenature.org

Ще се работи в районите на Горското училище, Пътеката на приказките и скалните манастири
Автор: Десант
3875 лв са събрани и дарени за обновяване на парковата инфраструктура в ПП "Шуменско плато" в кампанията
"Избери за да помогнеш". С тях предстои да бъде направен ремонт на износена и счупена инфраструктура в
районите на Горското училище, Пътеката на приказките и скалните манастири.
"С приоритет ще се работи по съоръженията, които създават опасност за посетителите. Такива например са
мостчето по Пътеката на приказките и едно от обезопасителните въжета по скалните манастири", уточнява инж.
Васил Василев, който е шеф на парковата дирекция. 
Предвижа се и ремонт на табели и съоръжения в Горското училище, както и почистване.
На 5 февруари се навършиха 42 години от създаването на природен парк "Шуменско плато". Чрез обявяването
през 1980 г. на 3 896 ха за защитена територия се цели да се съхранят ценните растителни и животински видове,
платовидния ландшафт и местата, подходящи за отдих и туризъм. 

Заглавие: Ще ремонтират разбита инфраструктура на Шуменско плато
Дата: 08.02.2022 17:02
Медия: Вестник Десант

Заглавие: Сдружение "Еврика" в Добрич, съвместно с грузински и украински партньори, разработва насоки за
развиване на креативен туризъм в новите условия на световна пандемия
Дата: 08.02.2022 17:05
Медия: Информационна агенция "Фокус"

http://www.desant.net/show-news/58109
http://www.focus-news.net/news/2022/02/08/2933692/


Добрич. Сдружението с нестопанска цел "Европейски институт по културен туризъм" "Еврика" в Добрич, съвместно
с грузински и украински партньори, разработва насоки за развиване на креативен туризъм в новите условия на
световна пандемия, предаде кореспондентът на Радио "Фокус" – Варна. Дейностите са в рамките на проект
"Туризъм, културно наследство и креативност", в който участват също Фондация за развитие на град Николаев-
Украйна, Грузински Център за изкуства и култура (GACC)-Тбилиси и Националната агенция за съхраняване на
културното наследство на Грузия. И трите региона притежават уникална култура, разнообразие от исторически
паметници, живи традиции и богати природни дадености. 
Идеята е тези ресурси да се използват по-пълноценно. Проектът акцентира върху повишаване капацитета на
местните туристически фирми, предвижда подкрепа за създаване на нови продукти, основани на местното
културно наследство, които ще привлекат туристическия интерес и ще допринесат икономически за местните
общности. В новите условия, наложени от пандемията от Ковид-19, предвидените дейности по проекта са още по-
актуални. 
През последните две години предпочитанията на туристите са насочени основно към малки хотели и къщи за
гости, които в повечето случаи са съхранили местната идентичност. Отчита се също, че продължава търсенето на
продукти, които предполагат активното участие на туриста и по-тясно взаимодействие с местната култура, в
съчетание с принципите на устойчиво развитие. В контекста на всичко това "подкрепата за развитие на креативен
туризъм и туристически продукти на база културно наследство прави проекта особено актуален", посочват от
Сдружение "Еврика". 
Според екипа му креативният туризъм, познат още като творчески туризъм, отговаря на съвременните
предизвикателства, защото се фокусира върху нематериалното наследство и предлага по-разнообразен и по-
задълбочен набор от дейности и продукти. 
В края на проекта част от фирмите с реализирани продукти за креативен туризъм ще имат възможност да участват
във фестивал на занаятите "EthnoFest", който се провежда ежегодно в Тбилиси, Грузия. Участниците ще
демонстрират своите продукти, ще обменят опит и ще установят ценни бизнес контакти с други фирми и
производители. 
С финансиране в рамките на проекта ще бъдат създадени общо 27 продукта за креативен туризъм на територията
на трите региона – област Добрич, област Николаев в Украйна и Тбилиси и Източна Грузия. 
Жулиета НИКОЛОВА

Ученици от школата по приложни изкуства към ЦПРЛ-гр.Ихтиман получиха картички от световната инициатива
"Космическа поща" с щемпел "Летял в космоса" на тях. През септември 2020 година децата нарисуваха с огромен
ентусиазъм своите послания за бъдещето на нашата планета. И ето, че сега те се завърнаха при тях, съобщи
старши учителят Вера Димова, като допълни, че "вълнението е огромно".

Организатори са Инивеститорският фонд Брайткап Венчърс (Brightcap Ventures), в партньорство със Спиди,
българската космическа компания Ендуросат, Фондация "Америка за България", Музейко и копманията Блу
Ориджин (Blue Origin), които поеха разходите и организацията на цялата кампания. България е първата държава в
света, която на национално ниво стана част от програмата на предприемача и филантроп Джеф Безос.
Пощенските картички полетяха на ракетата Ню Шепард и бяха изпратени обратно до всеки ученик с пощенска
марка "Летял в Космоса". Така всеки участник се сдоби с автентичен космически сувенир! 

Компанията дарява допълнително 40 000 лв. в полза на 9 избрани от служителите социални каузи

В предизвикателното време, в което живеем, е нужно да показваме съпричастност, особено към тези, които имат
най-голяма нужда. Компаниите не правят изключение и все повече осъзнават важността на това да бъдат
отговорни граждани. Добрият пример за поредна година идва от служителите на А1, които връщат вярата ни в
благотворителността, дарявайки регулярно определена от тях самите сума от месечното им възнаграждение в
полза на 9 социални каузи.

През 2021 г. средствата, които служителите на А1 са отделили чрез програмата за дарителство по ведомост, са в
размер на 50 000 лв. Те ще помогнат на стотици хора в неравностойно положение и животни в беда. За поредна
година компанията също даде своя принос, прибавяйки сумата от 40 000 лв. за каузите и така общо дарените
средства достигнаха почти 90 000 лв. Най-голям процент от служителите на А1 са припознали каузата фонд
"Лечение и рехабилитация на деца", за която даряват 49% от тях. Успехът на фонда на BCause е следван от

Заглавие: Картички, летели в Космоса получиха деца от школа по приложно изкуство в Ихтиман
Дата: 09.02.2022 10:12
Медия: Вестник Вяра

Заглавие: Служителите на А1 са дарили близо 50 000 лева през 2021 г.
Дата: 09.02.2022 11:22
Медия: Vesti.bg

https://viaranews.com/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B5/
https://www.vesti.bg/lyubopitno/sluzhitelite-na-a1-sa-darili-blizo-50-000-leva-prez-2021-g-6137705


фондация "Нашите недоносени деца" и център "Тацитус".

А1 дава възможност служителите ѝ да изберат проверена организация, за която да даряват на работното място
още от 2003 г. Макар през последните близо 20 години част от каузите да са променяни според очакванията на
служителите, най-важното е същото - средствата се разпределят изцяло по воля на дарителите, а дългогодишен и
верен партньор на инициативата си остава фондация BCause. През изминалата година дарителите от екипа на А1
са се увеличили с 20% спрямо 2020г., като средно всеки от тях отделя от месечното си възнаграждение по 29 лв.

През 2021 година освен дарените лични средства по ведомост, служителите активно се включиха и във вътрешните
благотворителни базари на компанията. Великденският онлайн базар допринесе с над 3000 лв. за по-добро
образование на ученици с ограничени възможности, част от програмата "Готови за успех" на фондация BCause. По
време на коледния базар събраните средства пък надминаха 7000 лв., с които служителите подкрепиха фондация
"Нашите недоносени деца" в тяхната мисия за осигуряване на съвременна медицинска грижа на всяко
новородено и реализацията на програмите, част от Център за детско развитие "Малки чудеса", който работи с
преждевременно родените деца и техните семейства.

Екипът на А1 доказва своята социална ангажираност целогодишно, като участва в редица инициативи за опазване
на природата и други обществено значими проекти. През 2021 г. част от служителите-доброволци и техните
семейства, съвместно със Столична община, допринесоха за по-зеления и приятен облик на столицата, като
засадиха дръвчета и почистиха паркове и градинки. Други станаха част от така нужните в България кръводарители
в кампанията на Националния център по трансфузионна хематология.

Създадено за A1 

Петнайсет значими здравни, социални, културни и еко каузи получиха общо 128 111 лв. от традиционната
дарителска кампания "Избери, за да помогнеш" на Райфайзенбанк. От създаването на благотворителната
инициатива през 2009 г. досега банката, служителите и обществото помогнаха за реализирането на 298 проекта с
над 3,7 млн. лв. От тях над половин милиона лева бяха събрани от широката общественост, благодарение на
непрестанно нарастващото доверие в кампанията и оказаната помощ за повече детски усмивки, по-малко
самотни възрастни хора, повече живи традиции и по-зелена България.

Най-много средства в 13-ото издание на "Избери, за да помогнеш" събраха социалните проекти на Фондация "За
нашите деца" за работа с деца със специфични потребности (25 297 лв.) и Каритас България за грижи за самотни и
болни възрастни хора (12 434 лв.), както и здравните каузи на президентството Българската Коледа (21 128 лв.) и
на Клиниката по пулмология на ВМА за лечение на постковид усложнения на белите дробове (14 208 лв.). В сфера
Култура и образование най-много средства събра Рилският манастир за работилница за реставрация и
съхранение на застрашена от изчезване книжнина.

Най-подкрепената кауза за опазване на околната среда е инициативата на Югозападното държавно предприятие
за залесяване на 15 дка гора в Рила, Пирин и Родопите, и провеждане на часове за екологично възпитание на
ученици. През 2021 г. "Избери, за да помогнеш" събра финансиране още за проекти на Националния
археологически музей, Фондация "Първите три минути", многопрофилните болници в Монтана и Кърджали,
Българският фонд за жените, Конкордия България, Фондация "Х. Степич", SOS Детски селища и Природен парк
"Шуменско плато".

Насилието над децата е сериозен проблем, който много хора все още подценяват. Често насилническото
поведение над деца бива оправдано от социалните норми, когато се случва в рамките на отделното семейство.
Негативните детски преживявания са опасни за здравето и благополучието на детето. Това са травматични
събития, които могат да варират от физическа, емоционална до сексуална злоупотреба. Могат да се случват както
офлайн, така и онлайн. В България правата на детето са защитени от националното законодателство, но невинаги
това е достатъчно. Понякога в случаи на насилие и с цел спазване на най-добрия интерес на детето е важно
системата за закрила на детето непрекъснато да се подобрява. Също така има нужда от надграждане на
взаимодействието между доставчиците на социални услуги за деца, учителите, полицията и други служби,
работещи с деца. Понякога липсва и правилен подход, заради недостиг на обучени специалисти.
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Фондация "Работилница за граждански инициативи" /ФРГИ/. в партньорство с Държавната агенция за закрила на
детето и Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" организират конференция на тема "Добри практики и
подходи за закрила на децата" .
Конференцията е заключително събитие по проект за изграждане на капацитета на професионалисти от сферите
на социалните услуги, образованието и полицията. Проектът е съфинансиран по програма "Права, равенство и
гражданство" на Европейския съюз. 
Целта на конференцията е да се проведе разговор по темите за добрите международни и български практики,
насочени към закрила на децата жертви на насилие и възможните подходи и мерки за превенция на насилието
над деца. Конференцията ще представи практически опит в полето на хора и организации, ангажирани както със
закрила, така и с превенция. Срещата има за цел да инициира дискусия и за възможните бъдещи нужди и
решения за превенция и закрила на деца в риск. 
Панелисти са чуждестанни и български професионалистите от различните звена в системата за закрила на детето,
които прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и
ползват методи от възстановителното правосъдие за да решават семейни конфликти, които застрашават
сигурността на детето.
Конференцията е насочена към работници в социални служби, психолози, полицаи, хора от образователната
сфера - учители, образователни и здравни медиатори и др.

През 1949 на тази дата България е приета за член на Фонда на ООН за подпомагане на децата (УНИЦЕФ). Фондът
е създаден от Общото събрание на ООН на 11 декември 1946 г. На 1 март 2005 г. е отрито представителство на
УНИЦЕФ в България.

На този ден в България:

1923 - Сформирано е 41-ото правителство на България с министър-председател Александър Стамболийски.
Кабинетът е сформиран от дейци на Българския земеделски народен съюз. Като министър-председател
Александър Стамболийски подписва Ньойския мирен договор (1919). Кабинетът управлява до 9 юни 1923 г.,
когато правителството е свалено с въоръжен преврат, организиран от Народния сговор и Военния съюз. Повечето
земеделски министри са арестувани, а министър-председателят Александър Стамболийски е заловен и убит край
родното му с. Славовица, Пазарджишко, на 14 юни 1923 г.
1993 - Програмата на ООН за развитие (ПРООН) открива Постоянно представителство в София.
1996 - Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния съд отменя присъдата по дело N 1 срещу Тодор
Живков и Милко Балев, бивш секретар на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП) и
член на Политбюро на ЦК на БКП. На 28 август 1996 г. Наказателната колегия на Върховния съд оповестява
мотивите, с които е оправдан Тодор Живков и с този акт той е оправдан окончателно. Процесът срещу двамата
започва на 25 февруари 1991 г. Според обвинителния акт за периода от 1962 г. до 10 ноември 1989 г. Тодор
Живков в качеството си на първи секретар и генерален секретар на ЦК на БКП, председател на Министерския
съвет и председател на Държавния съвет е превишил властта и правата си с цел да набави за себе си и други лица
облага за 26 516 039 лв. Обвинителният акт срещу Милко Балев е, че за периода 1978-1986 г. чрез използване на
документи с невярно съдържание от различни издателства е получил без правно основание 39 392 лв. На 4
септември 1992 г. Тодор Живков е осъден на 7 години лишаване от свобода, а Милко Балев - на 2 години.
1998 - Биатлонистката Екатерина Дафовска печели златен медал в дисциплината 15 км индивидуално по време
на XVIII зимни Олимпийски игри (7-22 февруари 1998) в Нагано, Япония. Това е първи златен медал на България
от зимни Олимпийски игри и единствен до момента.
1999 - Във Варна министърът на транспорта Вилхелм Краус открива най-големия по товароподемност плаващ док
в България, като 18 000-тонно съоръжение, собственост на Морската техническа групировка, е построено в
Херсонския корабостроителен завод "Палада".
1999 - В Бенгази, Либия са арестувани 21 български медицински сестри от детската болница в Бенгази, по
подозрение в участие в заразяването с вируса на СПИН на 393 либийски деца в три болници в Либия през 1998 г.
По-късно 15 български медицински сестри са освободени и остават задържани пет български медицински сестри
и един български лекар, привлечени като свидетели в разследването на либийската страна. На 7 февруари 2000 г.
към медицинските сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка, Снежана
Димитрова, д-р Здравко Георгиев и палестинеца д-р Ашраф ал Хаджудж, е предявено обвинение в умишлено
причиняване на епидемия на СПИН и за несъобразяване с нормите и традициите на живота в Либия. На 17
февруари 2002 г. Народният съд на Либия решава, че не е от неговата компетентност да се произнесе по
обвинението срещу шестимата български медици. Отпада най-тежкото обвинение - заговор срещу държавата. На
26 август 2002 г. Обвинителната камара в Бенгази решава да предаде дело 213/2002 г. в Наказателния съд и
разпределя обвиненията срещу шестимата български медици в четири основни групи - по заразяване със СПИН,
по валутни престъпления, по нарушаване на моралните норми и по производство и употреба на алкохол. На 6 май
2004 г. Наказателният съд в Бенгази осъжда на смърт сестрите и д-р Ашраф ал Хаджудж. Д-р Здравко Георгиев е
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осъден на 4 години затвор и 600 динара глоба за неправомерно опериране с чужда валута и внос на чужда валута
и на лишаване от граждански права за срока на наказанието и за една година след това. На 17 юли 2007 г.
Висшият съдебен съвет на Либия заменя с доживотен затвор присъдите на българските медици. На 24 юли 2007 г.
с посредничеството на президента на Франция Никола Саркози, на съпругата му Сесилия Саркози и на
еврокомисаря по външните отношения и европейската политика на добросъседство Бенита Фереро-Валднер
българските медици и палестинският лекар (от юни 2007 г. - с българско гражданство) са освободени от затвора в
Либия и се завръщат в България, където още на летището заместник министър-председателят и министър на
външните работи Ивайло Калфин прочита указа на президента Георги Първанов за помилване на медиците.
2002 - В София на пл. "Батенберг" се провежда митинг в защита на 440-мегаватовите реактори на АЕЦ "Козлодуй".
Стотина енергетици искат референдум за съдбата на атомната централа. В открито писмо до министър-
председателя Симеон Сакскобургготски протестиращите настояват за преразглеждане на Меморандума за АЕЦ
"Козлодуй", подписан между България и Европейската комисия на 29 ноември 1999 г., в който са поставени
сроковете за спиране блоковете на централата. По настояване на Европейския съюз те трябва да бъдат
затворени до 2006 г.
2003 - На остров Ливингстън, Антарктида, е завършен строежът и е осветен параклисът в българската научна база.
2005 - В Севлиево е регистрирана температура на въздуха от минус 34 градуса. През предходните 15 години не е
измервана толкова ниска температура.
2009 - В базата на белгийския военноморски флот в Зеебрюхе се провежда тържествена церемония по
предаването на придобитите от българските военноморски сили два белгийски военни кораба - фрегатата
"Вилинген" и миночистача "Миосотис". В тържествена обстановка на военните кораби са издигнати български
знамена и плавателните съдове получават имена, съответстващи на националните ни традиции - "Верни" и
"Цибър". На 12 февруари фрегатите поемат курс към България.
2011 - На територията на Павликени, Великотърновска област, се провежда полицейска операция под кодовото
име "Лихварите". Открити са множество папки с преснимани лични карти, тефтери с имена на длъжници, ключове,
талони на автомобили и пълномощни за ползването им. Само на един от адресите са намерени и иззети над 50
СИМ карти на различни мобилни оператори, 10 мобилни апарата, документи за превод на огромни суми, от
порядъка на 80 000 лева.
2012 - Обявено е бедствено положение в Хасковско, Кърджалийско, Шуменско, Костинброд и Антон в Софийска
област, Поморие и Ахелой, Сливо поле и Велинград поради обилни и продължителни снеговалежи. Изтеглени са
47 заседнали транспортни средства в областите Русе, Силистра, Добрич, Ямбол и Монтана. В 41 населени места е
затруднен достъпът за доставка на хранителни продукти, медикаменти и други стоки от първа необходимост. Без
електрозахранване са 68 населени места, а други 52 са с нарушено водоснабдяване. Преливат шест язовира -
"Ивайловград", "Студен кладенец", "Боровица", "Камчия", "Ясна поляна" и "Йовковци".
2013 - В различни градове на страната се организират протести срещу високите сметки за консумираната
електроенергия. Десетки и на места стотици протестиращи се обявяват срещу чуждестранните частни компании,
които продават български ток, и срещу начините на формиране, отчитане и с нивото на цените на електро- и
топлоенергията. На редица места има задържани и ранени при сблъсъци с органите на реда.
2015 - Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство на съдията от Софийския градски съд
Румяна Ченалова. Производството е образувано по предложение на министъра на правосъдието Христо Иванов
след проверка на работата на Панайот Велков, който е бил назначен от Ченалова за временен синдик по няколко
търговски дела, както и по сигнал за действието на съдия Ченалова по четири дела.
2016 - В София се провежда конференция на председателите на комисиите по външна политика на парламентите
на страните членки на Съвета на Европа на тема: "Демократична сигурност, основана на европейското единство и
сътрудничество". Форумът е открит от председателя на Народното събрание Цецка Цачева и председателя на
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Педро Аграмунт.
2017 - Апелативният съд Велико Търново потвърждава "доживотен затвор без замяна" срещу Петко Петков,
признат за виновен, за това, че на 14 март 2014 г., при специализирана полицейска операция в дома си е убил
полицая Емил Шарков с незаконно притежавано оръжие и е направил опит да умъртви още петима служители на
МВР. Съдът осъжда подсъдимия да плати по 100 000 лв. на всеки от гражданските ищци, роднини на загиналия
полицай, както и 10 000 лв. на един от пострадалите служители на МВР. Потвърдено е наказанието по друга
присъда - за незаконно притежание и съхранение на боеприпаси, както и задължението на подсъдимия да
заплати разходите по делата. Въззивният съд е отхвърлил изцяло като неоснователни протеста и жалбите,
представени от защита на Петков, като е изложил подробни мотиви в решението си.
2018 - Народното събрание приема на второ четене промени в Закона за обществените поръчки, според които
купуването от болниците на лекарства, включени в списък по член от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, се изключва от приложното поле на Закона за обществените поръчки. Целта е да се осигури
навременно лечение на пациенти, които заболявания са без налична терапевтична алтернатива на територията
на България. Тези лекарствени продукти се прилагат предимно за лечение на редки заболявания, при които
започването на адекватна терапия не търпи отлагане във времето. Това налага осигуряването на необходимите
медикаменти в изключително кратки срокове.
2019 - Умира Цветана Гълъбова, българска актриса и първа говорителка на Българската национална телевизия
(1960-1961). Била е актриса в Драматичния театър "Адриана Будевска" в Бургас и в Държавния сатиричен театър в
София.
2020 - При проверка на язовир "Ястребино" до Антоново от доброволци на Централната рибноопазваща
организация от бракониерски мрежи са освободени над над 50 кг риба. От водата са извадени четири мрежи с
обща дължина около 340 метра.
2021 - Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за тълкуване на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал.
1 от конституцията на страната, за да се създаде яснота и да се установи предвидимост на законотворческия



процес. Причината е противоречивото прилагане от законодателя на посочените разпоредби. В искането се
посочва, че има случаи, в които парламентът приема повторно закон, върнат от президента за ново обсъждане, и
изчаква обнародването му, за да го измени. В други случаи парламентът изменя закона в рамките на процедурата,
предвидена при обсъждане на върнат от държавния глава закон. Има и практика Народното събрание нито да
изчаква обнародването на закона, нито да го променя в рамките на повторното му обсъждане при наложено вето,
а да прави измененията, преди да е изтекъл срокът по чл. 88, ал. 3 от конституцията, и то с друг закон, чието
приемане на второ гласуване е предстоящо.

На този ден по света:

1667 - В село Андрусово в Русия (дн. в Смоленска област) е подписано примирие, с което завършва Руско-
полската война (1654-1667), т. нар. Андрусовско примирие. Съгласно документа Полша отстъпва на Русия
Смоленск, черниговските и северските земи, част от витебското воеводство, Украйна лявобрежна заедно с Киев.
Условията на примирието са закрепени с подписания през 1686 г. "Вечен мир".
1849 - В Италия е обявена Римската република с ръководители Джудзепе Гарибалди и Джудзепе Мацини.
Съществува до 3 юли 1849 г.
1897 - Обявени са резултатите от първото общо преброяване на населението на Руската империя през 19-и в.
Резултатите били публикувани в 89 тома (119 книги). Числеността на населението на Русия е 129,9 млн. души, като
77 процента от тях било селско население. Преброяването през 1897 г. е струвало около 7 млн. рубли, а
преброителите освен заплащане били наградени със специално учреден медал от император Николай Втори "За
труда в първото общо преброяване на населението от 1897 година".
1904 - Започва Руско-японската война. Завършва с поражение за Русия на 5 септември 1905 г. Подписан е
Портсмътският договор, с който Русия губи Южен Сахалин, а Япония установява протекторат над Корея.
1920 - В Париж, Франция, е подписан Шпицбергенският трактат (Парижки договор за Шпицберген). Документът е
подписан от 9 държави - САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Дания, Норвегия, Швеция, Япония и
Нидерландия, и определя международноправния статут на архипелага Шпицберген, който влиза в архипелага
Свалбард на Норвегия. Договорът установява суверенитета на Норвегия над Шпицберген. Правителството на
Норвегия поема задължението да не допуска изграждането на военно-морски бази и други военни укрепления на
територията му.
1923 - Начало на гражданската авиация в Русия. На 9 февруари е прието постановление на Съвета по труда и
отбраната на СССР "За възлагане на техническия контрол на въздушните линии на Главно управление на
въздушния флот и за организиране на Съвет по гражданска авиация". На 1 май 1922 г. е открита първата
международна въздушна линия по маршрут Москва-Кьонигсберг (по това време на територията на Германия). На
15 юли 1923 г. е открита първата редовна вътрешна линия по маршрут Москва-Нижни Новгород с дължина 420 км.
На 17 март 1923 г. е създадено руското дружество на доброволния въздушен флот - "Добролет". На 29 октомври
1930 г. "Добролет" е преобразувано в Общосъюзно обединение на гражданския въздушен флот към Съвета по
труда и отбраната, което на 25 февруари 1932 г. е преобразувано в Главно управление на Гражданския въздушен
флот към Съвета на народните комисари на СССР. На 26 март 1932 г. Гражданският въздушен флот приема
краткото име "Аерофлот".
1934 - В Атина, Гърция, е подписан е договор за създаване на Балканската антанта от правителствата на Гърция,
Румъния, Югославия и Турция. Споразумениета е сключено под влияние на Франция. Цели да се запази
наложеното от победителите в Първа световна война (1914-1918) териториално статукво на Балканския
полуостров, да се неутрализира искането на България за ревизия на Ньойския мирен договор (1919), да се
противодейства на настъплението на Германия и Италия на Балканите. Участниците в Балканската антанта се
задължават взаимно да защитават границите си и да съгласуват външната си политика. Втората световна война
(1939-1945) слага край на съществуването на антантата. Югославия и Гърция са разгромени от нацистка
Германия, Турция обявява неутралитет, а Румъния и България влизат в Тристранния пакт.
1945 - Силите на антихитлеристката коалиция освобождават от фашистка акупация френската провинция Елзас по
време на Втората световна война (1939-1945).
1969 - Първи полет на пътническия самолет "Боинг 747 Джъмбо Джет" от пистата на завода на компанията в
Еверет. Самолетът може да превозва от 230 до 490 пътници и е най-големият пътнически самолет.
1993 - Словакия е приета за член на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата
(ЮНЕСКО).
1994 - САЩ признават Македония и установяват дипломатически отношения с нея.
1999 - Правителството на Китай прекъсва дипломатическите си отношения с Македония заради признаването на
Тайван от страна на Македония на 27 януари 1999 г.
2002 - Пакистан и САЩ подписват споразумение за военно сътрудничество, което предвижда САЩ да използват
военни обекти на Пакистан за съвместни учения и военни операции, както и да получават подкрепа -
предоставяне на храна, вода, гориво и др. - при военни операции.
2003 - Референдум в Швейцария за още по-големи права на гражданите в законодателния процес, т.е.
възможността избирателите да могат да възлагат на парламента да гласува закони, от които те са
заинтересовани, чрез т.нар. "обща инициатива".
2004 - Първата ромска телевизия в Белград "Гласът на ромите" започва да излъчва програми. Телевизията е
двуезична - на ромски и на сръбски език, и планира да излъчва 24 часа в денонощието.
2006 - Националното събрание /долна камара на парламента/ на Франция одобрява плановете на правителството
за борба с безработицата сред младежта. Поправката в законопроекта позволява на работодателите през
първите две години от трудовия стаж на всеки свой служител на възраст под 26 години, нает на работа за първи
път, да го уволняват, без да посочват аргументи за решението си.



2008 - Парламентът на Турция приема с 411 гласа "за" и 103 "против" две конституционни поправки, с които в
конституцията са включени текстове, в които се посочва, че всеки има право на еднакво отношение от държавните
институции и че "никой не може да бъде лишен от правото му на висше образование", с което окончателно
премахва забраната за носене на ислямски забрадки в университетите.
2013 - Чилийски съд постановява да бъде извършена ексхумация на тленните останки на поета Пабло Неруда, за
когото има подозрения, че е бил убит през 1973 г. от военната хунта. Съмненията за насилствена смърт на поета
се появяват, след като личният му шофьор и помощник Мануел Арай заявява в интервю за мексиканско списание,
че не е изключено Неруда да е бил умишлено умъртвен на 23 септември 1973 г. в болницата, където се е лекувал.
2014 - На площад "Независимост" в Киев, Украйна, се събират близо 70 000 души от опозицията в поредния
протест под наслов "народно събрание".
2015 - Агенция "Асошиейтед прес" съобщава, че група алпинисти са открили останките на самолет "Дъглас ДС-3" на
чилийската компания "ЛАН", който се е разбил на 3 април 1961 г. в Андите. Тогава загиват 24 души, включително 8
играчи на чилийския професионален футболен отбор "Грийн крос". Отломките на самолета са открити на височина
3200 м и на 360 км от столицата Сантяго. На мястото на катастрофата са открити и тленни останки на загиналите.
2016 - Малко след 7.00 ч. местно време в южната част на Германия в района на град Бад Айблинг, на около 60 км
югоизточно от Мюнхен, в провинция Бавария два пътнически влака се сблъскват челно на коловоз между гарите
Холцкирхен и Розенхай. При сблъсъка единият от влаковете дерайлира, а няколко вагона се преобръщат. От общо
150 пътници загиват 11 души, ранени са 81 души. Катастрофата става на завой, след като системата за
автоматично спиране на железопътните композиции, ако се окажат на една и съща линия, не е проработила.
2018 - В Белград, Сърбия, на 48-годишна възраст умира сръбският актьор Небойша Глоговац. Небойша Глоговац
изиграва много роли в телевизията, театъра и киното. Сред по-известните са на Кая във филма "Небесна въдица",
"Капан", "Буре с барут", "Жената със счупения нос", "Спасителят", "Ранена страна" и др.
2019 - Тринадесета поредна събота на протести във Франция, организирани от движението на "жълтите жилетки"
срещу покачването на данъците върху горивата.
По данни на Министерството на вътрешните работи в протеста са участвали най-малко 51 400 души, като в Париж
демонстрантите са били най-малко 4000, а 36 души са арестувани. В Париж са изпочупени градски пейки,
парапети и табели, както и банкомати. Опожарени са десетина коли, повечето от които луксозни.
2020 - На 84-годишна възраст умира италианската оперна певица Мирела Френи. Сред най-прочутите й роли е
тази на Мими в операта на Пучини "Бохеми". Пяла е и в оперите "Любовен елексир", "Турандот", "Тоска", "Отело",
"Дон Карлос", "Мадам Бътерфлай" и др.
2021 - Във Вашингтон, САЩ, в Сената (горната камара) на Конгреса започва процес за импийчмънт срещу
президента на САЩ Доналд Тръмп по обвинение в подстрекаване към метеж заради бунта на 6 януари 2021 г.
срещу американския Капитолий. За осъждане на Доналд Тръмп е необходимо мнозинство от две трети от 100-те
сенатори. Това е първият бивш президент на САЩ, срещу когото започва процес по импийчмънт, както и първият,
срещу когото подобна процедура се води два пъти - първият процес е през 2019 г., когато е оправдан. На 6 януари
2020 г. Доналд Тръмп произнася реч пред свои привъженици, в която повтаря необоснованите си твърдения, че
загубата му на президентските избори на 3 ноември 2020 г. от Джо Байдън е била резултат от мащабни изборни
измами и по този начин насърчава привържениците си "да се борят с всички сили". Речта му е последвана от
нахлуване на стотици хора в Капитолия, при което загиват 5 души и са нанесени материални щети. В историята на
САЩ има само четири случая на процеси по импийчмънт, два от които са водени срещу Доналд Тръмп.

Родени на този ден българи:

Илия Блъсков, възрожденски писател и публицист /1839-1913/.
Един от първите белетристи в новобългарската литература. Събира и публикува народни умотворения, издава
около 30 календара с актуални обществени проблеми, адаптира народни приказки и сръбски белетристични
произведения. През 1865 г. издава от името на баща си повестта "Изгубена Станка", първото произведение в
българската литература с предимно селска тематика. Автор е на реалистични нравоучителни битови разкази и
повести - "Злочеста Кръстинка" (1870), "Пиян баща, убиец на децата си" (3 книги, 1870-1880), мемоари - "Спомени
из народния живот" (1912) и др., календари с актуални обществени проблеми.
митрополит Симеон, (светско име Одисей Попниколов), църковен деец, книжовник и общественик /1840-1937/.
Митрополит на Варненска и Преславска епархия (21 октомври 1872-23 октомври 1937). Подпредседател на
Учредителното събрание (1879), депутат от 1-ото до 3-ото Обикновено народно събрание (1879-1883), депутат във
тт Велико народно събрание (1881), председател на 3-ото Обикновено народно събрание (11 декември 1882-8
септември 1883). Председател на Светия синод (1883-1886; 1902-1905). Протосингел (1 септември 1907-1912). От
1920 г. е секретар на Светия синод. Преподавател по каноническо право в новооснования Богословски факултет и
негов пръв декан (1923). Дописен член (1881), редовен член (1884), почетен член (1923) на Българската академия
на науките. Митрополит Симеон разгръща широко храмостроителство. Докато е митрополит на Варненска и
Преславска епархия са построени нови 137 храма и 35 параклиса.
Йосафат Шишков (светско име Роберт Матей Шишков), католически свещеник /1884-1952/.
Ръкоположен за свещеник на 11 юли 1909 г. Бил е учител в колежите "Св. Августин" в Пловдив и "Св. Михаил" във
Варна. Бил е директор на малката семинария "Св. св. Кирил и Методий" в гр. Ямбол, като в същото време е бил
свещеник и в латинската ямболска енория. През 1949 г. е назначен за енорийски свещеник във Варна. През м.
декември 1951 г. е арестуван във Варна и привлечен като обвиняем в процеса "срещу шпионската и
заговорническа католическа организация в България, работила в услуга на Ватикана и на чужди разузнавания" (29
септември - 3 октомври 1952). Осъден на смърт чрез разстрел и пълна конфискация на имуществото му.
Разстрелян в Софийския затвор в нощта на 11 срещу 12 ноември 1952 г. Обявява за блажен (26 май 2002) от папа
Йоан Павел Втори заедно католическите свещеници Камен Вичев и Павел Джиджов. Паметта им се почита



(заедно с католическия свещеник Евгений Босилков) на 13 ноември като Ден за поклонение на католиците от
целия свят пред тяхното мъченичество.
Кирил Драмалиев, политик и дипломат /1892-1961/.
Депутат в 26-ото Обикновено народно събрание (1945-1946) и в 6-ото Велико народно събрание (7 ноември 1946-
11 декември 1947). Министър на народната просвета (11 декември 1947-2 юли 1949; 20 юли 1949-20 януари 1950;
20 януари 1950-3 февруари 1950; 3 февруари 1950-4 февруари 1952). Посланик на България в Полша (14 март
1952-1954) и в Германската демократична република (18 януари 1957-22 юли1958). Депутат от 1-ото до 3-ото
Народно събрание (1950-1961). Автор на книгата "Просветната реформа на Отечествения фронт" (1945) и на много
статии по педагогически въпроси.
проф. Георги Марков, литературен критик и писател /1927-1987/.
От 1951 г. е преподавател в Катедрата по теория на литературата в Софийския университет "Св. Климент
Охридски". Сътрудничи на централния литературен печат. Работи като редактор в отдел "Критика" на списание
"Септември" (1963-1970). Лектор по български език и литература в университета в Гьотинген, Германия (1970-
1972). Директор на Центъра за литературни проучвания при Съюза на българските писатели (1974-1975). Автор е
на проучвания за българската литература между Първата световна война (1914-1918) и Втората световна война
(1939-1945), и за съвременната българска литература. Сред трудовете му са: "Въпроси на литературния анализ"
(1962), "Гео Милев" (творчески портрет, 1964), "Литературни етюди" (1969), "Методологически въпроси на
литературната история (1971), "Неспокойна критика" (1975), "Битка за литературните принципи" (1987), "Творби и
критика" (1987) и др.
проф. Пенчо Стоянов, музиковед, композитор и педагог /1931/.
Секретар на Съюза на българските композитори (11 май 1976-14 май 1980) и негов заместник-председател (14
май 1980-14 май 1985). От 1955 г. е преподавател в Националната музикална академия по хармония и теория на
музиката, а от 1956 г. - по музикален анализ. Автор е на 5 симфонии, 3 симфонични поеми, 3 увертюри, над 350
хорови песни и др., както и на научни трудове, монографии и статии, посветени на музикалния стил и език,
формата, хармонията и др. Удостоен със званията "Заслужил артист" (май 1975) и "Народен артист" (май 1982).
Носител на орден "Народна република България" първа степен (февруари 1981).
Атанас Пържелов, български футболист (вратар) и треньор /1932-2013/.
През футболната си кариера е играл за отборите "Септември", "Чавдар", "Спартак" и "Червено знаме" (Пазарджик)
и "Академик" (София). През 1994 г. е вицепрезидент на Българския футболен съюз (БФС). Работил е като
журналист и редактор във в. "Футбол". Носител на "Сребърна значка" на Българския футболен съюз (БФС) като
треньор (9 април 2013).
Минчо Празников, синоптик /1938/.
В продължение на 22 години е бил синоптик във военновъздушните сили, а след това в Националния институт по
метеорология и хидрология (1986-2000). Работил е за Българската национална телевизия, Българското
национално радио, телевизия BTV, телевизия ТВ7 и в частната фирма за метеорологични прогнози "ТВ-МЕТ".
Калина Ковачева, поетеса и писателка /1943-2010/.
Работи във в. "Народна младеж" (1968-1978), а след 1978 г. в сп. "Лада". Автор е на "Трябва да те има" (поезия,
1972), "Бюлетин за времето" (1975), "Лични стихотворения" (1981, 2004), "Моята Сара" (документална повест, 1983),
"Аз" (1993), "Да не забравя" (1995), "Имах приятел просяк. По хималайските пътеки" (проза, 1995), "Какво за
Любовта" (1999), "Стихотворения" (2001, 2004) и др. Участвала е в разширения състав на националния отбор по
алпинизъм и има три пътувания в Хималаите (1985, 1987, 1988). Носител на Славейкова награда на община
Трявна за стихотворението "Но какво ли стана с онзи мой живот..." (2006).
Антоний Генов, актьор /1950-2006/.
Играл е в Нов драматичен театър "Сълза и смях" (1974, 1979), в Народен театър "Иван Вазов" (1978-1979, 1988-
2006). Участвал е във филмите "Апостолите" (1976), "Записки по българските въстания" (1976-1981), "Звезди в
косите, сълзи в очите" (1977), "Адаптация" (1981), "Хан Аспарух" (1981), "Борис I" (1985), "В навечерието" (1985), и
др., в постановки на телевизионния театър - "Сбогом на оръжията" от Ърнест Хемингуей, "Каменния гост" от
Александър Пушкин, "Майстори" от Рачо Стоянов и др. За ролята на Панайот Волов във филма "Апостолите" е
носител на наградата на Съюза на българските филмови дейци (1977). Носител на медал "За заслуги към
Българската народна армия" за ролята на Велизарий във филма "Хан Аспарух" (1982), на голяма награда "Златна
роза" за филма "Те надделяха" (1986).
Палми Ранчев, поет, писател, боксьор и треньор по бокс /1950/.
Юношески национален шампион по бокс през 1966 г. и трети при мъжете през 1969 г. Бил е треньор в
"Олимпийски надежди", на националните отбори за юноши и мъже и старши треньор на мъжкия национален
отбор по бокс. Има над 20 издадени книги, от които 10 стихосбирки - "Любовник на самотни улици и запустели
къщи" (2004), "Такова синьо: видимо и скрито" (2007), на сборници с разкази, три романа и др. Някои от творбите
му са преведени на повече от седем езика.
Бойко Найденов, юрист /1965/.
Градски прокурор на София (26 юли 2005-26 април 2006). Директор на Националната следствена служба (9
ноември 2007-7 ноември 2013). Заместник на главния прокурор по разследването (23 април 2009-6 ноември 2012;
10 януари-7 ноември 2013). Изпълняващ функциите на главен прокурор до встъпването в длъжност на нов главен
прокурор (6 ноември 2012-10 януари 2013).
ген.-майор Данчо Дяков, военен деец /1965/.
Работи в Служба "Военна полиция" (1992-2009), бил е директор на службата (2009-2013). Помощник-началник щаб
по гражданско-военното сътрудничество и партньорството в Съвместното командване на силите на НАТО в
Брунсум, Холандия (м. ноември 2013-м. август 2016). Съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените
сили на Република България за военната сигурност (2 август 2016-23 януари 2017). Началник на Националната
служба за охрана (7 март 2018-30 август 2019).



Искра Ангелова, актриса и журналистка /1973/.
От 1993 г. работи в Българско национално радио (БНР), където е един от водещите на предаването "12+3", водещ
на предаването "Без контрол" (от 1 април 1998). Водещ на авторско телевизионно предаване "Вярно с оригинала"
по телевизия TV7 (от 2005). Автор и водещ на предаването "Деконструкция" в ефира на БНР (2009-2015). Участва в
работата над Съвременна българска енциклопедия А-Я на издателство Gaberoff (2003). Автор е на книгите
"Медиен апокалипсис" (2000), "Лудница" (2004), "Неудобните" (2004), "Обичам ли те?" (2007 г. в съавторство с Искра
Ангелова), "Радикална еврейска енциклопедия" (2013) и др. Авторка е на няколко документални филма. Носител
на наградата на Българското национално радио за радиожурналистика "Сирак Скитник" за 2003 г.
Николай Павлов, икономист /1975/.
Бил е финансов директор и член на съвета на директорите на Националната електическа компания (НЕК), бил е
член на Съвета на директорите на "Контур Глобал Марица Изток 3" АД, бил е член на Надзорния съвет на ХЕК
Горна Арда, бил е финансов директор на "Булгаргаз" ЕАД. Изпълнителен директор на "Булгаргаз" ЕАД (2016-27
януари 2017; 22 май 2017-28 януари 2022). Служебен министър на енергетиката (27 януари-4 май 2017).
Адриан-Михай Рачев - Румънеца, раппевец /1979/.
Пее в дуета "Румънеца и Енчев", създаден през 1996 г. от него и Георги Енчев. Двамата са създатели на собствена
продуцентска компания "Селект мюзик", както и на Фондация "Румънеца и Енчев". В различни градове
организират фестивалите "Мези", които са с благотворителна цел, и през 2018 г. първия по рода си "Патриотичен
фестивал".
Димитър Рангелов, футболист /1983/.
През футболната си кариера е играл за отборите на "Славия" (София), "Страсбург" (Франция), "Ерцгебирге Ауе"
(Германия), "Енерги Котбус" (Германия), "Борусия Дортмунд" (Германия), "Макаби Тел Авив" (Израел), "Люцерн"
(Швейцария), "Коняспор" (Турция), "Юмраниеспор" (Турция). За националния отбор по футбол има изиграни 40
мача и отбелязани 6 гола.

На този ден са родени и:

Уилям Хенри Харисън, американски политик /1773-1841/.
Девети президент на САЩ (4 март 1841-4 април 1841). Той умира в Белия дом един месец след встъпването си в
длъжност.
Василий Жуковски, руски поет /1783-1852/.
Един от родоначалниците на руския романтизъм.
Франц Габелсбергер, немски учен /1789-1849/.
Създател на първата в света стенографска система.
Нацуме Сосеки, японски писател /1867-1916/.
Пъpвият мy poмaн "Aз cъм котарак" е публикуван през 1905 г. Автор е на романите "Момчето" (1907), "Портата"
(1910), "Пътешественикът" (1912-1913), "Сърце" (1914) и др.
Всеволод Мейерхолд, съветски актьор, режисьор и педагог /1874-1940/.
Един от реформаторите на театъра през 20-и в. Режисьор-провокатор, който поставя началото на ексцентричните
провокации на театралната сцена. На 7 ноември 1920 г. в Москва е открит държавният театър "Всеволод
Мейерхолд", закрит на 8 януари 1938 г. със заповед на Комитета по изкуствата на СССР. След закриването на
театъра Всеволод Мейерхолд започва работа в театъра на Станиславски. На 20 юни 1939 г. срещу него са
повдигнати обвинения в контрареволюционна дейност. След три седмици изтезания той подписва
доказателствата, наложени от разследването. Всеволод Мейерхолд е обвинен като агент на британското и
японското разузнаване, за водена от него активна шпионска дейност, насочена против СССР, че е активен
участник на троцкистката организация, действаща сред работещите в сферата на изкуството. На 1 февруари 1940 г.
Върховният съд на СССР го осъжда на смърт чрез разстрел и на 2 февруари 1940 г. присъдата е изпълнена. На 26
ноември 1956 г. той е реабилитиран посмъртно с решение на Военната колегия на Върховния съд на СССР. През
1984 г. в Пенза е открит Музей на сценичното изкуство на негово име. През 1991 г. по инициатива на Комисията за
творческото наследство на режисьора и с подкрепата на Съюза на театралните дейци на Русия и Съюза на
архитектите на Русия е основан Център на името на Всеволод Мейерхолд. На 2 февруари 1990 г. за първи път е
отбелязана датата на смъртта на Вселолод Мейерхолд. Дотогава точната дата на разстреля не е била известна.
Неговите статии, писма, речи, беседи са издадени през 1968 г. в два тома и преведени на български език в книгата
"Театърът: теория и практика"(2018).
Ваан Терян (ист. Ваан Сукиасович Тер-Григорян), арменски поет и обществен деец /1885-1920/.
Василий Чапаев, руски военен деец /1887-1919/.
Участник в Гражданската война (1918-1920). Командващ 25-а стрелкова дивизия (1919), отличила се по време на
контранастъплението на Източния фронт срещу войските на Александър Колчак. Носител на орден "Червено
знаме" (1919).
Лео Валиани, италиански политик и журналист /1909-1999/.
Един от основателите на Италианската република през 1946 г.
Жак Моно, френски биохимик /1910-1976/.
Носител на Нобеловата награда за физиология или медицина за 1965 г. заедно с френския микробиолог Андре
Лвоф и френския микробиолог и генетик Франсоа Жакоб за техните открития относно генетичния контрол на
ензимния и вирусния синтез.
Рудолф Витлачил, чехословашки футболист и треньор от австрийски произход /1912-1977/.
Играл е във "Фьорикс" Швехат (1927-1928), "Слован" - Виена
(1928-1929), "Рапид" - Виена (1929-1933), "Винер" (1933-1934), "Фаворитнер" (1934), "Славия" - Прага (1935-1944).
Шампион през 1935 г. и 1937 г., носител на Средноевропейската купа през 1937 г. Бил е треньор на "Метеор" -



Ческе Будейовице (1946-1947), "Радомирж" - Полша (1947), "Рапид" - Виена (1966-1967) (шампион през 1967 г.) и
др. Треньор на националния отбор по футбол на Чехословакия (1957-1964), с който печели второ място на
Световното първенство в Чили през 1962 г., трето място на Европейското първенство през 1960 г. във Франция и
второ място на Олимпийските игри в Токио, Япония, през 1964 г. От 1964 г. до 1966 г. е в България, където
ръководи едновременно отбора на "Левски" (София) и националния отбор по футбол. С "Левски" става шампион
през 1965 г. и класира националния отбор на България на световното първенство през 1966 г. във
Великобритания. От 1968 г. до 1970 г. отново е треньор на "Левски" (София), с който печели титлата и купата на
страната през 1970 г.
Ринус Михелс (ист. име Маринус Хендрикус Михелс), нидерландски футболист и треньор /1928-2005/.
През футболната си кариера е играл само за отбора на "Аякс" (Нидерландия). Като треньор е известен като
създателя на тоталния футбол през 70-те години на 20-и век. Заради твърдението му, че "футболът е война", го
наричат Генерала. Като треньор на "Аякс" (Нидерландия) печели турнирът Купа на европейските шампиони (дн.
Шампионска лига) /1971/. Като треньор на националния отбор по футбол печели златен медал от Европейското
първенство през 1988 г. във ФРГ и сребърен медал от Световното първенство през 1974 г. във ФРГ. През 1999 г.
Международната федерация по футбол /ФИФА/ определя Ринус Михелс за треньор на 20 век. През 2019 г. е Ринус
Михелс е обявен за треньор треньор номер 1 от френското списание "Франс футбол" в класация на "Топ 50 на най-
добрите футболни треньори в историята".
Йозеф Масопуст, чешки футболист и треньор /1931-2015/.
С националния отбор по футбол на Чехословакия печели сребърен медал от Световното първенство през 1962 г. в
Чили и бронзов медал от Европейското първенство през 1960 г. във Франция. Носител на "Златната топка" на сп.
"Франс футбол" за 1962 г. През 2003 г. е обявен за най-добър чешки футболист за последните 50 години (1954-
2003).
Лори Азаро, италиански моден дизайнер и производител на парфюми /1933-2003/.
През 1962 г. създава модна къща "Азаро" и стартира производството на серии от парфюми, някои от които са сред
десетте най-продавани марки в света в периода 1973-2003 г. ("Oh la, la", "Chrome", "Acteur"). Той се налага като
дизайнер на облекла през 1968 г. Азаро е обличал актрисите Ракел Уелч, София Лорен, Изабел Аджани и др.
Джон Максуел Кутси, южноафрикански писател /1940/.
Литературният му дебют е през 1974 г. Международно признание получава през 1980 г. с романа си "В очакване на
варварите". Двукратен носител на наградата "Букър" - през 1983 г. за "Животът и времето на Майкъл К." и през 1999
г. за романа му "Безчестие". Носител на Нобелова награда за литература за 2003 г. за "неизброимите начини, с
които предава изненадващото участие на аутсайдера". Той е вторият южноафрикански писател, получил Нобелова
награда за литература след На 

За трета поредна година "Аурубис България" закупува билети за всички свои служители, които желаят да гледат
филмите от зимното онлайн изданието на Master of Art. Компанията е партньор на единствения в Източна Европа
международен филмов фестивал за документални филми за изкуство, а голямата награда за най-добър филм
носи името й: Master of Art – Aurubis Award.

Кинофестивалът включва разнообразна палитра от документални филми, внимателно подбрани от създателя на
Master of Art Найо Тицин.

В дигиталната програма на Master of art са включени 23 филма. След тях е лентата за кариерата на Уинстън
Чърчил като филмов консултант и сценарист през 30-те години на 20 век и неговата страст към киното във филма
"Чърчил и филмовият магнат". Любителите на киното могат да открият още интересни заглавия като филмите за
пианиста Артуро Бенедетти Микеладжели, история за връзката на американския художник Джаксън Полък с
неговия брат Чарлс Полък, Жана, жената вдъхновила най-красивите поеми, писани на френски език.
Кинопрограмата включва и българските заглавия "Заветът на Борис Христов", реж. Борис Славчев и "Данте и
въздушното перо", реж. Димитър Липовански.

Фестивалът се организира с подкрепата на "Аурубис България", Националният дворец на културата, посолства и
международни културни институти, Националният филмов център, Фондация "Америка за България", Програма
"Култура" на Столична Община.

Източник: Аурубис България

Заглавие: Отново на кино от вкъщи. За трета година "Аурубис България" осигурява билети на служители за
Master of Art
Дата: 09.02.2022 17:37
Медия: Индустриален клъстер Средногорие

Заглавие: Образованието и климатът
Дата: 09.02.2022 19:01
Медия: Вестник "Аз Буки"

https://srednogorie.eu/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-6-2022/obrazovanieto-i-klimatat/


Съюзът на физиците в България, Министерството на образованието и науката, фондация "Еврика" и Институтът за
изследвания на климата, атмосферата и водите организират 50-ата юбилейна национална конференция за
обучението по физика. Темата на форума е "Климатичните промени и образованието по физика".
Национално издателство "Аз-буки" е медиен партньор на събитието, което ще се проведе от 2 до 5 юни т.г. във
Варна.
Един от аргументите за избор на темата е приетата от Международния съюз за чиста и приложна физика (IUPAP)
резолюция за провъзгласяването на 2022 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво
развитие на сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Научната програма на конференцията включва пленарни доклади, постерно представяне на разработки, кръгли
маси и дискусии, посветени на важната роля на физиката за разбирането за климата. Възможности за
намаляване консумацията на енергия, на замърсяването се изследват от екипи от физици и техни колеги от други
природни дисциплини.
В рамките на 50-ата национална конференция ще бъде проведена и традиционната Младежка научна сесия за
ученици и студенти на тема "Физика, околна среда и климатични промени", която включва компютърни
презентации, идеи за компютърна анимация, разработки на теми по избор, показващи връзката на физиката с
образованието за околната среда. Ще бъде проведен и национален конкурс за есе (за ученици и студенти) на тема
"Физика, физици и околна среда", както и национален фотоконкурс "Физика и климат" – за ученици и студенти.

"За нас е важно както образованието на ума, така и на сърцето да вървят ръка за ръка. Защото в сърцето са
важните качества: това да бъдем добри, да бъдем честни, да бъдем благодарни, когато ни се случват хубави неща",
сподели философията на програмата "уроци за сърцето" Станислава Рашева, председател на УС на фондация
"Благотворител". За слушателите на Радио Благоевград тя поясни, че издадените и разпространяваните от
фондацията две книги "Уроци за сърцето" са наръчници за учители, родители, за всички, които вярват в
способностите на децата и искат да оставят следа в техните сърца. Те помагат "да работят с емоциите, да развиват
характерите на децата, как да ги научим да бъдат честни, да бъдат благодарни. Това е тема за цял живот".
Програмата за обучението по метода "уроци за сърцето" е одобрена със заповед на министъра на образованието
и науката.
Цялото интервю със Станислава Рашева можете да чуете в звуковия файл. 

Подновяват се безплатните консултации в Кабинета по репродуктивно здраве във Враца. Първият специалист,
който ще приема тази година, е д-р Явор Малинов, каза координаторът на Фондация "Искам Бебе" за
Северозападна България Здравка Гергова:

"На 19 февруари, от 11:00 часа, ще могат да го посетят двойки с репродуктивни проблеми и не само двойки, а хора,
които имат затруднения. Могат да се обадят на телефона, който сме посочили в нашите страници "Първи кабинет
по репродуктивно здраве" и "Искам бебе-Северозападна България", да запишат своя час и да се обърнат за
помощ към д-р Малинов. Очакваме и останалите лекари, които са наши приятели и хора, които сътвориха доста
дечица в Северозападна България, да заявят желание за безплатни прегледи и консултации и да продължим по-
позитивно тази година." 
Заради противоепидемичните мерки прегледите в кабинета през последните две години бяха силно ограничени.
Въпреки това, с помощта на водещите специалисти, които подкрепят неговата дейност, в българския
Северозапад проплакаха над 50 бебета. 

Проектът на читалище "Св. св. Кирил и Методий - 1905" - Велинград, носещ името "Наследство", спечели
финансиране в размер на 7 хиляди лева в рамките на програмата "Ти и Lidl за по-добър живот", която се

Заглавие: Станислава Рашева: Важно е образованието на ума и сърцето да вървят ръка за ръка
Дата: 10.02.2022 09:33
Медия: Радио Благоевград

Заглавие: Възобновяват дейността на Кабинета по репродуктивно здраве във Враца
Дата: 10.02.2022 14:29
Медия: Радио Видин

Заглавие: Фолклорното богатство от Чепинския край ще бъде дигитализира-но по проект на читалище "Св. св.
Кирил и Методий - 1905", финан-сиран от "Ти и Lidl за по-добър живот"
Дата: 10.02.2022 14:45
Медия: PA media

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101599082
https://bnr.bg/vidin/post/101599324/vodeshti-specialisti-po-reproduktivno-zdrave-otnovo-konsultirat-bezplatno-vav-vraca
https://pa-media.net/news.php%3Fextend.1679


реализира в партньорство с фондация "Работилница за граждански инициативи" и "Български дарителски форум".

Продължаващата пандемия от коронавирус се отрази за втора поредна година на децата с хронични заболявания
– заради ограничителните мерки много от децата получиха по-малък обем процедури, а за тях всяко спиране или
намаляване на интензивността на терапиите означава регрес в развитието им.

Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" на Фондация BCause подпомага със средства предимно деца с нужда от
постоянна рехабилитация и за закупуване на помощни средства. Това е възможно благодарение на дарителите ни
- частни лица и компании.

През 2021 година за финансова подкрепа към нас се обърнаха родителите на 33 деца, страдащи от детска
церебрална парализа, епилепсия, специфични разстройства в развитието на двигателната функция, умствена
изостаналост, хидроцефалия, детски аутизъм, разстройство на психичното развитие, разстройство на
експресивната реч, недоносеност, генетични аномалии.

За радост дарителската подкрепа за каузата беше три пъти по-голяма. Затова през 2021 год. Фондът отпусна общо
32 130 лв. За сравнение, през 2020 година Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" на Фондация BCause е
подпомогнал 16 деца с общо 9 095 лв.

Клиничната пътека за рехабилитация на деца с ДЦП покрива 10 дни процедури (2 седмици без събота и неделя).
За децата с постоянен адрес в София Столична община дофинансира още 10 дни процедури, така че да няма
дълги паузи в терапията. За съжаление, децата от провинцията нямат такава привилегия, затова се налага
родителите да отделят сериозни средства, с които в обичайния случай не разполагат.

При децата със заболявания, различни от ДЦП, например епилепсия, проблемът е още по-сериозен, защото
клиничната пътека е за 1-2 курса рехабилитация годишно, което е крайно недостатъчно.

За втора поредна година се наблюдава намаляване на молбите за финансиране на закупуване на помощни
средства като проходилки, инвалидни колички, вертикализатори и др.

Подпомогнати са общо 4 деца за: закупуване на 1 вертикализатор, 1 подколянна ортеза, седалка и облегалка за
позициониране, а за едно дете беше закупен медикамента "Декапептил".

Едно дете беше финансирано за извършване на генетични изследвания за изясняване на диагнозата.

Подпомогнати са 19 деца за психологична, логопедична терапия, двигателна рехабилитация, хипербарна
оксигенация в следните центрове: Център за комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения към Нов
български университет, Фондация "М и М Физио", МЦ Цвятко Бояджиев, Кабинет за психологично консултиране,
диагностика и терапия нели Величкова, Семира Консултинг, логопед Ана Заимова, Личностен институт, "Монтероси
– Росица Кунева", МЦ "Деца с проблеми в развитието", Ей Би Ей Блум, Сдружение "Аутизъм днес", Логопедичен
кабинет "Палечко и Малечка", Студио "Фернандина", Логос ВСК, Ей Би Ей тайм, Логопедика, Екип креатив,
Терапевтичен център "Ваня".

За 11 деца е осигурена водна рехабилитация във Фондация "Воден път".

"До 1 г. и 3 м. синът ми имаше съвсем нормално развитие. Беше едно будно и любопитно бебе. За жалост, след 1 г.
и 3 м. сякаш се затвори в себе си. Започна да се усамотява, спря да се обръща на името си. На 3 години вече беше
с диагноза "Детски аутизъм". От тогава до днес е на терапия всеки ден. Два пъти седмично логопед, два пъти
специален педагог, веднъж психолог, ерготерапия, арттерапия, най-любимо обаче си остава плуването.

За 6 години терапии той днес е сравнително вербален. Умее да каже, че е жаден, гладен, иска до тоалетна.
Ученик е във втори клас присъствено. Да, аз съм с него, седим двамата на един чин. За жалост, понеже съм
неотлъчно до него, не мога да работя друго, освен да полагам грижи за него. Баща му след токов удар загуби
дясната си ръка и често е отхвърлян от работа, понеже е по-бавен. Бих била благодарна, ако ни окажете
финансова подкрепа."

"Дари се роди съвсем навреме и нищо не подсказваше, че животът ни ще се промени драстично. Уви, след
навършване на годинка, светът се преобърна за нас, когато разбрахме, че малкото ни момиченце има Детска
церебрална парализа – атаксия. Впоследствие се установи, че не е само това – вече има поставена диагноза
"Умерена умствена изостаналост". Ние като нейни родители се опитваме да направим всичко, за да подобрим
качеството й на живот, но това, от което Дари се нуждае най-много, незнайно защо, държавата не заплаща. За

Заглавие: Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" на Фондация BCause подпомогна 33 деца през 2021
година
Дата: 10.02.2022 17:31
Медия: BCause

https://bcause.bg/daritelstvo/news-giving/774-fond-lechenie-i-rehabilitatsia-na-detsa-na-fondatsia-bcause-podpomogna-33-detsa-prez-2021-godina.html


специфичните нужди на детето ни се налага интензивна работа със специалисти – монтесори, логопед, психолог,
ерготерапевт, специален педагог. Ще бъдем безкрайно благодарни, ако получим финансова подкрепа от вас, за
да продължим да постигаме нашите малки победи!"

Още за Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" на Фондация BCause. Решенията за отпускане на средства от
Фонда се взимат от комисия, която заседава два до четири пъти годишно. В нея взимат участие представители на
НПО, лекари, майка на дете с увреждане.

Средствата на Фонда "Лечение и рехабилитация на деца" на Фондация BCause се осигуряват единствено от
дарения. Фондът може да бъде подкрепен с онлайн дарения в Платформата.бг и чрез редовно дарителство по
ведомост.

Благодарим на всички дарители, които правят възможно това децата да се лекуват и подобряват!

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 24)

През изминалата година съвместната дарителската инициатива с БЧК – "Купи и Дари", подкрепи над 6100
нуждаещите се с хранителни продукти на стойност близо 68 000 лева
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. 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. 

Заглавие: BILLA събра и дари 23 тона хранителни продукти за нуждаещи се хора
Дата: 04.02.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Бъди цветен: шарени чорапки от dm в подкрепа на слънчевите хора
Дата: 05.02.2022 08:33
Медия: Dama.bg

https://www.ngobg.info/bg/news/125542-billa-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-23-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%85%D0%BE.html
https://dama.bg/article/budi-tsveten-shareni-chorapki-ot-dm-v-podkrepa-na-slunchevite-hora/33918/


Очакването на дете е най-неописуемата, завладяваща и несравнима с нищо друго емоция, която човек би могъл
да изпита на този свят. Безумно щастие. Съкровен трепет. Полет на мечти, усмивки и най-осъзнатата любов на
света.

Създадени от един малко по-различен танц на гените, родени под най-топлещите лъчи на слънцето, слънчевите
хора винаги носят усмивка, дори и на най-тъжния човек. В България годишно се раждат около 100 деца с тази
диагноза, но те носят също толкова безгранично щастие и любов, колкото всяко едно друго детенце.

Точно на 21-ви март ежегодно целият свят отбелязва Световния ден на ангелите на земята, на най-милите,
слънчеви и усмихнати създания - хората със синдромa на Даун. Любопитна подробност е, че датата не е избрана
никак случайно - тя е символ на характера на синдрома – 3 (вместо 2) копия на 21-вата хромозомна двойка.

През 2022 г. на нашите приятели от dm им предстои да отворят своя магазин №100 в България. Юбилеят е важен
етап в развитието на компанията и по този повод тя стартира благотворителна инициатива заедно с фондация
"Живот със Синдром на Даун". Във всички dm магазини в цялата страна вече можете да закупите специалната
серия шарени чорапки, чиито дизайн е вдъхновен и разработен по случай този юбилей. 100% от продажбата на
всеки чифт от юбилейните dm чорапи ще отидат в подкрепа на дейността на фондацията. Чорапите са налични в
два различни мотива – дамски в размери 35-42 и унисекс, в размери 35-46.

Не забравяйте, че всеки човек със синдром на Даун е уникален и има нужда от любов, внимание и търпение, както
и всеки един от нас. Хората с този синдром не са болни и могат да имат пълноценни отношения с останалите,
могат да се учат, да създадат семейство, да се развиват, да работят, да имат истински приятелства… Те изпитват
всяка една емоция, благодарни са за всеки мил жест и добра дума, но и се натъжават от същите неща, които
огорчават и нас… Те не са много по-различни от теб, от мен, от нас! Може би единственото, което ги отличава е, че
се усмихват много и не е никак лошо да вземем пример от тях.

Защото въпреки трудностите, с които се налага да се борят още с първата си глътка въздух, те знаят, че животът е
пълен с любов и усмивки. А от тях по-ценен дар няма!

Заедно можем да бъдем Промяната за всички тези прекрасни слънчеви хора! Празнувайте {ЗАЕДНО} с нас
#dm100!

НАЗАД 

С медици от видинската болница работят психолози. Предвидена е и рехабилитация. Инициативата е на
Фондация "АДРА"- България. Дейностите са насочени в към Ковид отделенията в общините Видин, Пловдив,
Пазарджик и София, каза директорът на фондацията Мариан Димитров: 
"Днес се заговори вече за пост ковид симптоматика и проблеми. Главната роля в тия две години имаха лекарите. С
това започваха всички новини, това беше фокуса на всички коментари и нашите погледи като хора бяха насочени
към тези хора. Хората на първа линия, готови да помагат на наши близки, на нас самите и това, което се случва в
тях, е големия въпрос- какво се случва в тях. Прегледите ще бъдат в болницата, ще направим безплатна измерване
на костната плътност, Доплер и ехография на вътрешни болести на някакви заболявания, ЕКГ консултация със
сърдечен специалист и общопрактикуващ лекар, който ще види дали пациента има пост ковидни симптоматика и
какви последствия има след това и профилактика съответно на това", допълни още Мариан Димитров от от
фондация "Адра".

В четвъртък и петък специалисти от Фондацията ще извършат и безплатни изследвания на граждани.

Автор: Дара Сапунджиева

Фондация "ЕкоОбщност" стартира гражданска кампания под надслов "Как (не) се прави" с цел да се окаже
въздействие върху общинските практики за поддръжка на дърветата в градовете в България. Кампанията се
провежда в рамките на проект "Да върнем гражданското си пространство!"

Заглавие: Психолози консултират медици от Видин
Дата: 07.02.2022 13:30
Медия: Радио Видин

Заглавие: Стартира кампания за добрите и лошите практики в озеленяването на градската среда
Дата: 07.02.2022 07:34
Медия: Нюзмейкър

https://bnr.bg/vidin/post/101597628/fondacia-adra-s-novi-predlojenia-kam-medicite
https://newsmaker.bg/2022/02/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5/


Чрез гражданската инициатива организаторите предвиждат да бъдат онагледени добрите и лошите примери на
засаждане и поддръжка на дървета и храсти по улиците, зелените площи, градинките и парковете в населените
места в страната. Също така ще бъдат изготвени препоръки към съответните институции, отговорни за
озеленяването на градската среда както и ще бъдат изготвени примери за подходящи и неподходящи техники,
мерки и практики за поддръжка.

Участие в кампанията може да вземе всеки гражданин, който проявява дейно отношение към заобикалящата го
среда и иска да допринесе за подобряването ѝ. За целта е необходимо да направите снимки, които да показват
случаи на добре поддържани зелени площи; или "обезглавени" дървета; асфалтирани стволове; окастрени над
50% от живите клони; дървета и храсти, озовали се пътя на велоалеи; ниски и стърчащи клони, пречещи на
преминаването на хора и превозни средства; и други добри и лоши примери.

"С участието си в кампанията ще подпомогнете дългосрочните ни усилия да допринесем средата, в която живеем,
да бъде по-красива, функционална и приятна, да обърнем вниманието върху този належащ проблем, както и да
повлияем положително на възприетите общински практики в тази област" – споделят от организаторите.

Събирането на материали ще продължи до 30 май 2022 г. като те могат да бъдат изпратени директно до
фондация "ЕкоОбщност" с кратко описания или с попълването на този формуляр. Участието в кампанията се
осъществява в горе посочения срок без ограничения за броя изпратени снимки.

Подробности за кампанията "Как (не) се прави" и условията за участие може да прочетете ТУК.

Капманията се осъществява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия
на EEA and Norway Grants the Fund for Regional Cooperation (Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм чрез Фонда за регионално сътрудничество).
Повече за него може да научите на civilspace.eu.

Източник на корица: iStock

Френско-българската търговска и индустриална камара обяви третото издание на конкурса си за иновации. Целта
на състезанието е да популяризира успешни иновативни проекти, разработени в България.За първи път конкурсът
е отворен и за компании, които не са членове на Камарата. Изискванията са проектите да са създадени в
България, от компании, регистрирани у нас от поне година и половина и да имат екип от най-малко 5 служители.
Няма ограничение за секторите, в които е разработена иновацията. Кандидатури се приемат в четири категории:
"Инвестиции", "Бизнесмен", "Бизнесдама" и "Корпоративна социална отговорност". Заявките за всяка ще бъдат
разглеждани от самостоятелно жури, а от всяка категория, освен победител, ще бъде излъчен и по един проект,
който ще се състезава за специалната награда. Заявки се приемат до 28 февруари.

Малки и средни предприятия могат да кандидатстват за ексклузивната програма за растеж еBay Growth Program, в
която онлайн гигантът ще предостави пакет ексклузивни услуги на компаниите. Сред тях са:

-Персонализирана подкрепа за растеж от личен мениджър

-Персонализирана обучителна програма за настройване на онлайн активностите в платформата на eBay

-Високи лимити за продажба, за да се даде възможност за бърз растеж

-Безплатен абонамент за eBay за 3 месеца.

Изискване е търговците да имат над 100 артикула за продажба. Включването на български компании в
програмата за растеж на еBay се реализира с подкрепата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и
средни предприятия. Заявки за участие се приемат на адрес: https://export.ebay.com/en/new/?utm_source=BSMEPA

Компании с решения в областта на градската мобилност имат шанс да тестват идеите си в реална градска среда
чрез проект на EIT Urban Mobility – инициатива на Европейския институт за иновации и технологии (EIT). В проекта
партнират гародовете Тулуза и Милано, които вече са предоставили специфични предизвикателства, на които
търсят решение. По време на изпълнението на проекта пилотните инициативи ще се тестват паралелно и изцяло в
реална градска среда. Ще бъде осигурено финансиране от EIT и административна подкрепа от градовете за
внедряването на решенията, както и от доставчиците на обществени услуги, когато това е приложимо. Конкретните
предизвикателства, поставени от италианските градове, и как да кандидатствате за тестване на пилотен проект
вижте тук. Крайният срок е 8 февуари, 2022.

Заглавие: Френско-българската търговска и индустриална камара обяви третото издание на конкурса си за
иновации
Дата: 07.02.2022 15:41
Медия: Вестник Stroitel
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Чрез мрежата на Център за външноикономическо сътрудничество към БСК германски изследователски институт
търси партньор от Източна Европа и Балканите за предложението им "Дигитални инструменти в подкрепа на
проектирането на кръгова икономика" към покана на "Хоризонт Европа". Търсят се партньори с полуавтоматично
производство, които се интересуват от спестяване на разходи чрез използване на употребявани производствени
технологии и имат продукт с множество стъпки на сглобяване. Още характеристики, на които трябва да отговарят
потенциалните партньори, вижте в сайта на БСК и може да се обърнете към експертите в Центъра за съдействие.

Innovation Capital, финансов посредник на Фонд на фондовете по "Фонд за ускоряване и начално финансиране",
набира следващите български компании, които да подкрепи с публичен и частен ресурс за растеж. Стартъпи в
начален етап, включително с проекти на ниво идея/MVP (минимално жизнеспособен продукт), могат да получат
инвестиция между 25 000 и 50 000 евро.

0 0 vote Article Rating 

След първата кампания "На един клик от внуците" през тежката и пандемична 2020 година Фондация "Център за
развитие на медиите" организира второ издание.

Целта е възрастни хора да получат повече знания за съвременните технологии, с които да могат по-лесно да се
свързват и да общуват със своите близки.

От фондацията обясняват проекта така: 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.
В "На един клик от внуците – ново начало" се предвижда 50 възрастни хора (на възраст 65-75 г.) да 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 в пилотния проект преди 2 години.

Според Яна Пеловска от фондацията организатор, в България само 11% от хората над 60 г. са с дигитални умения
над средното ниво, а 29 на сто са с ниски умения. По този показател страната ни е на последно място в ЕС.

"Това води до социална и дигитална изолация на част от населението", коментира Пеловска.

С нея разговаря Елмира Джома.

В края на октомври певецът Денис Теофиков ни напусна едва 21-годишен. Още тогава родителите му споделиха
желанието си да създадат фондация на негово име и ето, че днес тя вече е факт.

"Скъпи приятели, щастливи сме официално да обявим старта на Фондация за млади музикални таланти "Денис
Теофиков"!

Фондацията ще подкрепя млади таланти, чиято мечта е да се занимават с музика, но нямат финансовата
възможност, за да го направят сами. Фондация за млади музикални таланти "Денис Теофиков" ще открива и ще
продуцира нови музикални таланти. Ще покровителства млади музиканти, певци и инструменталисти и ще
подпомага тяхното развитие. Ще финансира, както издаването на техните музикални проекти в различните
жанрове, така и разпространението на вече готовите продукти.

Фондацията ще се грижи за популяризирането на младите изпълнители. Ще организира изяви от всякакво

Заглавие: На един клик от внуците" - второ издание
Дата: 07.02.2022 16:39
Медия: Радио София

Заглавие: Родителите на отишлия си без време Денис Теофиков създадоха фондация на негово име
Дата: 07.02.2022 18:04
Медия: Lady zone

https://bnr.bg/sofia/post/101597732/mladeji-otvarat-ochite-na-babi-i-dadovci-za-digitalnia-svat
https://ladyzone.bg/laifstail/artbox/roditelite-na-otishlija-si-bez-vreme-denis-teofikov-sazdadoha-fondacija-na-negovo-ime.html


естество и ще предоставя безвъзмездна творческа и финансова помощ за участия в конкурси и концерти не само в
страната ни, но и извън пределите й" – четем в официалното съобщение, публикувано в Инстаграм профила на
фондацията.

По-късно ще бъдат обявени критериите за кандидатстване. В процес на създаване е и сайтът на фондация "Денис
Теофиков", в който ще се публикува актуална информация. По този начин всички ще бъдат осведомени за
случващото се и ще се избегнат спекулациите.

Над 500 кв. м. площ на околовръстния път на Казанлък беше разчистен от растителност и отпадъци, препястващи
движението на превозните средства и ограничаващи видимостта. Инициативата е на казанлъшката фирма "Техно
Демаркт", която се ангажира с благотворителност и в сферата на спорта. С дарения на бяла и черна техника
магазинът в Казанлък подпомогна Волейболен клуб "Казанлък", а на футболния отбор "Розова долина"
предостави екипировка за мачовете.

Сдружение "Бъди добър! Прави добро!" направи ново дарение за болницата във Враца.

Осигурени са термометри, спални бельо, стойки за инфузия. Дарението е за отделението по УНГ. Настоящите
стойки за системи били тежки и неудобни за използване. Поръчана е и апаратура, която предстои да бъде
доставена.

Досега от "Бъди добър! Прави добро!" са дарили на болницата апаратура и консумативи за повече от 6 хиляди
лева.

Всички знаем, че апаратурата в болниците е стара и когато няма необходимата среда, това затруднява работата
на медиците, казва Мая Методиева, председател на организацията.

Ще продължат ли дарителските жестове към лечебното заведение след инцидента с починалата пред спешното
отделение жена?

"Дарителите могат да осигурят каквато и да е по-модерна и нова апаратура, но когато не срещат необходимото
внимание, когато не срещат необходимото уважение, те остават разочаровани. За съжаление, много хора ще
изберат да се лекуват в съседни до нас болници."

Репортаж по темата чуйте в звуковия файл.

Детско отделение получи от инициативата "Българската Коледа" апарат за изследване на C-reactive protein и
hemoglobin (Hb). Деветнадесетото издание на "Българската Коледа" е посветено на подкрепата на децата,
нуждаещи се от спешна помощ и интензивно лечение. Кампанията, която продължава и през цялата 2022г., е под
наслов "Дари надежда на дете в беда".
Каузата се ползва с огромна обществена подкрепа и доверие. Благотворителната инициатива изостря и
общественото внимание към проблемите и политиките на детското здравеопазване в страната.
Основната цел на "Българската Коледа"- кампания 2021/2022 е да подпомогне подобряването на диагностично–
лечебния процес с осигуряването на медицинска апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна. Това
ще разшири и възможностите на лекарите в България да прилагат съвременни методи на лечение.
Навременната и прецизна диагностика, както и оптималното лечение са от особено значение за овладяване на

Заглавие: Бригада на"Техно Демаркт"се зае с разчистване на околовръстното
Дата: 08.02.2022 12:37
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: След трагичния инцидент във Враца - ще се оттеглят ли дарители за болницата
Дата: 08.02.2022 13:47
Медия: Българско национално радио

Заглавие: "Българската Коледа" осигури ценна апаратура за детско отделение във Велинград
Дата: 08.02.2022 14:44
Медия: Марица

https://presstv.bg/regional/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B5-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87/
https://bnr.bg/post/101598151/sled-tragichnia-incident-vav-vraca-shte-se-otteglat-li-dariteli-za-bolnicata
https://www.marica.bg/region/pazardjik/balgarskata-koleda-osiguri-cenna-aparatura-za-detsko-otdelenie-vav-velingrad


състоянието на най-малките пациенти.
Екипът на Детско отделение изказва своята дълбока благодарност за дарената медицинска техника, която ще има
изключителна полза в прецизирането на диагнозите и съответните терапии на лечение.

От днес до началото на март можете да подкрепите благородната кауза на Фондация "Каритас" и "Делта Текстил".
Във фирмената лавка е открит щанд с мартеници (гривни, гердани, фиби и детски мартенички), събраните
средства от които ще бъдат дарени за център за временно настаняване на хора без дом и доходи "Добрия
самарянин". Цени не са обявени – всеки сам преценява каква сума да постави в кутията на щанда.

Даренията за деветнадесетото издание на благотворителната кампания "Българската Коледа" са на стойност 3
070 000 лева Рекордната подкрепа към "Българската Коледа" е знак за високото доверие към отговорното и
прозрачно разпределяне на средствата и дава надежда, че живеем в хуманно общество. Това заяви президентът
Румен Радев по време на първото за 2022 година заседание на Експертния съвет към благотворителната
инициатива "Българската Коледа". Досега даренията за деветнадесетото издание на благотворителната кампания
на "Българската Коледа" са на стойност 3 070 000 лева, като това е най-високата набирана сума през последните
15 години. "Въпреки икономическата, социалната и здравната криза, хората откликват все повече и това показва,
че дарителите вярват на Експертния съвет към инициативата, които дават всичко от себе си за здравето за нашите
деца и за ангажимента ни към бъдещето на България", подчерта президентът Румен Радев по време на срещата.
Държавният глава посочи, че "Българската Коледа" се е утвърдила като част от българските дарителски традиции.
Според президента обаче благотворителните инициативи не трябва да отменят ангажимента на държавата към
детското здраве и те показват необходимостта от предприемане на неотложни мерки в българското
здравеопазване. В рамките на заседанието на Експертния съвет бяха представени резултатите от
деветнадесетото издание на "Българската Коледа", което започна на 30 ноември 2021 година и ще продължи до
30 ноември 2022 година. Освен към Експертния съвет президентът изрази благодарност и за усилията на
медийните партньори, екипа, реализирал благотворителния коледен спектакъл, посланиците на "Българската
Коледа" и доброволците за каузата - артисти, спортисти, режисьори, сценаристи, журналисти и др. Подкрепа за
инициативата тази година са оказали 4 500 индивидуални дарители, 400 представители на бизнеса, а 380 000 са
изпратените дарителски текстови съобщения и гласови обаждания. Към момента бюджетът на "Българската
Коледа" 2021/ 2022 г. от 3 070 000 лв. е в резултат на постъпилите 2 690 000 лв. в дарителската банкова сметка за
периода 01.12.2021 г. - 08.02.2022 г., както и на 380 000 лв. от кратки съобщения и гласови обаждания. Над 30 са
инициативите, събитията и кампаниите в подкрепа на "Българската Коледа" от спортни, художествени и други
организации. Над 50 училища и детски градини от цялата страна също са подкрепили инициативата. До този
момент в Администрацията на президента са постъпили 220 заявления за подпомагане на деца. Исканията за
подпомагане са основно за медикаментозна терапия, рехабилитация и помощни средства. 30 лечебни заведения
са подали заявления за закупуване на медицинска апаратура със средства от кампанията. Експертният съвет и
Комисията към благотворителната инициатива започват работа по разглеждане на постъпилите заявления за
подпомагане на деца и лечебни заведения. Закупуването на медицинска апаратура ще бъде осъществено чрез
открита процедура за набиране на оферти, в съответствие с действащото законодателство. Кампания 2021/2022
постави във фокуса на "Българската Коледа" грижата за децата, нуждаещи се от спешна помощ и интензивно
лечение, чрез осигуряване на съвременна високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно
лечение. Така ще бъдат увеличени възможностите на българските лекари да прилагат иновативни методи на
лечение за постигане на пълно излекуване на тежки и трудно-лечими доскоро заболявания в детска възраст.
Всички начини за реализиране на дарения за "Българската Коледа" са активни целогодишно чрез банков превод,
ПОС терминал, ePay, UPay, както и чрез телефонни номера за изпращане на SMS и гласови обаждания.
Дарителите получават сертификат за направеното дарение, с който удостоверят разходите си пред съответните
данъчни служби. Сертификатът се издава след подписване на договор за дарение. Формуляр на документа е
публикуван на сайта на кампанията www.bgkoleda.bg, който се попълва и изпраща за подпис в БНТ, титуляр на
дарителската банкова сметка. Когато дарението е направено чрез ПОС терминал, сертификат се получава
непосредствено след превода на сумата (на хартиен носител или в електронен вариант). Информация за работата
на Експертния съвет и Комисията към "Българската Коледа" във връзка с разглеждането на заявленията за
подпомагане, както и за разпределението на набраните средства, се публикува периодично на сайта

Заглавие: Благотворителен щанд с мартеници подпомага приюта "Добрият самарянин"
Дата: 08.02.2022 17:21
Медия: Русе инфо

Заглавие: Президентът: Подкрепата за "Българската Коледа" е резултат от високото обществено доверие и
прозрачността на инициативата
Дата: 08.02.2022 17:13
Медия: Президент на Република България

https://rousse.info/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4/
https://www.president.bg/news6409/prezidentat-podkrepata-za-balgarskata-koleda-e-rezultat-ot-visokoto-obshtestveno-doverie-i-prozrachnostta-na-initsiativata.html


www.bgkoleda.bg. Организаторите на "Българската Коледа" уверяват, че както и досега, набраните суми от
кампанията ще бъдат разпределени публично, прозрачно и обществено отговорно. 
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Видин - подкрепа на лекари - пресконференция
Българското общество е длъжно да оказва подкрепа на медиците на първа линия, борещи се с COVID - 19,
заявяват от фондация АДРА
Видин, 8 февруари (Ирена Данаилова, БТА)
Българското общество е длъжно да оказва всякаква подкрепа на медиците на първа линия, борещи се с COVID -
19. Длъжно е да не оставя лекарите и медицинските сестри зад себе си, а да им благодари за това, което вършат
ежедневно. Нужно е да има разбиране от хората за жертвата и саможертвата, пред която медиците се изправят
всеки ден в пандемичната ситуация. Това каза на пресконференция днес в Регионалния пресклуб на БТА Мариан
Димитров, директор на фондация АДРА България (ADRA - Adventist Development and Relief Agency). 
Димитров представи пилотния проект на фондацията, който стартира в началото на седмицата от Видин и е в
подкрепа на лекарите, борещи се с COVID - 19. Докато броят на заразените с COVID - 19 се увеличава или
намалява, много малко се говори за лекарите, които не престават да се борят за нашето здраве, забравяйки за
своето, сподели директорът на фондацията. 
На пресконференцията, в която участваха клиничните психолози д-р Катина Денева и д-р Георги Кирилов, и д-р
Ивета Найденова, директор на Многопрофилна болница за активно лечение "Св.Петка", бяха представени първите
резултати от проведените групови и индивидуални сеанси с лекари от видинската болница, борещи се с COVID - 19.
Д-р Катина Денева каза, че от разговорите си с тях са установили, че медицинските лица водят битка не само с
болестта, но и със своите страхове. С предизвикателствата, пред които са изправени. Д-р Георги Кирилов, асистент
по клинична психология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" бе категоричен, че "ние като
специалисти и общество трябва да дадем подкрепа и дълбок поклон на лекарите". В проведените разговори
психолозите са установили, че медицинските лица дори и за момент не се сещат да помислят за себе си и да
потърсят психологическа, терапевтична и рехабилитационна подкрепа, независимо, че работят на ръба на
изтощението и възможностите си.
Д-р Ивета Найденова приветства дейностите по проекта и допълни, че персоналът в COVID отделението е на
предела на силите и възможностите си, за което им благодари и отправи призив към видинчани да подкрепят
лекарите, спазвайки противоепидемичните мерки, да бъдат отговорни към себе си и здравето си, така ще помагат
и на медиците. 
Специалистите от фондацията, заедно с лекари от различни специалности, в следващите дни в рамките на
проекта ще продължат да предоставят групова и индивидуална психотерапия и рехабилитация на медицинските
лица на първа линия във видинската болница, допълни Димитров. 
След Видин проектът ще продължи в Пловдив, Пазарджик, София и няколко малки общини в Северозападна
България.Той се реализира в партньорство с представителствата на АДРА в Сърбия и Албания.
/РУМ/ 
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Добрич - благотворителна кампания - "Милостиво сърце"
Кампанията "Споделен хляб" е подпомогнала около 300 души в Добрич и околността
Добрич, 8 февруари (Александра Антонова, БТА)
Тази година кампанията "Споделен хляб" на фондация "Милостиво сърце" е подпомогнала с хранителни продукти
около 300 крайно нуждаещи се лица и семейства в Добрич и близки села. Това съобщиха от фондацията.
За първи път инициативата е подкрепила и около 50 домакинства от селата Дончево, Методиево, Паскалево и
Победа.
С помощта на дарители - неправителствени организации, училища, граждани и фирми, пожелали анонимност, в
рамките на два месеца за нуждите на кампанията са събрани над два тона хранителни продукти.
"Споделен хляб" продължава да набира дарения и да ги раздава на нуждаещи се по сигнал.
/ИС/

Заглавие: Българското общество е длъжно да оказва подкрепа на медиците на първа линия, борещи се с COVID
- 19, заявяват от фондация АДРА
Дата: 08.02.2022 17:59
Медия: БТА

Заглавие: Кампанията "Споделен хляб" е подпомогнала около 300 души в Добрич и околността
Дата: 08.02.2022 18:55
Медия: БТА

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2571488
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2571540


Целта на инициативата е подобряване на материалната база

МБАЛ "Айтос" е първата в болница в страната, която се включва в проекта "Светулка" на Фондация "За доброто" за
преобразяване на детските отделения у нас. Целта на инициативата е подобряване на материалната база и
промяна на емоционалната среда за лечение на децата пациенти.

"Искаме да променим средата. Да я направим по-човечна, по-детска, по-лекуваща, защото е ясно, че средата
също лекува", каза в ефира на bTV Radio Поли Троянова от "За доброто".

Your browser does not support the audio element.

Общо пет болници са кандидатствали по проекта, който ще им даде възможност да преобразят своите детски
отделения.

"Моята идея винаги е била болницата и детското отделение да не приличат на болница. Да е място където
майките и децата да са спокойни, за да може оздравителният процес да минава леко и безпроблемно. Когато
видях тези жени с тяхната амбиция, тяхното желание, с тяхната абсолютна съпричастност, като жени и майки,
наистина повярвах, че има все още добро и има надежда", сподели д-р Милена Марковска, завеждащ детското
отделение на МБАЛ "Айтос".

Вече е закупена и първата апаратура за болницата в града.

"Инхалатори, аспирационна помпа, медицински масички. Говорихме и за инфузионни помпи, каквито ние нямаме,
и като цяло никога почти не сме работили с такива. Евентуално веноскоп, за да може по-лесно и по-безболезнено
да става поставянето на абокатите на децата, което е основната травма при престоя в едно детско отделение",
разказа д-р Марковска.

За преобразяването на детското отделение ще помогне и частна фирма, която безвъзмездно ще изготви проект.

"Обмисляме вариант да зонираме помещенията, така че всеки пациент да има собствена лична зона, независимо
че е в стая с още 5 пациента. Идеята е да се чувства комфортно и да наподобява уюта на дома", разказа архитект
Магдалена Славова.

"Колкото и да струва всичко това, то ще се случи", сподели Кремена Кунева от "За доброто".

От Фондацията казаха, че в момента търсят художници в Бургас, които биха помогнали на кампанията със своя
труд и талант.

Ако желаете да подкрепите Фондация "За доброто" и проект "Светулка", можете да дарите по дарителската сметка
на фондацията:

Райфайзенбанк (България) ЕАД
BIC код: RZBBBGSF
IBAN номер: BG91RZBB91551012773591
основание: Светулка

Мартин Александров е големият победител в предприемаческото състезание "Започни млад", което се проведе
онлайн в Пловдив през миналия уикенд. За първото място се бориха 10 бизнес идеи, които достигнаха до
финалния кръг на състезанието. Мартин Александров спечели първото място с идеята си за здравословна и
натурална напитка Nature Boost, която според журито има потенциала да покори не само българския, но и
международния пазар. Той получи награда от 1000 лева и едногодишна рубрика в сп. Български предприемач. 
Наградата на публиката отиде при Светлана Чепилска и "История 3D". Идеята на проекта е да дигитализира
исторически забележителности в Пловдив, за да ги популяризира и да ги направи по-достъпни. Специална
награда получи и Джейн Димитрова с идея за развитие на вече работещия проект FoodObox – мобилно
приложение, което се бори с разхищението на храната.
Представянето на проектите беше гледано от стотици зрители онлайн, които подкрепяха своите фаворити, а най-
активните от тях получиха и награди – специални тениски "Започни млад" и книгата "Как да стартираш собствен

Заглавие: Доброволци, архитекти и лекари преобразяват детски отделения в страната
Дата: 08.02.2022 20:25
Медия: БТВ

Заглавие: Обявиха големия победител в "Започни млад" - Пловдив
Дата: 08.02.2022 19:02
Медия: Пловдив 24

https://btvnovinite.bg/bulgaria/dobrovolci-arhitekti-i-lekari-preobrazjavat-detski-otdelenija-v-stranata.html
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Obyaviha-golemiya-pobeditel-v-Zapochni-mlad-Plovdiv-1209021


бизнес без капитал". Победителите в изданието на "Започни млад" в Пловдив спечелиха рубрика в сп. "Български
предприемач", а всички финалисти могат да продължат обучението си в стартъп програмата BASE, където в
следващите три месеца ще получат много допълнителни нови знания, контакти и ще могат да направят бизнес
план за идеите си. 
Организаторите на "Започни млад" и всички партньори на събитията се обединяват около идеята за качествено
образование, обучение през целия живот и социална ангажираност, които да се превърнат във водещи ценности
за всички стартиращи и развиващи се съвременни компании. 
Основни партньори на всички издания на "Започни млад" са Сороптимист Интернешънъл Съюз България,
обучителна програма BASE, Русенски университет "Ангел Кънчев" и Висше училище по застраховане и финанси
(ВУЗФ).
Съорганизатор на "Започни млад" в Пловдив е Община Пловдив, а партньорите, които подкрепят събитието са VIP
Residence Club, НОВ ДОМ 1, Детски центрове Smarty Universe, СРСНПБ, AndyVil Official, Action Coach, PR агенция
STEAM Net Bulgaria, Smartity, Ваканция М, ECOM Solutions, UTA България, PLEGGI и Gene keys България. 
Сред членовете на журито в Пловдив бяха г-н Стефан Стоянов - заместник-кмет "Oбразование, бизнес развитие и
европейски политики" в Община Пловдив, адв. Веселина Александрова - общински съветник в Пловдив и
практикуващ адвокат по облигационно и търговско право, Христина Дайлянова от Сороптимист Интернешънъл
Съюз България, г-жа Полина Тоскова - регионален мениджър на финтех компанията MyPOS, гл. ас. др. Димитър
Гинчев - преподавател в Технически университет Пловдив, г-н Емил Йонидов - генерален мениджър на
застрахователен брокер Uni State Broker, г-жа Мария Петкова - собственик и управител на Creditchoice Ltd. и доц. д-
р Даниел Павлов от Русенски университет "Ангел Кънчев".
Менторите, които подкрепиха участниците по време на състезанието са г-жа Борислава Киркова - регионален
директор на The Alpha Group Bulgaria и победител в "Започни млад - София 2021", г-н Мирослав Ангелов -
собственик на счетоводна кантора МКА Финанс, г-н Данаил Пенев - управител на tracking.bg, г-н Светослав Романов
- Търговски директор на CleanWater Ltd. и победител в "Започни млад - Варна 2021", г-н Явор Въртинков -
собственик на 1 Газ, доц. д-р. Радостин Вазов от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), г-н Галин
Димитров - собственик на East Accelerator, г-н Павел Павлов - търговски директор на bem.bg и победител в
"Започни млад - Бургас 2021", г-н Чави Вияреал - собственик на BCA и победител в "Започни млад - Русе 2021" и г-н
Никола Петров от Лутиум ООД.
През тази година най-голямото състезание за предприемачески идеи "Започни млад" ще има седем големи
издания. Предприемачите от София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Благоевград и Стара Загора ще имат
възможност да получат подкрепа за реализация на идеите си, да си спечелят много награди и да получат достъп
до специализирани практически обучения.
"Започни млад" е социално-образователна инициатива, която се реализира под формата на предприемачески
съзтезания. Провеждат се 50-часови събития, които имат за цел да осигурят качествено практическо обучение за
начинаещи предприемачи. Започвайки в петък вечер с презентации на идейни проекти и събиране на екип,
събитието продължава чрез интензивно генериране на идеи и откриване на решения с помощта на ментори,
разработване на бизнес модел и създаване на базови прототипи, завършващи с демонстрации и презентации в
неделя вечер пред жури.
"Започни млад" се организира по инициатива на Фондация "Започни млад" и списание "Български предприемач". 

За първа година чрез кампания "Споделен хляб" бяха подпомогнати и хора в крайна нужда от близките села до
Добрич.

С помощта на кметовете от селата Победа, Паскалево, Дончево и Методиево бяха раздадени 50 пакета с
хранителни продукти, съобщиха орханизаторите на кампанията от Фондация "Милостиво сърце".

Те изказват благодарност на всички дарители, тъй като с тяхна помощ за пореден път кампания "Споделен хляб"
става реалност.

За два месеца са раздадени около два тона хранителни продукти, разпределени на повече от 300 пакета.

Кампанията е целогодишна и всеки, който желае да дари за хора в нужда, може да го направи,като се свърже с
Фондация "Милостиво сърце".

За втора поредна година Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК) провежда дарителска

Заглавие: Близо 2 тона продукти за два месеца осигури на нуждаещи се кампанията "Споделен хляб"
Дата: 09.02.2022 09:09
Медия: Добрич Онлайн

Заглавие: 40 кг. картофи - дарение за семейства в нужда
Дата: 09.02.2022 10:58
Медия: Балканец

https://www.dobrichonline.com/novini/67956/blizo-2-tona-produkti-za-dva-mesetsa-osiguri-na-nuzhdaeshchi-se-kampaniyata-spodelen-khlyab
https://balkanec.bg/40-kg-kartofi-darenie-za-semeystva-v-nuzhda-54104.html


кампания сред хора в нужда и социално слаби. 
Производителите дариха от своята продукция - картофи в селата Разлив и Трудовец.
В с. Разлив бяха раздадени картофи на родителите на децата, които учат в ОУ "Христо Ботев". Целта е да бъдат
подпомогнати нуждаещите се ученици и техните семейства по време на пандемията и финансовата криза, в които
се намираме.
По 2 чувала картофи (40 кг.) бяха раздадени на всяко дете - ученик в Училището.
Дарителската кампания продължи и в с. Трудовец, където бяха дарени картофи на хора в нужда. 
Източник: balkanec.bg 

Фондация "Качество на живот" предлага да бъде организирано обществено обсъждане "Може ли да се възлагат
обществени поръчки с обществен ресурс на фирми, които не спазват обществения интерес и тровят хората, въздуха
и водата на данъкоплатците?"
От неправителствената организация търсят отговор длъжни ли са гражданите да плащат, за да бъде унищожавана
природата, в резултат на което те да се разболяват, а накрая да плащат глобите на държавата и безкрайните
ремонти на пътищата в общината.
Ето част от аргументите на фондацията:
Българските граждани плащат данъци, които се разпределят в две посоки: към държавата и към общината.
Държавата като принципал на всички природни богатства, ресурси, в това число и на находищата за инертни
материали, ги дава на концесия срещу определена концесионна такса на строителни предприемачи, като
например "Европейски пътища". След това обаче фирмите концесионери започват да добиват тези материали, но
около 90% от тях от по никакъв начин не спазват концесионните договори и най-безогледно унищожават пътища,
водоизточници, въздуха, изобщо околната среда.
Но това далеч не е всичко. На същата тази държава, на която гражданите са платили данъците си, а тя е взела
пари и от концесионера, който обаче не изпълнява законовите разпоредби, се налагат глоби поради високата
запрашеност и други еконарушения. И тя плаща санкциите също с приходите от нашите налози.
Излиза, че гражданите плащат данъци, за да дишат лош въздух, да се разболяват и да плащат санкции, защото
държавата е дала на неправилната фирма да експлоатира нейните богатства. Освен замърсяване на въздуха и
непоправими щети върху околната среда и върху човешкото здраве, добивът на инертни материали причинява
промени в климата.
Другата част от данъците отиват в общината, която е наясно с всички нарушения на концесионера, но възлага на
същата тази фирма, която трови нейните данъкоплатци, да прави некачествени ремонти на пътищата. Така всеки
от нас втори път плаща на тази фирма, която на всеки 2-3 години прави ремонт на ремонта. 
От "Качество на живот" настояват на общественото обсъждане да бъдат дискутирани и договорите, подписани от
общината с фирмата, на която е възложен ремонтът на пътищата.
Освен че диша лош въздух, целият шум и всички опасности, които крие извозването на тези ресурси, са за сметка
на обикновения човек. Обществените поръчки трябва да се дават само на социално отговорни фирми, за да е
защитен не само търговецът, но и интересът на данъкоплатеца!

И пенсионерските клубове от Димитровград ще подкрепят лечението на 42-годишния Георги Янков, който има рак
на плеврата на белия дроб, съобщават от общината.

Сумата, която хората от третата възраст ще отделят е от членския внос и е в размер на 600 лв. Средствата ще
бъдат преведени по банковата сметка на мъжа.

Историята на бащата с две деца, който се нуждае от помощ, за да оздравее трогна димитровградчани.

Благотворителен базар за мартеници помага на Георги от Димитровград

Вчера стана ясно, че читалищата в община Димитровград организират за Георги двудневен базар за мартеници.
Той ще се проведе на 27 и 28 февруари. Събраните средства ще отидат за лечението на димитровградчанина.

Няколко благотворителни мероприятия вече бяха организирани в помощ на Георги. В много търговски обекти има
поставени набирателни кутии.

Заглавие: Фондация "Качество на живот" иска обществено обсъждане за замърсяването на околната среда
Дата: 09.02.2022 12:45
Медия: Plovdiv Live

Заглавие: И пенсионерските клубове в Димитровград подават ръка на Георги
Дата: 09.02.2022 13:03
Медия: Haskovo.Live

http://plovdivlive.bg/news/read/71996
https://haskovo.live/%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3/


Още за кампанията – на страницата във Фейслук Да подадем ръка на Георги

Ако желаете да помогнете на Георги:

Георги Александров Янков

Банка ОББ

Банкова сметка – BG56UBBS80021021166750

Дариха нова екипировка на спасителната служба във Враца

Нова екипировка получи днес екипът на Планинската спасителна служба във Враца. Тя бе връчена на началникът
на отряда Станой Арабаджиев от дирекция ПСС при БЧК. Динамично въже, статични въжета, карабинери, примки
с карабинери, самохвати, десандьори, протриващи устройства, радиостанции, лавинни уреди и бинокъл на обща
стойност 9 500 лв. ще заменят откраднатото оборудване.

Припомняме, че на 10 януари т. г. аварийният склад на отряда бе разбит от неизвестни лица. Средствата за
възстановяване на откраднатите спасителни съоръжения бяха осигурени за по-малко от 24 часа от дарителка
кампания, обявена на интернет страницата на ПСС. Общо набраната сума е 19 621 лв., а останалите средства ще
бъдат използвани за закупуване на друго необходимо специализирано оборудване.

Планинската спасителна служба при БЧК отново изказва огромна благодарност на всички дарители!

Благотворителният мартенски базар на "Каритас" тази година събира средства за лекарства на бездомните и
тангентор за трудноподвижни деца. Мартеничките са изработени от потребителите на социалните... 

Започна кандидатстването за третия випуск на програма "Училища за пример" на фондация "Заедно в час".
Програмата за професионално развитие на цели училищни екипи е двугодишна и подкрепя училищата устойчивото
да подобряват управленските и преподавателските си практики и да допринасят за успеха на всички ученици в
училището.

Разградските училища могат да кандидатстват за участие в програмата до 31 март през формуляр на сайта
www.zaednovchas.bg.

След това предстои предстоят структуриран процес на подбор и събеседване с представители на училищата. За
третия випуск "Училища за пример" ще бъдат избрани само 25 училища от цялата страна.

"Програмата е особено ценна в момента, защото отговаря и на част от новите нужди на училищата, породени от
пандемията и дистанционното обучение – умения за справяне с предизвикателствата и несигурността на
бъдещето, въвеждането на нови методи на преподаване и сплотяване и ефективно организиране на училищната
общност", казва Ивелина Пашова, ръководител "Обучения на училищни екипи" в "Заедно в час".

В програма "Училища за пример" могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната, без
значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се
сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна,
която поставя учениците в центъра на обучителния процес.

Заглавие: Дариха нова екипировка на спасителната служба във Враца
Дата: 09.02.2022 15:55
Медия: Враца днес

Заглавие: С мартенички Каритас събира пари за лекарства и тангентор
Дата: 10.02.2022 06:35
Медия: Утро Русе

Заглавие: Търсят се новите "Училища за пример" от Разград и региона
Дата: 10.02.2022 08:21
Медия: Екип 7

http://vratzadnes.com/page.php%3Fn%3D19481136%26SiteID%3D922
https://utroruse.com/article/790908/
https://ekip7.bg/2022/02/10/tarsyat-se-novite-uchilishta-za-primer-ot-razgrad-i-regiona/


Участието в програмата е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерство на
образованието и учителите получават съответния брой кредити.

Какво включва програмата? "Училища за пример" е единствената цялостна програма за професионално развитие
на училищни екипи в България. Тя се състои от две неразделни части: Курс "Лидерство в училище", който
надгражда управленските умения на училищния колектив да допринася за по-задълбоченото учене на всички
ученици чрез доказани подходи от практиката и науката; Курс по избор на училището (Умения на 21. век, STEM,
Езиково подкрепящи училища, Социално-емоционално учене), свързан с различни методи на преподаване, който
надгражда уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в конкретна област, спрямо
нуждите на самото училище.

Участниците в програма "Училища за пример" преминават през съвременни обучения, приложение в практиката
на наученото, надграждаща подкрепа от ментор и работа в професионална общност със споделяне на опит.

Програмата прие първия си випуск учители през 2020 г., като в момента работи с 50 училища и близо 500 учители и
директори от цялата страна. Сред участниците в програмата има и три разградски училища. Това са СУ "Христо
Ботев" в Кубрат и разградските ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" и ОУ "Васил Левски".

Дългогодишен корпоративен партньор на "Заедно в час" в област Разград е ADM /бивше "Амилум България"/.

Екипът на Клиника по изгаряне и пластична хирургия благодари на фондация "Кремена и Кирил Домусчиеви"

Екипът на Клиника по изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" благодари на фондация
"Кремена и Кирил Домусчиеви" за дарението на медицинска апаратура - електродерматом "Хюмека" и батерия
със зарядна станция, което е на стойност 18 724 лв.

Електродерматомът позволява да се взимат равномерно повърхностни кожни слоеве (автотрансплантат), които
служат за покриване на рани, оформени след отстраняване на некрозите при дълбоките изгаряния, както и тези
при обширните мекотъканни дефекти след травми или трудно зарастващи рани от различно естество.

Медиците от Клиника по изгаряне и пластична хирургия изтъкват, че дарението е от изключителна важност при
лечението на обширните дълбоки изгаряния.

При тях донорските участъци са ограничени и с помощта на тази техника могат да се използват максимално, което
определя успешния изход от лечението.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 14)

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 COVID-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

Заглавие: "Пирогов": Професионализъм, подкрепен със съвременна апаратура
Дата: 11.02.2022 14:39
Медия: Dnes dir bg

Заглавие: Онкологичният център в Бургас закупи модерна апаратура със средства от дарение
Дата: 04.02.2022 13:37
Медия: Бургас 24

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/pirogov-profesionalizam-podkrepen-sas-savremenna-aparatura
https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Onkologichniyat-centur-v-Burgas-zakupi-moderna-aparatura-sus-sredstva-ot-darenie-1206445


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. 

Дъщерята на проф. Мирослава Кортенска – Веселина Господинова, дари книгите на майка си на биоблиотеката в
Югозападния университет. За съжаление уважаваният театрален критик, културолог и медиен експерт проф.
Кортенска, която бе преподавател в катедра "Кино, телевизия и театър" към Факултета по изкуствата на ЮЗУ "Н.
Рилски", изгуби битката с Covid-19. Издъхна на 13 април 2021 г., но завинаги остава в сърцата на своите студенти и
колеги със своята човечност, професионализъм и всеотдайност.

Желанието на проф. Кортенска е книгите й да бъдат дарени на ЮЗУ, а дъщеря й изпълнява това. В. Господинова
лично се свързва с ректора проф Борислав Юруков и го моли да съдействие, за да бъдат книгите на майка й при
любимите й студенти. Директорът на библиотеката Жана Пенчева-Маркова организира цял бус, който доставя от
София 8 кашона с книги.

"Изключително много благодаря на ректора на университета, на директорката на библиотеката, че се държахте
толкова адекватно в тази тежка за мен ситуация. По света, когато някой толкова значим човек на науката си отиде
от този свят, има хора, които се грижат за неговия архив. На практика това не се прави в България…

Но аз го направих! Сега спя спокойно и се радвам, че сбъднах желанието ти, Мамо!", сподели В. Господинова. Тя
оставя и послание на една от книгите: "Нека знанието бъде с вас!".

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА
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Република Северна Македония - България - дарение
Теодора Генчовска дари мобилен мамограф за нуждите на здравеопазването на Република Северна Македония
Скопие, 5 февруари /Кор. на БТА Маринела Величкова/
Българският министър на външните работи Теодора Генчовска дари мобилен мамограф на Клиниката по
онкология към Общата болница в Неготино, Република Северна Македония. Дарението е по проект "Укрепване на
капацитета на мамографския скрининг", чиято цел е намаляване на смъртността от рак на гърдата на жените в
Република Северна Македония чрез повишаване на процента на ранно откритите случаи. Средствата за
закупуване на мамографа в приблизителен размер на около 139 000 евро са отпуснати от правителството на
България по Оперативна програма за развитие.
На връчването на дарението присъстваха посланикът на България в Скопие Ангел Ангелов, председателят на
Комисията по култура и медии и на ПГ "Има такъв народ" Тошко Йорданов, заместник-министърът на външните
работи Велислава Петрова, генералният консул на България в Битоля Димитър Иванов и генералният директор на
БТА Кирил Вълчев. /МВ/
/ВН/

Заглавие: Дъщерята на проф. Кортенска дари книгите на майка си на Югозападния университет
Дата: 04.02.2022 21:44
Медия: Вестник Струма

Заглавие: Теодора Генчовска дари мобилен мамограф за нуждите на здравеопазването на Република Северна
Македония
Дата: 05.02.2022 13:21
Медия: БТА

Заглавие: Майстор-ковач от Монтанско предлага благотворително своя пластика
Дата: 05.02.2022 18:00

https://struma.bg/%D0%B4%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/
http://www.bta.bg/bg/c/NF/id/2569211
https://www.konkurent.bg/news/16440560981593/maystor-kovach-ot-montansko-predlaga-blagotvoritelno-svoya-plastika


Майстор-ковач от монтанското село Дъбова махала продава с благотворителна кауза метална пластика, която е
изработил. Петър Иванов дарява на социално жилище за деца средствата, които ще получи. Намира общото
между занаята и желанието да помага:

"То това трябва да ти идва отвътре. То е като занаята. Трябва да ти идва отвътре. Насила няма да стане. Тук не се
търсят привилегии или дивиденти."

Идеята да помогнат на децата от Преходното жилище в Белоградчик е на съпругата му Росица: "Аз съм много
съпричастна към такива деца, към такива домове и просто казах на съпруга ми да я направи."

Петър Иванов разказва, че заедно с колегата му приели присърце идеята. Признава, че изработката на кованата
пластика отнема повече време, отколкото изделията, които прави по поръчка: "Двамата сме го работили. Тук няма
заварки, шлайфания с ъглошлайф и такива работи. Тука е играно- пила, секач и това е, и чук. Аз съм по-съгласен да
направя един такъв парапет, отколкото с това да си играя, но пък наистина е красиво, изкуство е."

Пластиката може да се види на страницата на майстора-ковач във фейсбук. Цената, на която я предлага, е 1000
лева и вече има желаещ да я купи: "С тия пари аз поемам ангажимента, ще отида, от каквото имат нужда от
обзавеждане, от материали за дома и така нататък. Има и включили се колеги ножари, които казаха, че и те ще
помогнат с дарения, за което съм им благодарен предварително."

Преходното жилище за деца и младежи в Белоградчик, за което е дарението, е открито преди повече от десет
години- през 2019-а година, а издръжката за социални услуга е изключително скромна от страна на държавата,
обясни Елена Александрова, главен експерт социални дейности към Община Белоградчик: "Жестът е невероятен,
за което благодарим и се надяваме, че ще направим по -красив и приятен дома на тези деца, защото това е
техният дом."

Майсторът-ковач казва, че се надява да има повече хора, които помагат, защото много други са в нужда. Преди
година тай направи дарение и за болницата в Лом.

Регионалният исторически музей в Пловдив получи поредното ценно дарение. Музейните специалисти определят
културните ценности като изключително важни, не защото са произведени от скъпи или благородни материали, а
защото са първите оригинални свидетелства, които стават притежание на пловдивския музей и са част от личното
имущество на първия Главен управител на Източна Румелия - Александър Богориди.

Става въпрос за голяма дървена маса и малка масичка със седефена украса, закупени от Ана Чомакова Дол при
разпродажба на имущество от дома на Александър Богориди в Цариград след смъртта му през 1910 г.

Ана Чомакова е близка роднина на известния лекар и общественик Стоян Чомаков. Около 1872 г. тя се омъжва за
германския инженер Рудолф Дол - служител в железопътната компания на барон Хирш, с когото заминава да
живее в столицата на Османската империя.

През 1915 г., останала вдовица и без свои деца, Ана Дол осиновява своята племенница Ана Иванова Чомакова,
кръстена на нея и останала кръгъл сирак. През 1918 г. двете жени напускат Цариград окончателно и се завръщат
в Пловдив. Заживяват в дома на Йоаким Груев и неговата съпруга Мария, където Ана Иванова Чомакова остава да
живее и след смъртта на своята леля.

През 1924 г. Ана се омъжва за микробиолога Тодор Михайлов, с когото заживява в София, където пренася цялото
имущество, наследено от леля и.

Двете маси са дарени на Регионален исторически музей – Пловдив през 2022 г. от Ивет Баева – внучка на Ана
Чомакова-Михайлова. Културните ценности вече могат да бъдат разгледани в експозиция "Съединение на
България от 1885 г." на площад "Съединение" 1.

Медия: Конкурент

Заглавие: Ценно дарение попълни фондовете на Историческия музей в Пловдив
Дата: 05.02.2022 22:35
Медия: ПИК

Заглавие: Язов раздаде на детските градини в "Южен" лампи, които убиват коронавирус
Дата: 06.02.2022 14:35

https://pik.bg/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-news1083348.html
https://www.plovdiv-press.bg/2022/02/06/%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%8E%D0%B6%D0%B5/236347/


Антибактерицидни лампи за борба с коронавируса раздаде кметът на "Южен" Костадин Язов на всички детски
градини в района, съобщават от администрацията.

Лампите "UV-V100 Самоконтрол" пречистват и дезинфекцират въздуха и са дарение от фирма "Самоконтрол" ООД.

Лампата е преминала изпитания и функционални тестове, които доказват нейната ефективност за унищожаване
на бактерии, вируси, микроби, плесени и спори до 99.99%, както и изпитания за безопасна работа в присъствието
на хора. Изпитанията са проведени от отдел "Микробиологични фактори", НЦОЗА към Министерството на
здравеопазването.

Устройството e предназначено за употреба в медицинските центрове, болници, поликлиники, операционни,
манипулационни, кабинети, стоматологични кабинети, диагностични и лабораторни помещения, детски и учебни
заведения, чисти производствени помещения, хранителни блокове, складове, офиси, домове и всички места,
където има потенциална опасност от пренасяне на инфекции по въздух.

"Същото устройство функционира повече от година в административната сграда на Район "Южен", като по този
начин се грижим за здравето и безопасността на служителите и гражданите!", сподели кметът на района Костадин
Язов.

Ново голямо дарение за ЦСКА! То идва от генерал-майор Явор Матеев. Той е голям фен на отбора и почти не
пропуска мач, дори и контроли.

Матеев е дарил 1532 лева. 1500 за кампанията и 32 за шампанското през май. Той вярва, че ЦСКА ще стане
шампион, ще вдигне титла номер 32 именно този сезон.

"Искам да споделя за още един превод за нашата кауза. От един огромен Армеец и човек, много уважавам! А
именно, генерал-майор Явор Матеев! С ЦСКА в сърцето...", написа във "Фейсбук" лидерът на Сектор "Г" Иван
Велчев.

Легендата на Левски и бивш треньор на клуба Емил Велев дари няколко реликви от неговата кариера като
футболист и треньор. Велев навърши 60 години преди няколко дни, а той се нарежда сред шестимата в историята
на Левски, които от юноша на клуба стигат до първия състав и впоследствие стават старши треньор.

Велев е дарил Бутонски Copa Mundial, с които е кръстосвал родните терени през 80-те години, Бутонки Predator,
персонализирани с любимия му номер 8 и фамилията Velev и Шампионски медал като старши-треньор oт
последната засега титла на "Левски" през сезон 2008/2009 г.

Цанко Цветанов: Направихме добра подготовка, отборът се е развил

Левски се прибра в София

Dsport е и във Viber! Присъединете се и бъдете преди всички
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Продукти от първа необходимост дариха в понеделник народните представители от 15 МИР Плевен Валери
Лачовски и Десислава Трифонова на изпаднали в крайна нужда 40 семейства от община Долни Дъбник. Дарението
е осигурено с лични средства на депутатите от коалиция ГЕРБ-СДС, като част от продуктите са предадени
директно на семействата, а другите – на кметовете на населени места в общината.

"Кризата с цените на тока и рекордната инфлация води хората от най-уязвимите групи до избора или да гладуват,
или да си платят сметките. Наш дълг е в тези тъмни времена да помагаме с каквото можем на изпадналите в
беда. Преди всичко сме хора и не можем да седим и да гледаме безучастно.", коментираха Валери Лачовски и
Десислава Трифонова.

Организацията по дарението е направена от местната структура на ГЕРБ в община Долни Дъбник, която според
депутатите в момента се развива и работи активно за търсене на решения на проблемите на гражданите.

Хранителните пакети съдържат стоки от първа необходимост, а количествата са преценени така, че хората
да изкара с тях един месец Снимки: Кметство Марково

22 социално слаби семейства от с. Марково, известно като пловдивския Бевърли Хилс заради богаташките палати
в него, получиха от кметството хранителни пакети със стоки от първа необходимост. Дарението включва главно
варива и зърнени храни – ориз, боб, леща, сол, захар, макаронени изделия и консерви. Във всеки пакет има олио,
перилни и почистващи препарати и други, необходими за бита стоки. Количествата са преценени така, че хората да
изкарат с тях един месец. 
По думите на кметицата Десислава Терзиева инициативата е започнала преди повече от година и оттогава се
раздават помощи на хората в нужда. Дарителят и до ден днешен е анонимен, но такова било изричното му
желание.

Според местните човекът прави този жест от добро сърце, и очевидно без да търси дивиденти или популярност.

Бившият вратар на ЦСКА Ивайло Петров-Пифа се включи в кампанията на феновете на "червените". Той обяви
благотворителен търг за златния си медал от спечелената Купа на България през 2016 година.

"Приятели, колеги и фенове. Днес предоставям на търг своя медал от спечелената през 2016 година Купа на
България. Средствата ще отидат за каузата на ЦСКА. Търгът е отворен до 12 февруари (събота), 19:48 часа",
Петров публикува във "Фейсбук".

На Свети Валентин поведи с 1:0. За идеите ще помогнем ние, мъжка солидарност, знаеш си. Виж тук нашите
предложения.

Силистренска фотографка дари свои снимки на библиотеката в пловдивско читалище ,,Светлина 1929'' с.Труд.
Елена Василева е потомствен фотограф. Баща й, Павел Василев е художник-фотограф. Той я запалва по
фотографията още на 7 - 8 години. Родена е в Украйна, майка й е украинка. Баща й е бил един от първите
бригадири заминали на работа в Украйна, в мините през 1957г.. През 1960г. се връща в България с Елена, майка й
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и една мобилна фотографска лаборатория.
Павел Василев е бил много добър художник. Елена е обичала да го гледа как рисува. В дома им има цяла галерия
с негови картини. Помни как татко й е промивал филмите и проявявал снимките. Помни как двамата с него
надвесени над ваните с проявител, очакват да се появи образа на снимката. Било й е интересно и забавно. Той я е
научил на много неща във фотографията - устройство на фотоапарата,10 - те правила на снимане - композиция,
цветово пространство, златното сечение, водещи линии... 
Снимала е с доста и различни фотоапарати с ленти, но днес е различно. Може веднага да се види резултата от
снимането. По-късно във времето Елена завършва предучилищна педагогика и работи като детска учителка, 15г.
След това надделява любовта й към фотографията. Завършва школа по фотография и вече доста години се
занимава с това изкуство. Василева е пейзажен фотограф, но обожава макро фотографията и заснемането на
птици и животни. Фотографията е изкуство за рисуване със светлина. За нея тя е магия, страст и емоция, а
фотографът е вълшебник, който улавя мига ,преди той да отмине. Във всеки кадър влага дух, енергия и любов.
Превръща емоциите си в спомен. 

Ръководството на Община Поморие изпрати до Флагман.бг аргументите, с които номинира видния общественик и
почетен гражданин на града

Видният общественик, дарител и почетен гражданин на Поморие Теодоси Гуджуков е третият номиниран в
класацията на Флагман.бг "Личност на годината 2021". Неговата кандидатура е издигната от ръководството на
Община Поморие заради значителния му принос и труд за стопанско-икономическото и културното развитие на
общината.

Теодоси Гуджуков години наред е подпомагал поморийските творци, писатели, както и манастира "Свети Георги".
На 30 април 2020 г. той е удостоен със званието "Почетен гражданин на Поморие" – за това, че е отдал 60 години
от живота си в полза на развитието на общината.

"Това е човек, отдал живота си на Поморие. Най-значимите лични приноси на Теодоси Гуджуков за Поморие са
свързани с разработването, одобряването и началото на реализирането на Общия градоустройствен и
регулационен план на града. Той ръководи и активно участва в планирането, финансирането и изграждането на
пристанището за обществен транспорт, както и в изграждането на укрепителната стена против абразия и
свлачищата по морския бряг. Под негово ръководство и с негово активно участие е положено началото на
канализация на отпадните и дъждовни води в старата част на града.

В продължение на 9 години Теодоси Гуджуков активно участва в развитието на здравеопазването, образованието
и художествената култура в града. През тези години са построени сгради на медицинските служби в с. Каменар и с.
Порой, разширена е базата на учебните заведения в с. Порой и с. Дъбник, разкрит е социален патронаж в
Поморие, изграден е Летният театър "Пейо Яворов".

Кметът Иван Алексиев поздравява най-големия дарител, който подпомага и до днес развитието на Поморие

Значим е приносът му в превръщането на традиционните Яворови дни в културно събитие от национален мащаб.
Той лично участва и материално подпомага подготовката на 60-то юбилейно издание на Яворовите тържества
през 2018 г. Многократно е подпомагал автори от града в издаването на техни трудове за историята на Поморие. С
негово активно участие бе изградена паметна плоча в памет на загиналите руски воини за освобождението на
България.

С резултатите от дейността си, с безспорните си граждански и нравствени качества Теодоси Гуджуков е заслужил
уважението и почитта на своите съграждани и цялата общественост на Поморие и жителите на общината", се
казва в текста, с който Община Поморие аргументира кандидатурата на своя благодетел за класацията на
Флагман.бг "Личност на годината".

Теодоси Гуджуков е роден на 15 април 1940 г. в Поморие. Започва образованието си в Политехническата гимназия
в родния си град. Дипломира се с отличие във ВИНС "Димитър Благоев" във Варна в специалност "Икономика на
строителството".

Трудовата си дейност започва като Ръководител на служба "Архитектура и благоустройство" към Градски общински
съвет Поморие. С учредяването на новите Общински народни съвети е избран за общински съветник и за зам.-
председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет Поморие – два мандата, от 1979 г. до 1987
г. През първия мандат като заместник-кмет отговаря за образованието, здравеопазването, социалните дейности,
културата и работа с младежта и спорта, а през втория мандат отговаря и за транспорта, търговията и туризма.

През 1987 г. е назначен за директор на БКС Поморие, което впоследствие се трансформира в АД "Строима", с
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принципал Общински народен съвет Поморие. От 1993 г. до 2002 г. е директор на поморийска банка, където след
почти 43-годишен трудов стаж се пенсионира. От 2005 г. е управител на частна строителна фирма, която поддържа
успешната си дейност и до настоящия момент.

Номинациите за "Личност на годината 2021" продължават. Всеки гражданин - индивидуално, организация или
група от наши читатели могат да направят предложенията си на редакционната ни поща [email protected] Приемът
ще продължи до полунощ на 21 февруари. В 00:01 ч. на 23 февруари ще стартираме онлайн гласуването с анкета,
което ще продължи една седмица - до 23:59 ч. на 1 март 2022 г. Класацията от проведената анкета във Флагман.бг
ще има 50 % тежест при определянето на крайния победител. Той ще бъде излъчен след заседание на
компетентното жури, което ще се проведе в навечерието на официалната церемония през юни месец. Както вече
съобщихме награждаването и празненството по повод 11-тата годишнина на Флагман.бг. ще се проведе след
утихване на пандемичната обстановка в началото на лятото.

Условието да включим номинация е участникът да живее в Бургаска област, да е роден тук или да е извършил
своето добро дело на бургаска територия, да не е бил номиниран за предходната 2020 година. Всяка една
кандидатура ще бъде разгледана и проучена от редакционния екип преди публикацията. При изпращането на
данните за участие, прилагайте биография и кратка обстоятелствена част защо именно този човек заслужава да
бъде отличен с голямата награда, както снимков и видео материал.

Конкурсът "Личност на годината", иницииран от редакционния екип на Флагман, се провежда под патронажа на
областния управител на област Бургас г-н Стойко Танков. Уникалната статуетка, изобразяваща класически
флагман, е творба на бургаския скуптор Огнян Петков и носителят е единствен за съответната година.

Ученик, уловил богоявленския кръст в с. Рилци, направи дарение за Преходно жилище в Благоевград.
Единадесетокласникът Борислав Керемедчиев, ученик в Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев",
направи дарение на Преходно жилище – Благоевград. Със средства, събрани от уловения Богоявленски кръст в
село Рилци, той е закупил 2 броя килими, 3 броя пътеки и пердета за нуждите на социалната услуга. Борислав е
направил обещание към себе си, че ако хване кръста ще направи благотворително дарение. И ето, доброто е факт.
След като е проучил къде и от какво има нужда стига до Преходно жилище – Благоевград, където в момента
децата се радват на нобновени, по-уютни стаи. Преходното жилище е с капацитет 6 деца от 14 до 18 години. Целта
на социалното заведение е да подготви младежите да придобият умения за самостоятелен начин на живот и
професионална реализация. Персоналът е от 6 специалисти и обслужващ персонал – социални работници,
психолог, трудотерапевт и хигиенисти. 

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 67)

Всяка година на 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Една коварна болест, която не ти оставя
друг избор, освен да се бориш. Процеса на оздравяване е дълъг, понякога мъчителен, но хора като Стенли
Нанчев, правят това човешко изпитание някак по-леко.

През 2015 г., навръх 8-ми март, казанлъшкия коафьор решава да стартира благотворителната кампанията
"Надеждата е красива" насочена в подкрепа на жени, страдащи от онкологични заболявания. От тогава до
момента са раздадени над 5000 перуки на онкоболни жени и деца.

"Изискванията, на които трябва да отговаряте, за да извършите този жест на солидарност са косата да бъде над 35
см (може и повече) и да в добро състояние. От 2020 г. перукерите желаят косите на дарителите да не бъдат не
бъдат боядисвани. Има и такива, които са каносани и в добро състояние. В много редки случаи се вземат и те, но
самата коса трябва да бъде много естествена. Най-добре е косата да бъде натурална, поддържана в добро
състояние.

Новото за дарителите е, че трябва да си изпратят коса лично към асоциацията "Промени живота си" в гр.София.
Там се изработват самите перуки. За изработката на една перука са нужни няколко коси. Когато перуката е готова,
дарителите получават обратна връзка за човека, които носи вече перуката. Така няма злоупотреби. Моля всички,
които са решили са даряват косата си да не се доверяват на случайни фризьори и да оставят косите си след
подстрижката. Нека ги вземат и лично да ги изпратят към асоциацията "Промени живота си сега" на адрес: гр.
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подстрижката. Нека ги вземат и лично да ги изпратят към асоциацията "Промени живота си сега" на адрес: гр.
София, ул. "Дамян Груев" №46, телефон за контакт: 02/ 950 15 20.", споделя Нанчев.

Голям е интереса и сред младите хора, желаещи да се включат в каузата. От началото на годината малките
дарители са над 15.

"При нас идват малки деца, които искат да дарят косите си. Може би в училище се говори за това. Когато децата
решат да се разделят с косата си, техните коси се изпращат отново в асоциацията, където се събират на отделно
място. От косите им се правят перуки само за онкоболни деца. При нас в салона, снимаме дарителите, които също
така получават и сертификат за дарение. По този начин се стараем да мотивира и другите деца.
Жените, който се нуждаят от перука, могат да я получат напълно безплатно при нас на адрес: Иван Вазов №4
гр.Казанлък, телефон 0896 64 00 44. Ние ги очакваме, а те могат да дойдат и да мерят от наличните модели. В
момента има и ново зареждане, изкуствените перуки са от най - висок клас. При посещението, единствено
попълват документ за дарение, че вземат напълно безплатно перуката. яма нужда от епикризи или други
документи.

Дамите, които желаят да носят естествена перука, ще трябва да почакат около 20 работни дни за да бъде
изработена тя. Тогава се изисква протокол от социалните, когато отиват да вземат перуката – това е за възрастни.
За деца до 18 г. възраст е перуките са напълно безплатни.", казва Стенли.

Привържениците на ЦСКА дариха близо 150 000 лева в първите 48 часа от дарителската кампания, която бе
организирана по тяхна инициатива след осъдителното решение на КАС и ФИФА по делото "Юнес Бенжелюн",
разкри изпълнителният директор на клуба Филип Филипов.

Повече от 2000 фенове на "червените" от цял свят изпратиха парични преводи, с които да помогнат.

"Това е една голяма помощ на феновете за нас, защото в този момент, когато собствениците правят всичко
възможно за построяването на нов стадион, за изграждането на един силен отбор, изведнъж изскача една
огромна сума в размер на 3 млн. лв., която трябва да се плати поради грешка на други ръководства. Това са
непредвидени пари, които трябва да се платят, и не е никак лесно."

"Ценното в тази кампания е, че тя е инциирана изцяло от феновете, а безценното е големият брой преводи, които
постъпват не само от цяла България, но и от различни точки на света. Това показва колко голям брой хора са
съпричастни с ЦСКА, колко много хора от сърце даряват пари и помагат на клуба", коментира Филипов.

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 Шукри

Заглавие: От ЦСКА-София събраха 150 хиляди за 48 часа
Дата: 04.02.2022 15:41
Медия: Football24.bg

Заглавие: "Ардинска солидарност" събра 5 010 лева и 50 евро за пострадало семейство от Синчец
Дата: 04.02.2022 15:40
Медия: Хасково нет

Заглавие: Бургазлии, да помогнем на абитуриенти в нужда: Ето как да дарите официални рокли и костюми
Дата: 04.02.2022 15:30
Медия: Бургас инфо

https://football24.bg/250839/%D0%BE%D1%82-%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-150-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-48-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0/
https://www.haskovo.net/news/534339/ardinska-solidarnost-sabra-5-010-leva-i-50-evro-za-postradalo-semeystvo-ot-sinchets
https://www.burgasinfo.com/news/view/5/115077


В Бургас стартира кампания, насочена към абитуриенти без родители, или такива, които не могат да си позволят
да си купят официални рокли, костюми и нужните аксесоари за този специален ден.

Всеки, който има в гардероба си дрехи, подходящи за този повод, от които не се нуждае, може да стане част от
благотворителната инициатива и да помогне на младо момче или момиче да има своя мечтан бал.

Организаторите на кампанията приемат всякакви модели и размери, като единствената им молба е те да са в
добро състояние. В кампанията може да се даряват още чанти, бижута, ръкавици.

На 13 и 27 март в залата на Младежкия културен център всички събрани тоалети ще очакват своите нови
притежатели на специално позиционирани щендери.

Проявата се организира от Ротаракт клуб Бургас - Пиргос и е подкрепена от Община Бургас. За информация може
да се свържете със Станислава Георгиева на телефон 0896743320.

Той е изработен от ученици от Професионална гимназия "Велизар Пеев" – Своге и поставен до оброчен
каменен знак
Автор: Десант
На 2 февруари, когато почитаме един от 12-те Велики християнски празници Сретение Господне, над най-големия
действащ манастир във Врачанска епархия – Черепишкия манастир "Успение Богородично", беше осветен нов
светещ кръст.
Той е изработен от ученици от Професионална гимназия "Велизар Пеев" – Своге, а осветлението е дарение от
Красимир Стоянов от с. Игнатица. Монтиран е на Стефановден миналата година от христолюбиви миряни от
Игнатица и Зверино в памет на техния общ приятел Божидар Минов (1946-2020 г.), чиято е идеята за това
богоугодно дело.
Петметровият метален кръст се намира досами оброчния каменен знак, въздигнат през 1926 г. с иждивението на
игнатенчените Иван К. Пенчев и Митко Глигоров и изработен от майстор Мито Томов от Зверино. Кръстът от ковано
желязо върху оброка е направен навремето от майстора ковач Васил Симеонов от Игнатица.
Десетилетия наред, преди да се спомине преди десетина години, кацналата току над манастира светиня беше
поддържана от ревностния християнин Иван(чо) Минов Тошев (1920-2010 г.) от Игнатица. Негова е заслугата за
възстановяването на повечето от 18-те оброци в землището на планинското селище. В по-ново време за оброка се
грижеше неговият син Божидар Минов, а след неговата кончина – неговите потомци, които и тази година дадоха
традиционния курбан.
Водосвет за здраве отслужи архимандрит Йоаникий, игумен на Черепишкия манастир и енорийски свещеник на
Игнатица, който поръси със светена вода събралото се множество. Да почетат оброка дойдоха повече от 30
миряни. 

Лекарите дават шанс до 80% да се възстанови

Близо 4 месеца след катастрофата, която преобърна живота на Ивайла Титова от пловдивското село Строево, 23-
годишната жена успя да се изправи. Тя прави сама и по няколко крачки.

"Ивайла е все още много слаба и всяка крачка за нея изисква сериозно усилие, но тя не се предава и напредва
стъпка по стъпка. Надява се с подкрепата, която получава, да успее да стане предишната Ивайла", пишат нейни
близки във Фейсбук.

Припомняме, че на 22 септември на път за работа младата жена катастрофира. Тежкият пътен инцидент е станал
на излизане от село Строево. Близо час е нужно на пожарникарите, за да разрежат колата и извадят от нея
Ивайла. Откарана е от екип на ЦСМП-Пловдив в Клиниката по анестезиология и интензивното отделение на
УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. В болницата е приета в безсъзнание, с различни фракури по главата и тялото и
със счупен таз. В продължение на 28 дни Ивайла е в кома. Налага се операция на таза, която струва 3 хиляди
лева. Поставят и канюла на гърлото, за да може да диша. Няколко дни, след като излиза от кома, Ивайла е
преместена в ортопедично отделение.

Заглавие: Нов кръст ще свети над Черепишкия манастир
Дата: 04.02.2022 16:32
Медия: Вестник Десант

Заглавие: 23-годишната Ивайла успя да се изправи след катастрофата, но все още има нужда от помощта ни
Дата: 04.02.2022 19:00
Медия: Трафик Нюз

http://www.desant.net/show-news/58088
https://trafficnews.bg/plovdiv/23-godishnata-ivaila-uspia-da-se-izpravi-sled-katastrofata-235410/


Точно на Никулден момичето е изписано от болницата. Тя обаче е на легло. Засегната е цялата дясна страна.
Лекарите дават шанс до 80% да се възстанови, но за това е нужна дълга рехабилитация, която е непосилна за
семейството.

"С помощта на всички добри хора, които до момента са дарили средства е събрана част от необходимата сума за
започване на рехабилитацията. Ивайла благодари от все сърце на всички, които не спират да ѝ дават кураж. С
всяка малка крачка, която прави, увереността й се увеличава. Благодарим Ви, мили хора! Не спирайте да
подкрепяте Ивайла!", пишат нейните близки.

Всеки, който иска да помогне, може да дари средства чрез:

Банкова сметка -ОББ

Титуляр:Ивайла Георгиева Титова

IBAN: BG07UBBS 8002 1091421240

"В момента двегодишният Елин от Елин Пелин е под грижите на фондация "Четири лапи", но ако някой го хареса,
веднага може да му стане вечен приятел. Аз лично ще го заведа при човека, който пожелае да го осинови.
Виждате, че е прекрасно куче и е много любвеобилен. Играем си вече от час. Раздава целувки", споделя Ники
Василковски.

Когато попада във фондацията "Четири лапи", Елин е със счупен крак. След необходимите манипулации се
възстановява изключително бързо и днес е в отлично здраве.

Лицата на Прогнозата за времето на NOVA се превърнаха в посланици на доброто като стартираха инициативата
"Време за надежда", чрез която търсят бъдещо семейство на изоставени четириноги приятели. Идеята за
инициативата се заражда преди две години и благодарение на партньорството с организацията Animal Rescue,
фондацията "Четири лапи", неправителствената организация Stray Angels, както и на приютите за бездомни кучета
на общинско предприятие "Екоравновесие", тя вече е факт.

"Добрата новина е, че вече имаме осиновено куче. Миналата седмица Лора представи кучето Фери. То вече си е
намерило стопанин, който веднага след като е видял прогнозата за времето, е отишъл в приюта на
"Екоравновесие" в с. Горни Богров и го е осиновил", споделя Ники Василковски.

Ако желаете Елин да стане част от вашето семейство, попълнете осиновителска анкета в сайта на "Четири лапи" и
те ще се свържат с Вас – www.four-paws.bg.

Само три седмици след като сгряха десетки нуждаещи се наши съграждани с топъл обяд, разградските мотористи
организират нова, десета поред благотворителна инициатива от поредицата "Помощ на две колела".

На познатото място – площада пред Стария театър в Разград членовете на "Widows Sons&Masonic Riders Grand
Chapter Bulgaria" и "Лудогорски братя", тази неделя в 12.00 часа

ще отворят шатрата на доброто. И този път под транспаранта "Даряваме вяра, надежда и още нещо…" сърцатите
мотористи ще раздадат 50 топли обяда, десерти, витамини и маски.

"Тези наши акции не биха били възможни без изключителното съдействие и помощ на Фондация
"Благотворителност и милосърдие" към Обединената Велика ложа на България.

Специални благодарности на вестник "Екип 7", разпространявал информация за акциите ни, на печатница
"Полиграф", ресторант "Лес", фирма "Бондър Трейдинг" ЕООД, Община Разград и всички дарители с големи сърца!
Те направиха така, че ние да стигнем до хората в затруднено положение! Ако имате възможност и желание,
можете да закупите благотворително книги и дискове, да дарите продукти или средства. 100% от тях се използват

Заглавие: "Време за надежда": Ники Василковски търси дом за Елин
Дата: 04.02.2022 20:17
Медия: Нова телевизия

Заглавие: Разградските мотористи отново ще нагостят благотворително нуждаещите се
Дата: 05.02.2022 06:51
Медия: Екип 7

https://nova.bg/accents/view/2022/02/04/355761/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD/
https://ekip7.bg/2022/02/05/razgradskite-motoristi-otnovo-shte-nagostyat-blagotvoritelno-nuzhdaeshtite-se/


за тези акции! Доброто ще победи! То е заразно !!!" – това написа в социалната мрежа двигателят на инициативата
тук Илиян Марков, който е член на Съюза на масоните мотористи.

Благотворителната проява, която за първи път стартира през 2020 година, е в рамките на кампанията на
световната масонска мото организация "Widows Sons&Masonic Riders Grand Chapter Bulgaria", озаглавена "Помощ
на две колела", и се реализира в различни населени места в страната.

Младежки клуб "Да бъдем приятели" към Фондация "П.У.Л.С." в партньорство с младежки организации инициира
кампания, посветена на училищния тормоз "Ден на розовата фанелка". Този ден се отбелязва всяка година в
последната сряда на месец февруари. Всички съпричастни с темата, се обличат розово, с което да изразят своята
позиция.

За първи път инициативата е проведена през 2007г. в Канада като протест, организиран от двама ученици –
Дейвид Шепърд и Травис Прайс.

Чувствителни към неправдите и нетолерантни към формите на насилие, младежите били силно потресени от една
случка, на която станали свидетели: по-големи ученици се подигравали и тормозили сериозно един
деветокласник, който бил облечен с розово поло. Впечатлени от видяното, още на другия ден те закупили и
раздали на съучениците си петдесет розови фланелки, с което да изразят своята подкрепа за тормозения ученик.
Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят, като във водещ символ на кампанията се
превръща "розовата фланелка".

Тази година доброволците на Младежки клуб "Да бъдем приятели" към Фондация "П.У.Л.С." с голямо сърце се
включват в инициативата, като се обединиха с други младежки организации, а именно БМЧК – Перник, ОМС
Перник и Центъра за безопасен интернет, подкрепени от Община Перник и ще посветят целия месец февруари на
предотвратяването на училищният тормоз като ключ за училище без страх.

Денят на розовата фланелка обединява младежките организации по пътя на развитието на нетолерантно
отношение сред учениците към проявите на училищния тормоз, като организациите предвиждат богат календар
със съвместни инициативи. Дейностите ще бъдат насочени най-вече към деца и млади хора, но и към родители,
учители и към гражданското общество, а целта е да се повиши информираността и чувствителността на
обществеността по темите за тормоза в училището и кибертормоза с акцент върху превенцията на насилие.

Програмата предвижда провеждането на серия от събития, които да се реализират в онлайн и офлайн
пространството, насочени към младежи, сред които тематичен простор за розови тениски за оставяне на
послания, поредица от дискусии с ученици и учители по темата за тормоза и как да го предотврятяваме, както и
медийни изяви, целящи да се привлече вниманието на гражданите и младите хора към темата и към
необходимите стъпки за изграждане на едно хармонично и защитено пространство, като ключ към училище без
страх от насилие.

Със специално разработени визии и послания младежите и девойките ще разпространят информация за
видовете училищен тормоз, начините на предпазване и възможности за търсене на помощ и подкрепа.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да
помислим как всички заедно – деца, младежи, учители, родители и цялото гражданско общество можем да му се
противопоставяме ВСЕКИ ДЕН, за да имаме една приятелска и добра училищна среда, изградена на базата на
красиви и хармонични взаимоотношения, казват организаторите.

Да помогнеш на хора, останали без медицинска помощ. Благородната инициатива е на лекар и доброволци, които
посещават през уикендите малките населени места в Пловдивско и преглеждат безплатно възрасти хора. В
селищата, през които минават, живеят обикновено хора, които нямат нормален достъп до лекар.

В с. Ново Железаре, община Хисаря живеят около 200 души - предимно възрастни и самотни хора. Костадин

Заглавие: Денят на розовата фанелка е срещу училищния и онлайн тормоз
Дата: 05.02.2022 09:36
Медия: Маргиналия

Заглавие: ДОБРИЯТ ПРИМЕР: Лекари помагат на хора в труднодостъпни райони
Дата: 05.02.2022 09:37
Медия: Нова телевизия

https://www.marginalia.bg/novini/denyat-na-rozovata-fanelka-e-sreshtu-uchilishtniya-i-onlajn-tormoz/
https://nova.bg/news/view/2022/02/05/355797/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8/


Костадинов е доброволец, който осъществява връзката между лекарите и населените места, имащи нужда от
медицинска помощ.

Лекарят, който е ангажиран с прегледите в селото, разказва, че най-често се мерят кръвно налягане и кръвна
захар на възрастните хора, правят се кардиограми. Той е родом от съседна Гърция, но от години живее и работи в
България.

Акцията продължава до края на февруари.

Благотворителен футболен турнир "Синя крепост" организират в Хисаря. Идеята е да се съберат средства, с които
да се направят 200 пакета с хранителни продукти от първа необходимост и да ги раздадат на самотни възрастни
хора.

Средства ще се събират до 1 март. Община Хисаря се включи в благотворителната инициатива с 200 пакета
брашно и 200 пакета захар.

Турнирът ще се проведе на 16 април на стадион "Крепост" в Хисаря. Формата на турнира е от 16 отбора, поради
наличието на 2 терена. Всички желаещи да вземат участие трябва да заплатят такса за участие – 100 лв.

Подобен турнир не се организира за пръв път. Миналата година "Синя крепост" събираше средства, с които да
бъде изграден бюст на Васил Левски в Хисаря. Тогава събраха 15 350,27 лв., а паметникът вече е в процес на
изработка от скулптура Дишко Дишков.

Още

Благотворителен турнир в Хисаря събира пари за паметник на Левски

снимка: ПР

Първият по рода си благотворителен гейминг спринт стартира на 28-ти януари онлайн на живо и продължи 77 часа
без прекъсване. Събитието се излъчи от Facebook страницата на TDB Play, като обхвана 20 програмни сегмента,
61 участници и 12 организации.

Гейминг спринтът беше открит на 28 януари в 19:00 часа, а първият участник в програмата бе актьорът Китодар
Тодоров и KITOGAMING. В 11-часов епичен DOTA 2 стрийм Китодар Тодоров и Георги Ненов, създател на
популярния подкаст "Свръхчовекът", премериха сили с феновете на канала KITOGAMING.

Друго популярно лице, което подкрепи инициативата, бе телевизионен водещ Николаос Цитиридис, който заедно с
стриймъра Диги (digggiTV), се изправи във вълнуващи League of Legends битки. В благотворителното събитие
взеха участие и българскитете разработчици на видео игри – Creative Assembly Sofia, които показаха легендарната
поредица Total War заедно с Карло (Carlo7even). Антоан от Как Се Играе забавлява зрителите на стрийма с
настолни игри във веселата компания. А Габриел Добрев, основател на българското гейминг студио Haemimont
Games, представи българската екшън ролева игра Victor Vran.

Предаването "Радиокафе" по БНР Радио София пренесе ефира си в студиото на TDB Play и срещна зрителите на
онлайн събитието с интересни гости, които разказаха своите любопитни истории с видео игрите. А един от най-
успешните композитори на музика за видео игри и участник в проекта "12 от лицата на гейминга" – Борислав
Славов, разкри повече за процеса и търсенето на вдъхновение, които му помагат да продуцира музиката си.

Благотворителнит спринт не остави безучастни и хората без никакъв опит във видео игрите. Така,
нищоподозиращата основателка на "Майко Мила", Красимира Хаджииванова също се впусна в гейминг
приключение заедно с Лазар Радков – създателят и основен двигател на благотворителната инициатива "Капачки
за Бъдеще".

Заглавие: Благотворителен футболен турнир в Хисаря в помощ на самотни възрастни хора
Дата: 04.02.2022 23:55
Медия: Пловдив Прес

Заглавие: 77-часов гейминг спринт успя да събере 19 000 лева в подкрепа на образованието в България
Дата: 05.02.2022 11:05
Медия: Мика

https://www.plovdiv-press.bg/2022/02/04/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%B2-%D1%85%D0%B8/235945/
https://mikamagazine.com/77-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5-19-000/


Събитието се организира в подкрепа на проекта "преподаваме.bg" на "Заедно в час", които се стремят да
подпомагат българските учители и да предоставят достъп до качествено образование за всяко дете. Това е
първата кауза, с която инициативата #гудгейм си партнира. #гудгейм е благотворително движение, което цели да
обедини хората и организации с афинитет към видео игрите, в подкрепа на проекти и значими каузи, свързани с
възможности за развитие, достъп до знания и по-добро образование в България.

По време на благотворителния 77-часов спринт бяха събрани над 19 000 лв. в подкрепа на значимата кауза. За
всяко направено дарение организаторите бяха предвидили подарък – издание на ARPG играта Victor Vran, Zen
Universe и STEAM ID на играта A Total War Saga: TROY Ultimate Edition. Събитието беше първото по рода си, но
създателите на #гудгейм вече гледат напред в бъдещето. "преподаваме.bg" е първият проект, който
благотворителното движение успешно подкрепи, но със сигурност няма да е и последният.

Събитието се проведе с подкрепата на Playstation Bulgaria, Creative Assembly Sofia, Haemimont Games и Ozone

Повече за инициативата #гудгейм може да намерите на сайта: https://www.goodgame.ninja/

Близо 7200лв събрани от юбилейните тениски. Това съобщават от КПБП: Уважаеми ботевисти,

кампанията за набиране на средства за хореографията на дербито на Пловдив на 05.03.22г. продължава, като до
момента печалбата от всички тениски възлиза на 7190 лв ( в тази сума влизат и допълнителните дарения в
специализираните кутии в двата магазина).

Припомняме, че за да подпомогнете кампанията може да си закупите юбилейна тениска, посветена на 110
годишнината на Ботев Пловдив. Цената на тениската е 20лв, като може да се сдобиете с нея във фен магазина на
ул. Нестор Иванов 1 и в клубния магазин на базата. Не забравяйте, че днес (05.02) от 14ч. е контролата с отбора на
Септември, като магазините са заредени с тениски от всички размери.

Съществува възможност да се сдобиете с тениските и чрез доставка с куриер, като цената на самата доставка е в
размер на 7 лв, а поръчката трябва да бъде направена чрез фейсбук страницата на "Онлайн магазин Bultrastyle",
като посочите имена, телефон, адрес на получаване, както и желан размер на тениската.

Не забравяйте да подкрепите и останалите инициативи, свързани с отбелязването на 110 годишнината на Ботев
Пловдив.

Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив, със съдействието на Община Пещера ще проведе
акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване под надслов "Дарете кръв, подарете живот!" За целта
Кръвен център – гр. Пловдив разполага с подвижен кабинет за кръводаряване, за удобство на желаещите да се
включат в това благородно дело, проява на съпричастност и хуманност, съобщиха от Община Пещера. Възможните
дати за провеждане на дарителската акция са: 28.02.2022 г. и 10.03.2022 г. Желаещите да се включат могат да се
запишат предварително, на телефон 0350/ 6-22-03, 6-22-08, или на място в сградата на Общинска администрация,
в срок до 24.02.2022 г. 

Сдружение "Благотворни приятели" е осъществило поредната си благотворителна инициатива, научи агенция
BulNews.
Организацията, в която членуват достойни мъже от Враца, Монтана, Мездра, Бяла Слатина и Оряхово, е взела
решение да учреди стипендия в полза на 5-годишния Николай, който видя смъртта на майка си пред Спешното
във Враца. От този месец той ще получава месечно по 200 лв. и тя ще бъде изплащана докато навърши 18 години.

Заглавие: Бултрасите събраха близо 7200 лева от юбилейните тениски
Дата: 05.02.2022 10:39
Медия: PlovdivNews.bg

Заглавие: Акция по кръводаряване ще има в Пещера на 28 февруари и 10 март
Дата: 05.02.2022 12:37
Медия: Pzdnes

Заглавие: Подадена ръка! "Благотворни приятели" учреди стипендия за малкия Ники, чиято майка умря пред
Спешното във Враца
Дата: 05.02.2022 14:55
Медия: Бул Нюз

http://plovdivnews.bg/sport/item/133123-bultrasite-sabraha-blizo-7200-leva-ot-yubileinite-teniski
http://pzdnes.com/2022/02/05/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0/
https://www.bulnews.bg/article/413198


В петък представителят на "Благотворни приятели" Мартин Харизанов е бил поканен от бабата и лелята на
малчугана на гости в апартамента им в ж.к. "Дъбника" във Враца. По време на разговора, продължил близо час и
половина, близките на детето са били уведомени за учредяването на стипендията и начините на изплащането й.
По време на срещата станало ясно, че за стаята на малкия Ники са необходими климатик и телевизор.
Още същия ден сдружението закупило и дарило нов климатик и смарт телевизор, така че повече да не му липсва
нищо. В момента се обсъждало веднъж годишно "Благотворни приятели" да осигурява почивка на море или
планина за семейството.
В петък детето получило и много лакомства и конструктор LEGO, които му доставили истинска радост. С него всеки
ден работи психолог и на този етап малчуганът все още не осъзнава какво се е случило с майка му.
От "Благотворни приятели" са уверили, че бабата и дядото, които ще се грижат за Николай, могат да разчитат за
сдружението за всякаква помощ, която им е необходима.
Семейството изказало своите искрени благодарности на организацията за бързата и навременна помощ, която да
помогне на внучето им да расте в нормална среда.
Снимката на Николай се публикува с разрешението на близките му. Галерия 

Деца рисуват картини за 6-годишния Ники, който загуби майка си преди броени дни. Целта е момченцето да
почувства, че има подкрепа и да бъдат събрани пари, с които да се подпомогне баба му, която ще го отглежда.
Инициативата тръгна във фейсбук групата "Благотворителна кампания за момченцето от с. Пудрия".
Междувременно лелята на малкия Ники – Таня, сподели, че той вече знае, че майка му е звездичка на небето и с
него работят психолози, за да преодолее огромната загуба.

"Освен кампанията по набиране на средства за детенцето му правим и албум с детски рисунки, картички, постери,
всичко каквото се сетите, нарисувани (на ръка, с таблет и др.) от вашите деца. Който желае, нека се включи. От
рисунките ще бъде направен албум (или два, ако има дигитални), който момченцето ще получи, като съберем
достатъчно творби", написаха администраторите на фейсбук групата. За часове се появиха десетки рисунки на
дечица, които са съпричастни към съдбата на 6-годишното момченце. Таня Иванова пък разказа, че детето ще
остане да живее в същия апартамент във Враца, а с него ще бъдат баба му Цветанка и дядо му Кольо. То ще
продължи да ходи в същата детска градина.

Междувременно се появи версия за смъртта на 43-годишната Миглена. Според сайта Зов нюз младата жена е
имала рак на белия дроб от около 2 години, който е бил в последен стадий. Тя пиела силни болкоуспокоителни.
Миглена беше погребана във вторник, но по-късно беше решено да бъде ексхумирана, за да се види точната
причина за смъртта й. Аутопсията се извършва във врачанската болница. Процедурата е проследена от
следователя, който работи по случая, и е извършена в присъствието на поемните лица, съдебен лекар и полиция.
Междувременно близките на починалата Миглена оповестиха единствената сметка, на която може да се помогне
на 6-годишния й син, останал кръгло сираче след смъртта й. Към момента то не се нуждае от дрехи и обувки,
уточняват близките на починалата.

"Миглена беше много добър човек, грижовна майка и дъщеря, но съдбата й се оказа много тежка", сподели кметът
на Пудрия Цветан Андров. Той разказа, че починалата жена има две пълнолетни деца от първия си брак, които
вече са самостоятелни и работят – едното в София, другото във Враца. След като се събрала с втория си съпруг, се
родил Ники, но мъжът бил повален от коварна болест и се споминал преди четири години. След известно време
вдовицата заживяла с Николай Витанов във Враца. С тях бил и Ники, когото пастрокът много обича. "Личеше си, че
се разбират и са щастливи", преценява кметът, който често ги е виждал да идват заедно в почивните дни на село.
Те помагали на родителите на Миглена в работата по градината. Кметът каза още, че Миглена и майка й Цветана
са работили в една и съща фирма за производство на хляб във Враца.

Възрастната жена пътувала всеки ден до града и обратно. Сега тя и мъжът й са готови да осиновят осиротелия
Ники, каза местният управник. Той разказа още, че му звънят както хора от селото, така и от цялата страна с
желание да помогнат на останалото без родители дете. Николай Витанов на свой ред също имал трагична съдба.
За кратко бил в драматичен брак с румънка, която го напуснала и отвела в родината си детето им. Вероятно това
била една от причините да се привърже толкова силно за малкия Ники.

Банковата сметка, на която всеки може да подкрепи 6-годишния Ники, е: Титуляр: Цветанка Кунова Сиренярска
IBAN: BG59DEMI92401000290753.

Екип на Телеграф 

Заглавие: УИКЕНД: Деца рисуват за малкия Ники, събират му пари
Дата: 05.02.2022 15:38
Медия: Телеграф

Заглавие: Инициативата "Подари книга с любов" в Ловеч за втора година ще зарадва деца и младежи
Дата: 05.02.2022 16:26
Медия: БТА

https://telegraph.bg/obshtestvo/uikend-deca-risuvat-za-malkiia-niki-kojto-zagubi-nelepo-majka-si-v-speshnoto-vyv-vraca-sybirat-mu-pari.-smetkata-e-na-imeto-na-baba-mu-koiato-shte-go-otglezhda-36113
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2569310
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Ловеч - книги - инициатива
Инициативата "Подари книга с любов" в Ловеч 
за втора година ще зарадва 
деца и младежи
Ловеч, 5 февруари /Даниела Балабанова, БТА/
За втора поредна година Центърът за работа с доброволци към Регионалната библиотека "Проф. Беню Цонев" и
Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Ловеч приканват желаещите се
да се включат в инициативата "Подари книга с любов". Това съобщи за БТА Албена Йончева, ръководител на
Центъра за работа с доброволци.
По думите й, проявата е посветена на 14 февруари - Международен ден на даряването на книги. "По този начин
искаме да покажем, че любовта може да бъде изразена и чрез книги", заяви Йончева.
Всеки, който желае, може да дари книга на свой приятел или да я занесе при организаторите на инициативата. Те,
от своя страна, с дарените книги ще зарадват някого, който има нужда.
Единственото условие е книгите да са издадени след 2015 г. и да са предназначени за деца и младежи.
Изданията ще се събират до 15 февруари в Центъра за работа с доброволци към регионалната библиотека.
Международният ден за даряване на книга се отбелязва в много страни по света - Франция и Австралия, Полша и
Гърция, Великобритания и Македония, дори Нова Зеландия и Филипините, отбелязват от Центъра.
"Празникът цели да приближи книгите и до децата. Всяка книга означава повече детски смях. Запалете искрата на
любовта към книгите", призовава Албена Йончева. 
/ПП/ 

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:

PAYPAL

paypal.me/givehopetoalexander

Чрез платформата GoFundme:

https://www.gofundme.com/

Чрез банков трансфер:

IBAN: BG98RZBB91551094847881

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзен банк

Титуляр: Людмила Пеева

Заглавие: ПОДАРЕТЕ НАДЕЖДА НА АЛЕКС
Дата: 06.02.2022 05:21
Медия: Класа

Заглавие: Доброволци ще чистят най-големия квартал във Велико Търново

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/441063-%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
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/dobrovoltsi-shte-tchistyat-nay-golemiya-kvartal-vav-veliko-tarnovo.html


Нова акция за почистване организират доброволци във В. Търново. Този път ентусиастите са избрали най-големия
квартал – "Бузлуджа". Инициативата е на "TarnovoRuns" и "Доброволно чистене – В. Търново". Тя ще се проведе на
6 февруари от 11,00 до 13,00 ч., а сборният пункт е на детската площадка в квартала.
"Хайде да пробудим най-големия квартал на В. Търново, който започва да тъне отново в боклуци. Откриваме
огромни петна с битово замърсяване – кенчета, бутилки, пластмаса. Няма какво да чакаме. Трябва да го
променим", призовават организаторите.
Доброволците ще се фокусират в пространствата между блокове № 2, 3, 4 и околните. За инициативата са
осигурени работни ръкавици, латексови ръкавици и чували. Затова всеки, който иска да почисти около своя блок,
може да получи чували и ръкавици от доброволците.
В последната акция на 30 януари се включиха над 35 души, които успяха да съберат 70 чувала с отпадъци около
входа на В. Търново откъм Варна. Преди това 45 доброволци се включиха в почистването на района на въжения
мост в кв. "Чолаковци". Тогава участниците успяха да съберат 214 чувала с отпадъци, включително строителни
материали, стара дограма, ел. уреди, дрехи и други непотребни предмети.
Весела БАЙЧЕВА

"Във връзка с трагичната вест за смъртта на нашия съгражданин Слави Бисеров Сираков Община Неделино
започва благотворителна кампания за набиране на средства за подпомагане на неговото семейство". Това написа
в профила си във Фейсбук кметът на общината Боян Кехайов.
Слави Сираков е починал на 42 години в Германия и сумата, която е необходима за транспортирането на
тленните му останки е в размер на 2 700 евро. От днес, 06.02.2022г., във фоайето на общинска администрация ще
бъде поставена кутия за събиране на необходимата сума.
"От мое име и от името на общинска администрация Неделино изразявам искрени съболезнования към съпругата
и децата на Слави и вярвам, че с общи усилия ще окажем подкрепа и съпричастност към опечаленото семейство в
този труден за тях момент", написа
още Кехайов.

Възстановяването на строежа на храм "Св. Димитър" в кюстендилското село Жабокрът през май 2021 година
върви с умерени темпове с помощта и съдействието на спонсори и дарители на местни жители, приятели и
организации, за това информира социалната страница на селото, предаде репортер на "Кубер прес".
За прозрачност и отчетност се публикуват всички дарени материали и транспорт.
Основните дарители нищо не ги свързва с Жабокрът само за каузата те са протегнали ръка!
"Арматурното желязо сме получили до последния грам , както е по проект. До този етап тухлите също са платени от
дарител.
Бетон, цимент, пирони, варов разтвор, пясък , филц, арматурна тел, транспорт поети за сметка на дарител.
След проведен тежък разговор с един от дарителите , ще заплащаме 20,/' поцента от стойността на дарението.
В края на януари 2022 се наляха с бетовова помпа нови 3.5куб бетон с необходимата зимна добавка (против
замръзване).
Имаме пореден щедър дарител Кирил Александров от с. Жабокрът пожела да закупи необходимия дървен
материал за строежа на стойност 304лв.,доставката също бе за сметка на дарителя."-за всяко дарение и всяка
дейност по строежа на храма жителите на населеното място биват информирани .
Припомняме, че през лятото на 2021 общинa Kюcтeндил пoдпoмна строежа на храма c 6 500 лeвa, по молба на
пpeдceдaтeля нa цъpĸoвнoтo нacтoятeлcтвo.
Kъм мoмeнтa житeлитe нa ceлo Жaбoĸpът нямaт пpaвocлaвeн xpaм, a зa дa пoceтят цъpĸoвни бoгocлyжeния
тpябвa дa пътyвaт дo cъceдни нaceлeни мecтa. Зa нaбиpaнeтo нa cpeдcтвa e paзĸpитa дapитeлcĸa cмeтĸa.
Kuber press

Дата: 04.02.2022 11:40
Медия: Янтра днес

Заглавие: В Неделино събират средства за подпомагане семейството на починал съгражданин
Дата: 06.02.2022 10:34
Медия: smolyan.bgvesti.net

Заглавие: С помощта на дарители продължава строежа на храм в Жабокрът
Дата: 06.02.2022 11:34
Медия: Кубер Прес

https://www.smolyan.bgvesti.net/news/534423/v-nedelino-sabirat-sredstva-za-podpomagane-semeystvoto-na-pochinal-sagrazhdanin
http://kuber-press.com/fullnews.php%3Fid_news%3D38685


Стела Пенчева се нуждае от 82 000 евро

Благотворителна спортна инициатива в подкрепа на 26-годишната Стела Пенчева се провежда днес в Стара
Загора.

Младата жена има нужда от средства за операция в чужбина, за да се възстанови след тежка катастрофа и да
проходи без протези и без болка.

Събитието се провежда в залата по художествена гимнастика в Стара Загора. В него участват гимнастичките от
клуб "Берое", спортисти от боен клуб "Атила" и други.

Стела се нуждае от 82 000 евро за операция в клиника в Кипър.

"Дотук успях с подкрепата на близките ми да се справя, да остана жива, да виждам как расте детето ми. Имам
нужда от вашата подкрепа, за да стана отново пълноценна майка, да се събуждам без болка", каза Стела пред
bTV.

Всеки, който иска да помогне, може да потърси кампанията "Да подкрепим Стела" в социалните мрежи.

По-рядко от приюта се осиновяват по-възрастни кучета

Приютът в Горни Богров, който е дом на 1500 кучета.Всяка неделя в него се провеждат рaзходки от доброволци.

Розалин е една от създателките на инициативата. По думите ѝ рядко от приюта се осиновяват по-възрастни
кучета.

"Ползите за кучетата са много – те свикват да имат контакт с хората, увеличават се шансовете да бъдат осиновени.
Разбира се, за тях това е голямо разнообразие, защото са затворени в клетките", допълни тя.

При желание да разходите изоставено куче, не забравяйте да донесете лакомства.

Благотворителния базар в помощ на Калоян се проведе и в Сливница. В пазарния ден редица жители на
Сливница подкрепиха борбата на детето и семейството от Костинброд. Информирани от социалните мрежи,
желаещите идваха специално да дарят средства за лечението на Калоян. Аниматори, преоблечени като Мини и
Мики Маус привличаха вниманието на хората към каузата. Все още тече и събирането на средства в кутии в
търговските обекти в Костинброд. Малкият Коки се нуждае от вливане на стволови клетки. От клиниката Liv Hospital
Ulus в Турция, дават големи надежди за развитието на Калоян, подпомогнато с вливките от стволови клетки! Коки е
ученик в трети клас в специализирано училище, диагностициран с аутизъм и умерена умствена изостаналост,
посещава логопед и специален педагог. Говори малко, но му е много трудно да се изрази и да каже от какво точно
има нужда и какво иска. Стволовите клетки ни дават надежда Калоянчо да започне да говори по-добре и да се
разбира и играе с връстниците си. Коки има и по-голяма сестричка и брат близнак, които също с нетърпение
очакват подобрение в развитието му. За съжаление сумата е непосилна за семейството, за това се събират
средства за вливките. Дарителска сметка: BG78UBBS80021096684540, при ОББ, Калоян Теодоров Тодоров 
Източник: balkanec.bg 

Заглавие: Благотворителен турнир в Стара Загора събира средста за операция на млада жена
Дата: 06.02.2022 12:38
Медия: БТВ

Заглавие: Да зарадваш куче с разходка – 1500 четириноги край Богоров очакват доброволци
Дата: 06.02.2022 12:43
Медия: БТВ

Заглавие: И сливничани подкрепиха Калоянчо
Дата: 06.02.2022 14:55
Медия: Балканец

Заглавие: Първа копка на храм в село без черква

https://btvnovinite.bg/sport/blagotvoritelen-turnir-v-stara-zagora-sabira-sredsta-za-operacija-na-mlada-zhena.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/da-zaradvash-kuche-s-razhodka-1500-chetirinogi-kraj-bogorov-ochakvat-dobrovolci.html
https://balkanec.bg/i-slivnichani-podkrepiha-kaloyancho-54073.html
https://bgnes.bg/news/p-rva-kopka-na-khram-v-selo-bez-cherkva/


Първа копка на православен храм бе направена по обяд днес в с. Драката, община Струмяни, бъдещата черква ще
носи името "Възкресение Христово", предаде кореспондентът на БГНЕС за региона.

В село Драката, разположено край река Струма между Малешевска планина и величествения Пирин, никога не е
имало храм, ходили са на черква в съседното село Микрево.

"В селото никога не имало храм, наброява 180 души, от които 40 деца, имаме всеки ден прираст, пари за храма ни
отпусна Общинският съвет в Струмяни, има и дарители", обясни кметския наместник Йордан Николов.

Основното занимание в селото е оранжерийното производство на зеленчуци, новият храм ще носи името
"Възкресение Христово", кметът вярва, че ще стане за следващия Великден.

Цялото село, наброяващо близо 200 души се изсипа на площадчето при кметството, за да присъства на първата
копка на храм, какъвто до сега не са имали. Празничният водосвет отслужи Неврокопският митрополит Серафим и
още петима свещеници от района.

"На добър час и бързо съграждане на храма, да се порадваме час по-скоро на неговото освещаване", пожела
Неврокопският митрополит Серафим. Той обясни, че скоро след започването на строителството пак ще се съберат
за поставяне на основния камък на храма.

Първата копка направи митрополит Серафим, а след него кметовете на община Струмяни Емил Илиев и на
селото. След церемонията Неврокопският митрополит благослови миряните от селото. /БГНЕС

Инициативата е посветена на Международния ден на дарената книга, който се отбелязва на 14 февруари

За втора поредна година Центърът за работа с доброволци към Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" в
Ловеч и Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в Ловеч организират
инициативата "Подари книга с любов".

Инициативата е посветена на Международния ден на дарената книга, който се отбелязва на 14 февруари, поясни
Албена Йончева, ръководител на Центъра за работа с доброволци.

"По този начин искаме да покажем, че любовта може да бъде изразена и чрез книги. Единственото ни желание е
книгите да са издадени след 2015 г. и да са насочени към деца и тийнейджъри. Може да подарите книга на ваш
приятел или да ни я донесете на нас, а ние ще я дадем на хора, които имат нужда от книга, да дадем нов живот на
прочетената книга".

Кампанията ще продължи до 15 февруари 2022 г.

Книгите се събират в Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев".

Източник: БНР

Днес, малките сръчковци от Двореца на децата https://www.facebook.com/thepalaceofchildren/ направиха добрини –
три в едно: сътвориха признателни картички към най-близките и любящи хора – мама и тате; участваха в конкурса
на "Дунавско Сияние" за най-красива Валентинка; включиха се в благотворителната кампания "Да помогнем на
Анди". C тяхната непринудена и искрена доброта, Дървото на влюбените в Русе наистина ще разцъфне на 14
февруари.

Дата: 06.02.2022 15:22
Медия: Агенция БГНЕС

Заглавие: В Ловеч отново организират инициативата "Подари книга с любов"
Дата: 06.02.2022 15:50
Медия: Zonanews.bg

Заглавие: Малките сръчковци от Двореца на децата се включиха в благотворителната кампания "Да помогнем
на Анди"
Дата: 06.02.2022 16:21
Медия: Русе инфо

https://zonanews.bg/regioni/v-lovech-otnovo-organizirat-initsiativata-podari-kniga-s-lyubov
https://rousse.info/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82/


Около 70 000 евро са необходими за лечението

Бившият нападател на ЦСКА и настоящ администратор в ръководството на "армейците" Стойко Сакалиев е
изправен пред трудно изпитание. Сакалиев разкри, че 18-годишната Любомира е преминала през тежка
операция. Той публикува сметка, по която всеки желаещ може да направи дарение, за да помогне на момичето в
битката с коварната болест. Новината за ужаса, през който преминават, сподели самият Стойко:

"Здравейте, ПРИЯТЕЛИ!
Този пост е личен!
Вече много от вас знаят, че съм изправен пред трудно изпитание! Дъщеря ми е болна от много рядък вид рак –
синовиален сарком. Преди месец претърпя тежка операция, премахнаха и бъбрека и сега предстои лечение,
химиотерапия. Сумата, която беше обявена от болницата е ориентировъчна и е около 70 000 евро!
Получих изключително голяма подкрепа от ЧОВЕК, на когото ще бъда БЛАГОДАРЕН ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ!

Също така на моите приятели, колеги, познати и СЕМЕЙСТВО!

Днес някои от тях са предприели действия за събиране на средства, за да спомогнат лечението! Тъй като
преводите по сметка на болницата са междуранодни има много висока такса, за това ме помолиха да дам личната
си сметка, в коята след като се събере по-голяма сума от средства, ще бъдат преведени директно по сметката на
болницата! Разбира се, всеки един получен приход и преведен след това ще бъде документиран и постнат тук в
страницата ми!
Всеки един лев е предназначен САМО И ЕДИНСТВЕНО за лечението!!! Ако сумата бъде надхвърлена ще я
пренасоча към друг нуждаещ се и веднага ще уведомя всички, за да набирането на средства да бъде
преустановено!!!
Който има възможност и желание, може също да помогне! Благодаря Ви от сърце!"

Това е българската сметка

Stoyko Marinov Sakaliev
IBAN BG59FINV91501017584451

А това е сметката, директно в болницата

The Royal Marsden NHS Foundation Trust Lloyds TSB Bank plc
67/69 Old Brompton Road, London, SW7 3JXSWIFT: LOYDGB2L
IBAN : GB62LOYD30978601022176 BIC No: LOYDGB21051
Основание : Lyubomira Stoykova Sakalieva 783293

Започна подредбата на павилионите за традиционния Мартенски базар в центъра на Русе. Традиционно, с
решение на Общински съвет, Община Русе ще предостави и няколко безплатни павилиони за благотворителна
дейност. 
Младежите от БЧК тази година с продажбата на мартеници ще подпомагат фонд "Милосърдие" за закупуване на
лекарства за хора в нужда. 
Базарите на мартеници отварят врати в Деня на влюбените – 14 февруари и ще продължат до 4 март 2022 пред
Съдебна палата и на още няколко места в Русе:

ж. к. "Дружба-3", ул. "Даме Груев", пред супермаркет "Пацони" – 3 (три) броя;

ж. к. "Дружба-3", ул. "Даме Груев", пред бл. 6 – 3 (три) броя;

ж. к. "Чародейка-Г-юг", ул. "Тодор Икономов", пред супермаркет – 5 (пет) броя;

ж. к. "Родина", ул. "Чипровци", до супермаркет "Пацони" – 6 (шест) броя;

Заглавие: Дъщерята на Стойко Сакалиев се бори с тежко заболяване. Да помогнем!
Дата: 07.02.2022 14:17
Медия: Благоевград Утре

Заглавие: Мартенските базари отварят в Русе след седмица
Дата: 07.02.2022 15:00
Медия: Arena media

https://blagoevgrad.utre.bg/2022/02/07/599232-dushteryata_na_stoyko_sakaliev_se_bori_s_tezhko_zabolyavane_da_pomognem
http://www.arenamedia.net/news.php%3Fnewsandpromotion_id%3D47528


бул. "Липник", пред бл. "Олимп" – 2 (две) броя;

ул. "Николаевска", пред заведение за хранене и развлечения "Лилия" – 2 (два) броя;

ул. "Николаевска", пред "Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване" – 2 (два) броя;

ул. "Борисова", пред супермаркет "Пацони" – 6 (шест) броя.

Подаване на исканията с приложени документи за издаване на разрешително за продажба на мартеници започва
от днес, 07 февруари 2022 г. в Центъра за информационно и административно обслужване при Община Русе, пл.
"Свобода" No6, гише No 1.
АРЕНА 

Пловдивчанинът, който живее и работи в САЩ апелира за финансова помощ за тежко болен учител от
Английската гимназия

Пловдивчанинът Стефан Апостолов и режисьор на филма "България в 4 сезона", който живее и работи в САЩ, се е
ангажирал с благотворителна кауза. Чрез профила си във Фейсбук, той призовава за финансова помощ,
необходима за лечението на учителя по математика от Английската гимназия Румен Вангелов. Ето и апелът на
Стефан:

"На 14 април 2020 г. г-н Румен Вангелов, учител по математика в "ЕГ Пловдив" беше диагностициран с рак на
дебелото черво.

Беше опериран по спешност и макар, че операцията беше успешна, лекарите откриха 5 метастази в черния дроб.
Оттогава до преди 2 месеца, г-н Вангелов успява успешно да спре разрастването им благодарение на
адаптирането на по-здравословен начин на живот.

Въпреки това преди 2 месеца, той претърпява рязко влошаване на здравето си поради разрастване на
метастазите и притискане на жлъчните пътища, което е довело до поява на иктер (пожълтяване). Неговите лекари
са му отказали операция и са му казали, че не могат да направят нищо повече за него оттук нататък.

Но за него, семейството му и близките му приятели, борбата не е свършила. Успяхме да му осигурим от щатите
RIFE машина, която има голям процент успеваемост при борбата с различни видове ракови заболявания. Г-н
Вангелов напусна работата си в ЕГ "Пловдив" преди няколко седмици, за да може изцяло да посвети времето си
върху здравето си. Ще започне лечение в холистичен център Витарама, където ще изградят специална диета за
неговия тип рак, ще му готвят, ще бъде обкръжен от позитивни хора, с които ще практикуват йога и медитация
заедно всеки ден и ще бъде сред природата на чист въздух.

Всички тези условия са много важни за максималното намаляване на стресовите факторите в живота на г-н
Вангелов и за подсилване на парасимпатиковата нервна система, които са ключови при борбата с рак.

Минималните помощи, които ще получава от държавата от сега нататък като безработен, едва ще покрият
разходите на г-н Вангелов само за лекарствата и добавките, които взима. Много от вас го познават много добре, и
знаят, че той е човек, който никога няма да се оплаче на някой за нещо, камо ли да тръгва да набира средства за
лечението си.

Но ние знаем, че в точно такива трудни времена в живота на хората, е важно да поемем инициатива и да им
покажем, че имат приятели, на които могат да разчитат.

Затова призоваваме всички текущи и бивши ученици, колеги и най-вече приятели на г-н Вангелов от последните
няколко десетилетия да направят дарение, за да може да отстраним поне финансовия стрес от живота му. Целта
ни е да съберем достатъчно средства, които да покрият дневните разходите на г-н Вангелов за 1 година
(включително разходите за център Витарама), докато стабилизира здравето си.

Подкрепата и дарението са важни, без значение от сумата на дарение.

Тъй като единствената платформа в България за набиране на средства - HelpKarma - вече не работи, а
чуждестранни платформи като GoFundMe не приемат български банкови сметки, решихме, че е най-добре да се
превеждат пари директно на сметката на г-н Вангелов чрез PayPal или Revolut.

Може да направите дарение чрез PayPal като изпратите сумата на [email protected]

Може да направите дарение чрез Revolut като изпратите сумата на +359 877 263484 или на @rumenqrfb

Moже да направите дарение директно по банков път като изпратите сумата на:

Заглавие: Режисьорът Стефан Апостолов с благотворителна кауза
Дата: 06.02.2022 19:45
Медия: Марица

https://www.marica.bg/zdrave/rejisyorat-stefan-apostolov-s-blagotvoritelna-kauza


Румен Новаков Вангелов

Банка ДСК

IBAN: BG28STSA93001510020993

BIC: STSABGSF

Mоля споделете тази публикация с всички ваши приятели, които познават г-н Вангелов.

Благодарим ви за подкрепата!

4-годишно дете от Ямбол се бори с две тежки онкологични заболявания. Митко се нуждае от скъпоструващо
лечение в чужбина. Сумата от над 250 000 долара е непосилна за семейството му.

Митко е с остра лимфобластна левкемия. Наскоро лекарите му поставят и още една тежка диагноза.

"Остра миелоидна левкемия. Започна се веднага химеотерапия. Пак тежък курс. След първия курс на контролния
костен мозък се установява,че той е в ремисия. Досега сме прекарали два курса на химеотерапия и ни остава още
един", обясни майката Катя Карарадева.

Засега Митко се лекува в болница в Пловдив. Терапията трябва да продължи в Израел с трансплантация на костен
мозък. Средствата за интервенцията обаче са непосилни за семейството му.

"80 хил. долара е за предварителния преглед и 173 хил. долара е за самата трансплантация, като не влизат, ако се
наложат, допълнителни лекарства и други разходи", обясни майката.

Семейството не може да се възползва от помощта на Сдружението "Деца с онкохематологични заболявания".

"Казаха, че покриват лечение, което се осъществява в Германия, а в нашия случай лечението трябва да се
осъществи в Израел", обясни Катя Карарадева.

Заради много специфичната комбинация от две левкимии, лекарите препоръчват този вариант на трансплантация
в Израел. Най-вече защото ще е най-успешен за него.

"В тези месеци единствено ни крепи подкрепата на всички хора, които се отзовават и всеки кой с каквото може
подпомага. Дали било с финансова, дали било с обаждания, питания, как сме, от какво имаме нужда", обясни
бащата Димитър Карарадев.

Бащата на Митко се надява,че ще им се отдаде възможност да постигнат своята крайна цел.

"Да отидем на трансплантация и да се излекуваме", казва Димитър.

"Мен единствено ме крепи надеждата, че един ден той ще е нормално дете. Защото от две години животът му е по
болниците. Той не е играл на детска площадка, не знае какво е да е сред децата.Мечтата му е да отиде на детска
градина, да играе с деца", разказва Катя.

До този момент с помощта на ямболци, семейството е събрало 59 600 лева в дарителста сметка на Митко и още 28
000 от община Ямбол, коледари, баскетболния отбор на града и други местни инициативи, което за съжаление е
една малка част от сумата, а времето неумолимо изтича.

Знаков пловдивски учител се нуждае от средства за лечение. Ето и повече подробности:
На 14 април 2020г г-н Румен Вангелов, учител по математика в ЕГ "Пловдив" беше диагностициран с рак на
дебелото черво. Беше опериран по спешност и макар че операцията беше успешна, лекарите откриха 5 метастази

Заглавие: Зов за помощ: 4-годишно дете от Ямбол се бори с две тежки диагнози
Дата: 06.02.2022 19:53
Медия: Е Бургас

Заглавие: Учител от Пловдив има нужда от помощ
Дата: 06.02.2022 18:44
Медия: Пловдив 24

https://e-burgas.com/post/4-godishno-dete-ot-yambol-se-bori-s-dve-tejki-diagnozi-6298
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Uchitel-ot-Plovdiv-ima-nuzhda-ot-pomosht-1207396


в черния дроб. От тогава допреди 2 месеца г-н Вангелов успява успешно да спре разрастването им благодарение
на адаптирането на по-здравословен начин на живот.
Въпреки това преди 2 месеца той претърпява рязко влошаване на здравето си поради разрастване на
метастазите и притискане на жлъчните пътища, което е довело до поява на иктер (пожълтяване). Неговите лекари
са му отказали операция и са му казали, че не могат да направят нищо повече за него оттук нататък.
Но за него, семейството му и близките му приятели, борбата не е свършила. Успяхме да му осигурим от щатите
RIFE машина, която има голям процент успеваемост при борбата с различни видове ракови заболявания. Г-н
Вангелов напусна работата си в ЕГ "Пловдив" преди няколко седмици, за да може изцяло да посвети времето си
върху здравето си. Ще започне лечение в холистичен център "Витарама", където ще изградят специална диета за
неговия тип рак, ще му готвят, ще бъде обкръжен от позитивни хора, с които ще практикуват йога и медитация
заедно всеки ден и ще бъде сред природата на чист въздух.
Всички тези условия са много важни за максималното намаляване на стресовите факторите в живота на г-н
Вангелов и за подсилване на парасимпатиковата нервна система, които са ключови при борбата с рак.
Минималните помощи, които ще получава от държавата отсега нататък като безработен, едва ще покрият
разходите на г-н Вангелов само за лекарствата и добавките, които взима. Много от вас го познават много добре и
знаят, че той е човек, който никога няма да се оплаче на някого за нещо, камо ли да тръгва да набира средства за
лечението си.
Но ние знаем, че в точно такива трудни времена в живота на хората е важно да поемем инициатива и да им
покажем, че имат приятели, на които могат да разчитат.
Затова призоваваме всички текущи и бивши ученици, колеги и най-вече приятели на г-н Вангелов от последните
няколко десетилетия да направят дарение, за да може да отстраним поне финансовия стрес от живота му. Целта
ни е да съберем достатъчно средства, които да покрият дневните разходите на г-н Вангелов за 1 година
(включително разходите за център "Витарама"), докато стабилизира здравето си.
Подкрепата и дарението са важни, без значение от сумата на дарение. Тъй като единствената платформа в
България за набиране на средства - HelpKarma - вече не работи, а чуждестранни платформи като GoFundMe не
приемат български банкови сметки, решихме, че е най-добре да се превеждат пари директно на сметката на г-н
Вангелов чрез PayPal или Revolut.
Може да направите дарение чрез PayPal като изпратите сумата на vangelovrumen@gmail.com
Може да направите дарение чрез Revolut като изпратите сумата на +359 877 263484 или на @rumenqrfb
Moже да направите дарение директно по банков път като изпратите сумата на:
Румен Новаков Вангелов
Банка ДСК
IBAN: BG28STSA93001510020993
BIC: STSABGSF
Mоля споделете тази публикация с всички ваши приятели, които познават г-н Вангелов.
Благодарим ви за подкрепата! 

ПЕЩЕРА. В края на миналата година здравните работници от многопрофилната болница за активно лечение
"Проф. д-р Димитър Ранев" отправиха апел за събиране на средства за бъбречната трансплантация на тяхна
колежка – медицинската сестра Зорница Стоянова. Тя е малко над 40 години. Трансплантацията ще бъде
извършена в Турция и ще струва 23 хиляди евро.

Вече са събрани около 30 хиляди лева. Дарили са лекари, колеги, болницата, познати и непознати хора с добри
сърца. Необходими са обаче още 15 хиляди лева.

- Надяваме се, че ще успеем да ги съберем още в рамките на този месец - съобщи за "Знаме" управителят на
лечебното заведение в Пещера д-р Стоил Апостолов. - Благодарим на всички, които се отзоваха!

Зорница вече направи първото посещение на болницата, в която предстои да бъде оперирана. Проведени са
първоначални изследвания.

Младата жена работи в МБАЛ "Проф. д-р Димитър Ранев" от повече от 5 години. Д-р Апостолов и колегите й я
описват като добър човек и професиналист, старателна и грижовна медицинска сестра.

- В момента Зорница минава през изключително труден период в живота си и има нужда от помощта и подкрепата
ни. Нека да й я дадем, за да живее и да се върне сред нас – казват те.

Дарителска сметка в лева е:

BG18UBBS80021026010450

BIC: UBBSBGSF

Заглавие: Медицинска сестра се нуждае от средства за бъбречна трансплантация
Дата: 07.02.2022 06:22
Медия: Знаме Пазаджик

https://zname.info/news/16442077402900/meditsinska-sestra-se-nuzhdae-ot-sredstva-za-babrechna-transplantatsiya


Дарителска сметка в евро:BG55UBBS80021462884010

BIC: UBBSBGSF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

ЗОРНИЦА ИВАНОВА СТОЯНОВА

(Зн)

Точно 3 875 лв. са събрани от дарители за обновяване на горските атракции в района на Прирорден парк
"Шуменско плато". Защитената територия беше част от кампанията "Избери, за да помогнеш" на Райфайзенбанк,
която приключи в събота и набираше средства за 15 значими каузи в страната, в сферата на здравеопазването,
социалните дейности, културата, образованието и околната среда.

На Шуменското плато ще бъде направен ремонт на износени и потрошени от вандали съоръжения в районите на
Горското училище, Пътеката на приказките и красивите скални манастири.

"С приоритет ще се работи по тези, които са опасни за посетителите. Например мостчето по Пътеката на
приказките и едно от обезопасителните въжета по скалните манастири", уточни инж. Васил Василев, директор на
ДПП "Шуменско плато". Ще се ремонтират и указателни табели, предвидено е и почистване.

За нуждата от ремонт на част от атракциите туристите алармират непрекъснато в социалните мрежи. Шуменското
плато е обявено за природен парк точно преди 42 г. и 3 896 ха са защитена територия, на която се опазват ценни
растителни, животински видове и места, подходящи за отдих и туризъм.

Феновете от фракция USF, една от най-дейните на стадион "Българска армия", дариха 3000 лева за
лечението на Любомира, дъщерята на Стойко Сакалиев. В началото на годината запалянковците
организираха търг, чиято идея бе да се направи хореография в чест на легендарния Димитър Якимов.След
като Сакалиев разкри драмата в семейството си, феновете веднага решиха, че животът на Любомира е на
първо място и трябва да се помогне на секундата. В следващите часове се очакват нови кампании, чрез
които да се съберат парите.

Феновете от фракция USF, една от най-дейните на стадион "Българска армия", дариха 3000 лева за лечението на
Любомира, дъщерята на Стойко Сакалиев. 
В началото на годината запалянковците организираха търг, чиято идея бе да се направи хореография в чест на
легендарния Димитър Якимов.
След като Сакалиев разкри драмата в семейството си, феновете веднага решиха, че животът на Любомира е на
първо място и трябва да се помогне на секундата. В следващите часове се очакват нови кампании, чрез които да
се съберат парите.

В Бургас стартира кампания за абитуриенти в нужда. Всеки жител на града, който има възможност и желание
може да дари официална рокля или костюм. Така ще бъдат подпомогнати абитуриенти без родители, или такива,
които не могат да си позволят да си купят официални тоалети за този специален ден.

Заглавие: Ремонтират Пътеката на приказките с дарения
Дата: 07.02.2022 08:55
Медия: Труд

Заглавие: Фенове на ЦСКА дариха 3000 лв. за дъщерята на Сакалиев
Дата: 07.02.2022 12:27
Медия: Агенция НовСпорт

Заглавие: Дарителска кампания за абитуриенти без родители
Дата: 07.02.2022 12:06
Медия: Труд

https://trud.bg/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://www.novsport.com/news3220498_1003.html
https://trud.bg/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/


Всеки, който има в гардероба си дрехи, подходящи за този повод, от които не се нуждае, може да стане част от
благотворителната инициатива и да помогне на младо момче или момиче да има своя мечтан бал, казаха
организаторите от местен ротари- клуб и общината и уточниха че приемат всякакви модели и размери, като
единствената им молба е дрехите да са в добро състояние. В кампанията може да се даряват още чанти, бижута,
ръкавици.

От създаването на Зоологическа градина – София през 1997 г. досега в Дарителската програма са се включили
повече от 700 обществени организации, фирми и частни лица, съобщават от столичния зоопарк. През 2022 г. се
навършват 25 години от създаването на програмата.

Вече 25 години програмата функционира, като най-популярно e желанието за осиновяването на животни. Целта ѝ
винаги е била не само събиране на допълнителни финансови средства за подпомагане на Зоологическа градина-
София и нейната консервационна дейност, но и за реализирането на социална, образователна и културно-
обществена дейност на зоопарка. Желаещите да се включат в програмата са все повече с всяка година, защото
хората не само споделят целите и ценностите на зоопарка, но и лично могат да видят резултата от участието си
като дарители.

Само за миналата година броят на дарителите и осиновителите в зоопарка е близо 60, като 25 от тях са
юридическите лица. Тяхната помощ може да се види в реконструирането на външното заграждение на женската
бърнеста мечка Шрея, която пристигна през ноември миналата година от Сингапур за партньорка на мъжкия
бърнест мечок Лиам и което благодарение на дарителските средства и труд беше превърнато в място за
отглеждане на това изключително рядко животно по най-високите съвременни стандарти.

С дарителски средства са изцяло реновирани и две от детските площадки в зоопарка, бяха закупени три нови
триколки, специализирани храни за примати, специални отоплителни и светлинни тела за крокодила Габриела, бе
подкрепено участието на зоопарка в консервационната програма за размножаване и възстановяване в
българската природа на застрашените белошипи ветрушки и др.

Чрез дарения е създаден "Екологичен научно-образователен център", чиито "Лятно зооучилище" традиционно се
радва на небивал интерес, а тази година въпреки пандемията в него се включиха онлайн над 300 деца от
България и от чужбина.

През годините дарителски средства са осигурявали специфични и скъпоструващи хранителни добавки, както и
лечение на животни, купувани са специални играчки и техническо оборудване, чрез които да бъде повишено
качеството на живот на дивите обитатели и обогатявано средовото обитание на животните в зоопарка. Но
огромната роля на дарителите е тяхната подкрепа в най-важната дейност за всеки модерен зоопарк - отглеждане
и размножаване на редките и застрашени животни и участието в консервационни проекти за опазване на
видовете.

Всеки може да стане част от "Дарителската програма" на софийския зоопарк. Повече информация как може да се
включите има на интернет страницата на Зоологическата градина.

От днес Министерството на здравеопазването пуска в експлоатация онлайн базирана система за регистрация на
доброволци, които да подпомогнат лечебните заведения в борбата с COVID-19. Причините здравното ведомство,
съвместно с "Информационно Обслужване" АД, да изградят тази система са многобройните запитвания от
граждани относно възможностите да подкрепят медицинските специалисти в усилията им за справяне с
пандемията и нуждата от допълнителен персонал на първа линия срещу COVID-19, която изпитват болниците.

Всички граждани, които желаят да се включат в помощ на лечебните заведения, могат да заявят своето
намерение да бъдат доброволци на интернет портала на Националната здравно-информационна система на
адрес https://www.his.bg/ или на единния информационен портал https://coronavirus.bg/. Кандидатите за
доброволци трябва да попълнят личните си данни и да посочат контакт за обратна връзка, като могат да опишат

Заглавие: Над 700 организации, фирми и частни лица са дарители на софийския зоопарк
Дата: 07.02.2022 13:38
Медия: Столица Бг

Заглавие: МЗ търси доброволци за борбата с Ковид
Дата: 07.02.2022 16:42
Медия: Медиа кафе

https://stolica.bg/oshte/nad-700-organizatsii-firmi-i-chastni-litsa-sa-dariteli-na-sofiiskiya-zoopark
https://www.mediacafe.bg/novini/novini-novini/mz-tarsi-dobrovoltsi-za-borbata-s-kovid/


придобити умения и опит, ако имат такива в сферата на здравеопазването. Доброволците имат възможност сами
да изберат лечебното заведение, в което биха искали да се включат на първа линия в борбата с COVID-19. Ако
няма предварително посочена болница, ангажирана с лечението на пациенти с коронавирусна инфекция,
регионалните здравни инспекции ще насочват доброволците към лечебните заведения, които изпитват най-остра
нужда от персонал.

Големите гласове, познати ни от варненската сцена, се обединяват в помощ на две прекрасни деца - Белослава и
Велина. На 12-ти февруари от 20:00 часа в "Златната овца" ще се проведе благотворителен концерт! Ще участват
любими на публиката музиканти - Атанас Кателиев, Георги Шопов, Галя и Климент от Zig Zag Duo, Boomerang
Band, DJ Ivo-But-Not и Звезди от Ахат. Белослава и Велина са двете принцеси, за които организираме това
благотворително събитие. Белослава - на 3 годинки и половина, страда от мозъчни усложнения след сърдечен
арест вследствие на Covid инфекция. А диагнозата на 5 годишната Велина е мозъчен тумор. Родителите и на двете
деца имат нужда от нашата помощ, за да продължат тяхното лечение. Входът за събитието ще бъде 15 лева -
цялата събрана сума ще бъде преведена по сметките на Белослава и Велина. 20% от оборота на заведението
домакин за вечерта също ще бъде дарен на семействата. Мястото е "The Golden Sheep" - ул. "Цар Симеон I" №27,
ет. 3. За информация и резервации - 0877 600 900. Нека помогнем! Заедно. Велина е родена на 12.08.2016. Ето
какво разказва майка ѝ: "Дъщеря ми е на 5 години в момента. Като беше на 2 месеца, откриха хидроцефалия и
поставиха шънт в главичката ѝ. След това при изследвания установиха, че причината за хидроцефалията е тумор в
мозъчния ствол. Направих безброй консултации с български и чужди лекари, но всички отказаха да я оперират.
Година по-късно, след редовно проследяване на тумора, се установи много бърз растеж на образуванието и
нуждата от животоспасяваща операция. Тогава съвсем случайно открихме турски неврохирург, който се съгласи да
оперира Велинка и да отстрани част от тумора, като гарантира, че животът на детенцето ми няма да бъде
застрашен по никакъв начин... Мина операцията, направи се хистологичен анализ за изясняване вида на тумора и
след това се започна с химиотерапиите. В началото имаше успех, но след това туморът започна да расте отново... и
така вече няколко пъти. До момента Велинка е претърпяла 4 мозъчни операции, около 20 курса различна
химиотерапия, както и 30 курса лъчетерапия. В момента сме в Турция за поредния резонанс, за да видим как ѝ се
отразява новата химиотерапия. На предишния резонанс се видя, че има свиване на тумора и се надявам, че ще
продължава в същия дух да се отразява това лечение. Ако нещата продължат, както досега, детето ще приема тази
терапия две години. Цената на месечния прием на лекарства е около 2500 лв. Заради тумора, Велинка се сдоби и
с епилепсия, както и моторно-двигателни проблеми. Детето не може да ходи и се нуждае от ежедневни
физиотерапии. Друга "екстра", следствие от лъчетерапията пък, е ранния пубертет. За да го контролираме,
Велинка се нуждае от хормонални инжекции на всеки три месеца, докато навърши възраст за нормален пубертет".
Белослава е родена на 29.08.2018 в гр.Русе. Много жизнено, упорито, своенравно и будно дете, както разказва
таткото на Бела - Бисер. До преди малко повече от 2 месеца са имали нормален и изпълнен с усмивките и смеха
на Бела живот, но на 12.05. всичко се преобръща. Докато си играе на площадката, Бела внезапно колабира. Губи
съзнание, дишане и сърдечна дейност. Получава така наречения "сърдечен арест". Линейката пристига 3 минути,
детето е интубирано още на входа на болницата и му е възвърната сърдечната дейност. Още в първия удобен
момент Бела е транспортирана в Пирогов-София. Същата нощ вдига температура и е преместена в шокова зала, а
тестът разкрива Covid инфекция, която към момента се смята за причинител на всичко това, защото е засегнала
50% от белия дроб и сърцето. 27 дни по-късно детето диша самостоятелно, но в следствие на липсата на кислород
по време на сърдечния арест, получава мозъчен оток. Направена е операция за поставяне на шънт (клапа, която
да отвежда течността), за да се намали компресията върху мозъка на детето. За огромно съжаление обаче, Бела
няма подобрение. Мозъчният оток не е намалял и детето не е контактно. Семейството води кореспонденция с
няколко клиники извън страната и от 06.08 Бела е настанена в болница Reyap Hastanesi Istanbul, Турция. След
постъпването на Бела беше свикан мултидисциплинарен екип, ангажиращ и специалисти от други болници в
Истанбул. Установява се, че освен основния неврологичен проблем, който трябва да се лекува (следствие от
сърдечния арест), Бела има хипертрофична кардиомиопатия, двата ѝ бъбрека са пълни с камъни, висок TSH
хормон... В момента балансират общото й състояние и започна рехабилитация. И до днес Бела е подложена на
интензивно лечение, включващо неврологична терапия, физиотерапия и иновативно лечение с вливане на
екзозоми. Приема много лекарства и добавки, които също са част от лечението. Бела върви напред с малки, но
сигурни крачки. 

Гинка Колева Василева от София е вдовица и сама отглежда 11 годишния си син.
На 12.03.2021г. й бе поставена страшната диагноза - злокачествен тумор на шийката на матката и метастази в

Заглавие: Музикални звезди се събират за благотворителен концерт в помощ на две малки принцеси
Дата: 07.02.2022 17:04
Медия: Радио FM+

Заглавие: ЗОВ ЗА ПОМОЩ: САМОТНА МАЙКА НА 47 ГОДИНИ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО СИ
Дата: 07.02.2022 18:34
Медия: Евроком
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лимфните възли и в бял дроб. Следват операция, химио и лъчетерапия.
Организмът й отхвърля поставените стендове, поради което се налагат още операции за отстраняването им.
Единственият шанс за Гинка да отгледа детето си е лечение в турска клиника, за чието осъществяване са нужни
средства, непосилни за нея. 
Нека не оставяме 11-годишно дете да расте и без майка!
Обръщаме се с молба за помощ. Всеки, който има възможност да помогне, като дари средства за лечението й на
посочената дарителска сметка.

Дарителска сметка на Гинка Колева Василева
BIC: STSABGSF
IBAN BG77STSA93000028718173

Преди 2 години, когато започна пандемията, 3-ма човека – Руслан Вълчев, Костадин Костадинов и Мариана Кутева,
са се обединили около общата идея да възстановят Храм "Света троица" в с. Чайка, обл. Варна. Към тях да се
включили техните семейства, а в последствие и местни жители.

Медия "Нова Варна" се свърза с Мариана Куртева, която разказа за всички премеждия, през които са преминали
около реставрацията. Продължава и набирането на средства, тъй като възстановяването не е приключило, а то,
само по себе си е тежка и трудна задача.

Снимка: Мариана КуртеваСнимка: Мариана Куртева

"Първоначално нямахме никаква подкрепа от Светия Синод. Дори имахме скандали, защото това била тяхна
собственост и ние не можем да я реставрираме. В края на краищата получихме подкрепа от Отец Георги, който е в
църквата в Провадия и от Отец Янко. Те ни казаха какво да правим. Първо търсихме средства по проекти, но
църквата, както много други храмове в България, няма нотариален акт, а тя е и в един двор с читалището.
Направихме каквото можахме сами, с наши средства. Остъклихме църквата, осигурихме работници, вишки и така
до някъде стигнаха нашите пари. Купихме и боя, като боядисахме наново иконостаса", разказа Мариана Куртева.

Снимка: Мариана КуртеваСнимка: Мариана КуртеваСнимка: Мариана Куртева

"Сложихме нови полилеи, оправихме пропадналия балкон, боядисахме и лакирахме стълбището, но сега отново
трябва да се боядиса, тъй като намерихме работници от селото, които изкъртиха мазилките отвътре. Направихме
и камбанарията, реставрирахме и старата врата. И понеже ремонтираме църквата, някой е решил да я разбие,
така че отново трябва да се поправи", допълни Мариана Куртева.

"Има още много неща да се довършват. Има две по-ниски метални кубета. Там няма улуци и тече много вода, а
отвън в предната част на църквата, мазилката е паднала изцяло и като духа и вали, вътре влиза влага и тя ще
разруши, това което сме направили до момента. Необходимите средства за реставрацията са приблизително 45
000 лева. Ние също ще дадем от личните си средства. Гледаме минимално да молим хората за помощ", каза още
Мариана пред "Нова Варна".

Мариана разказа и че са се случили и две чудеса в храма:

"Една молителка и дарителка не можеше да има деца и след молитва в църквата забременя. Вече детето ѝ е на 6
месеца. Кръщелницата на моя позната пък беше болна от рак. Дойдоха специално да донесат пари и ме
помолиха да ги оставя сами в църквата. Момичето вече е напълно здраво – на 26 години е. Чудесата не свършват,
щом човек има вяра и не брои парите си, а дарява и прави добро", заяви Мариана.

Всеки, който иска да дари средства за реставрацията на храма, може да го направи чрез дарителска сметка,
посочена в публикацията:

Скъпи приятели,
За нас Баба Марта е специален празник, който искаме да споделим с всички вас! Отново ви каним да се включите

Заглавие: Доброволци реставрират уникален храм в Провадийско село (СНИМКИ)
Дата: 07.02.2022 20:30
Медия: Нова Варна

Заглавие: Мартеничкова кампания 2022 на Карин дом. Разгледай нашия каталог и се включи!
Дата: 07.02.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://novavarna.net/2022/02/07/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%85%D1%80%D0%B0/
https://www.ngobg.info/bg/news/125555-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2022-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.html


в Мартеничковата кампания на Карин дом и да ни подкрепите! Мартеничките се изработват ръчно, предимно с
естествени материали и с много старание, за да ви зарадват и допринесат за приятната атмосфера на любимия
празник.
Нашите мартенички и картички можете да намерите и поръчате от Семейния магазин на Карин дом
и чрез поръчки от Каталог с мартенички 2022 за компании
МАРТЕНИЧКИ С КАУЗА
Подкрепяйки Мартеничковата ни кампания, ще подкрепите Карин дом да закупи специализирано оборудване,
отговарящо на всички съвременни методи за работа с деца със специални потребности за своя нов терапевтичен
център, чието строителството вече финализираме.
Въпреки многото непредвидени ситуации, които ни предложи 2021г., с радост и гордост можем да се похвалим, че
строителството на новия ни терапевтичен комплекс продължава по план и в срок. В много голяма степен това се
дължи на нашите партньори, които ни подадоха ръка в този важен момент и подкрепиха усилията ни с
необходими материали, на нашите дарители и граждани, които се включват в фондонабирателните ни инициативи.

Благодарим на всички, че подкрепят Карин дом и децата със специални нужди!
Вижте повече за новия терапевтичен и обучителен център на Карин дом!
Новата сграда цели да създаде среда за ранно детско развитие, за обмен на знания и споделено пространство за
семейства, доброволци и специалисти. Тя ще предложи повече и по-комплексни услуги за деца и семейства от
цялата страна, които да подпомогнат тяхното ежедневие и приобщаването на децата в детски градини и училища.
Сградата ще съчетава разнообразни функции– физиотерапия и хидротерапия, център за ранна интервенция,
Монтесори център, стаи за диагностика, индивидуална и групова терапия, мултисензорна и сензорно-моторна
зала, медицински център, обучителни зали и административна част, детска площадка и зелени площи.
Финансирането на строителството на тази нова сграда се предоставя на Карин дом от Фондации Велукс, а теренът
е предоставен от Община Варна. За да се осъществи планираното успешно завършване на новия Център е
необходимо осигуряване на допълнителни средства. В тази връзка Карин дом търси партньори и организира
благотворителни кампании, които да подкрепят закупуването на необходимото специализирано оборудване и
обзавеждане за новата сграда.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?

Компаниите, които планират да зарадват своите партньори, клиенти или служители с традиционна ръчно
изработена мартеничка, могат да ни подкрепят като си закупят мартенички;
Ако планирате благотворителна инициатива или базар по повод Баба Марта, можете да се свържете с нас и
да се присъедините към каузата на Карин дом;
Като се включите като доброволец в изработката на мартенички на място при нас в Карин дом или във
вашия офис заедно със своите колеги, ако политиката на вашата компания насърчава доброволчески
инициативи;

НАШИТЕ АРТ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ДОБРО НАСТРОЕНИЕ
Поради все по-честата практика на компаниите за работа от разстояние, разработваме и онлайн работилници за
служители.
Работилниците са подходящи за преодоляване на изолацията, стимулиране на екипна работа, както и за
повишаване на настроението и мотивацията на служителите. Освен това е и много забавно.
Каталог с мартенички 2022 за компании и Семейния онлайн магазин на Карин дом!
КАК ДА ПОРЪЧАТЕ?

Ще се радваме да получим поръчките ви възможно най-рано, за да можем да приготвим мартеничките в
срок.
Индивидуални поръчки направете чрез онлайн магазина ни: https://magazin.karindom.org/
Поръчки за компанията, моля заявете от Каталог 2022 на: marketing@karindom.org.

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НАШИТЕ МАРТЕНИЧКИ

Мартеничките можем да доставим в цялата страна с Еконт или можете да вземете на място от Карин дом
във Варна.
Поръчки на фирми можем да доставим и до офис в рамките на града.
Мартеничките ни много скоро ще можете да намерите и в някои заведения във Варна.

ДОГОВОРИ ЗА ДАРЕНИЕ И ФАКТУРИ:
Фондация Карин дом е организация с нестопанска цел, регистрирана в обществена полза, което дава право на
нашите дарители, български граждани и фирми, да ползват данъчни облекчения. За фирмите, Карин дом може да
предостави фактура.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Можете да се свържете с екипа ни на тел: 052/302 518 или на имейл: marketing@karindom.org.
Още предложения разгледайте и в Семейния онлайн магазин на Карин дом: https://magazin.karindom.org/
КАК ДА ДАРИШ ЗА КАУЗАТА НА КАРИН ДОМ?
За да се включите и подкрепите кампанията, можете да направите и дарение според вашите възможности и
желание по някой от следните начини: https://karindom.org/dari/



Разгледайте Каталог с мартенички 2022 за компании и Семейния онлайн магазин на Карин дом!
Следете ни във Facebook и Instagram!
Весела Баба Марта! Бъдете бели, румени, засмени, като мартеничките червени! 

Доброволците от ЦРОО- Перник зарадваха с дарение от хранителни продукти и дрехи възрастна жена от
Радомирското село Байкалско. Старицата се грижела за двама болни мъже от семейството и живеели в нищета.
Младите мъже, които често идвали в района на язовира край селото решили да помогнат на семейството.

"Покрай дейността ни свързана с язовира, често се случва да се срещаме с хора с различни житейски съдби.
Миналата седмица на баба, която гледа двама мъже с тежки здравословни проблеми, която живее в близост до
яз. Байкалско, риболовец от Радомир подари една щука. Седмица по - късно, момчетата от ЦРОО - Перник
събраха немалка сума средства, с които закупихме 3 кашона с най - различни продукти от първа необходимост и
не само! Подарихме и един чувал с дрехи. Отделно в плик дарихме определена сума, за да може хората да си
платят сметката за ток и вода.

Причината поради, която споделяме тази история с всички вас е една единствена - направете го и ВИЕ,
провокираме ви и се надяваме, всеки четящ тази публикация, ако има възможност да направи нещо подобно!",
написаха в социалните мрежи от организацията.

За десети път от 2020 година и за трети път от началото на тази година вчера разградските мотористи
организираха благотворителна инициатива от поредицата "Помощ на две колела".

Пред Стария театър в Разград членовете на "Widows Sons&Masonic Riders Grand Chapter Bulgaria" и "Лудогорски
братя" отново разпънаха "шатрата на добротата" и раздадоха 60 топли обяда, десерти, витамини и маски на
разградчани в затруднено положение.

Организаторите благодариха на всички, които с дарения са помогнали за реализацията на доброто дело –
Фондация "Благотворителност и милосърдие" към Обединената Велика ложа на България, печатница "Полиграф",
ресторант "Лес", фирма "Бондър Трейдинг" ЕООД, Община Разград и други дарители, пожелали анонимност.

"Ако имате възможност и желание, можете да закупите благотворително книги и дискове, да дарите продукти или
средства. 100% от тях се използват за тези акции! Доброто ще победи! То е заразно !" – това пък заяви един от
инициаторите Илиян Марков, който е член на Съюза на масоните мотористи.

Благотворителната проява, която за първи път стартира през 2020 година, е в рамките на кампанията на
световната масонска мото организация "Widows Sons&Masonic Riders Grand Chapter Bulgaria", озаглавена "Помощ
на две колела", и се реализира в различни населени места в страната.

В сградата на Община Ямбол се проведе среща на кмета Валентин Ревански, неговия заместник Енчо Керязов и
общински служители със скулптора Любомир Добрев по повод изработването на бюст-паметник на Васил Левски в
Ямбол.

На срещата бяха уточнени изготвянето на техническия проект и изпълнението на строително-монтажните работи.
Паметникът на Левски в Ямбол ще бъде издигнат на улица "Георги Раковски" и трябва да бъде открит на 18 юли
2022 година, когато се навършват 185 години от рождението на Дякона. Бюстът ще бъде изработен от бронз, а
постаментът – от варовик. Около паметника ще има канделабри, които ще му придават допълнителна
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тържественост.

В края на миналата година идейният проект на Добрев за изграждането на монумент на Апостола на свободата
получи най-висока оценка на заседанието на комисията, председателствана от известния скулптор Богомил
Живков, член на Управителния съвет на Съюза на българските художници. Нейни членове бяха заместник-кметът
на община Ямбол Енчо Керязов, главният архитект на общината Константин Якубович, общинският съветник и
ландшафтен архитект Ивайло Христов, архитектът Георги Георгиев, председател на РК на Камарата на архитектите
в България, изкуствоведът Марин Добрев, директор на Художествена галерия – Стара Загора, художникът Петър
Тепсизов, председател на Представителството на СБХ в Ямбол и уредник в Художествена галерия "Жорж Папазов"
– Ямбол.

Любомир Добрев ще получи наградата от 2000 лева.

Добрев е роден в Разград на 2 юни 1956 година. Завършил е специалност "Скулптура" във Великотърновския
университет през 1984 година. Член е на Съюза на българските художници, секция "Скулптура".

Участвал е в изложби в София, Пловдив, Варна, Русе, Москва, Брюксел, Мюнхен, Равена, Истанбул.

Любомир Добрев е известен със своите мемориални произведения, сред които – паметник на загиналите във
войните жители и паметна плоча барелеф на цар Борис трети в Разград, паметник на Свети Георги Победоносец
за Русе, бюст-паметник на Васил Левски в Несебър и Генерал Тошево, бюст-паметник на Ботев в Каварна,
паметник на загиналите във войните жители на Исперих.

На второ и трето място от комисията бяха класирани проектите на скулпторите Стефан Коцев и Димитър Огнянов.
Те ще получат съответно 1000 и 500 лева според условията на конкурса.

Идеята за създаването на паметник на Дякона възниква още през 2014 година след отправена молба от Петър
Панков, учредител на сдружение "Левски-Дяконът". През април 2019 година Общински съвет – Ямбол дава
съгласие за поставяне на паметника в Ямбол.

Парите за изграждане на паметника на Левски в Ямбол бяха набрани чрез дарения от граждани и фирми.
Ямболските общински съветници също дариха по една месечна заплата за родолюбивото начинание.

Продължава11-тата поред благотворителна кампания на Brothers GYM! Светлозар Сербезов е наш съгражданин,
чието рядко заболяване е познато като "Кисти на Тарлов". Те са разположени по гръбнака, ограничават и правят
всякакъв тип двигателна активност доста болезнена. В случая на Светльо, лечението е единствено оперативно.
Средствата, необходими за операцията са непосилни за близките. Желаещите могат да се включат чрез
дарителските каси в спортния център, където водят своята подготовка и състезателите на "Брадърс ММА",
стрелбищен комплекс "Сокол", нощен бар "DESPERADO" и център за гуми "Ивона 212" !

Заедно сме, защото си помагаме! Силни сме, защото сме заедно!

BOBSTH 12:03:01 08-02-2022 
MM1200BO.019
Опака - благотворителност - кампания
Продължава дарителската кампания в подкрепа на болна жена от община Опака
Опака, 8 февруари (Боряна Димитрова, БТА)
Продължава дарителската кампания в подкрепа на болна жена от община Опака. В благородната кауза в помощ
на 40-годишната Нурфет Емин от село Крепча се включват институции, фирми и десетки хората от региона и от
страната. Голямо съдействие оказва и ръководството на община Опака и лично кметът Мехидин Кадиров, разказа
за БТА Мелиз Басриева - племенница на борещата се със злокачественото заболяване - Неходжкинов лимфон
жена.
По думите й Нурфет вече е приета в болница в Истанбул. Придружава я сестра й. Трансплантацията е насрочена
за 15 февруари. От здравното заведение първоначално искат от семейството 70 000 евро. Сега, обаче, тъй като е

Заглавие: "Брадърите" правят благотворителна кампания за Светльо
Дата: 08.02.2022 11:37
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: Продължава дарителската кампания в подкрепа на болна жена от община Опака
Дата: 08.02.2022 12:01
Медия: БТА

https://presstv.bg/sports/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0/
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2570973


осигурен донор с 99 процента съвместимост с младата жена, сумата е увеличена на 80 000 евро. Близките са
внесли вече 40 000 евро. Нужни са още средства, затова кампанията в помощ на Нурфет продължава. От
болницата уверяват, че трансплантацията ще бъде направена, а след това ще се извърши доплащането", допълни
Басриева. 
Семейството на болната жена е благодарно на дарителите. По думите им са се включили близки и роднини,
познати и непознати хора от цялата страна и от чужбина. Роднини посрещат и облекчават престоя на
придружителите в Турция.
По-голямата от двете дъщери на болната жена, която е на 21 години, буквално е по пътищата, за да събира
средства, добавя родственицата Басриева. "От сърце благодарим на дарителите - дават кой колкото може - от 20
до 50 евро, пък и по-големи суми - 200, 500 евро", добавя племенницата. 
Кметът на Опака лично е съдействал земеделските кооперации в населените места на общината да дарят
средства. С негова помощ кутии за дарения са поставени в съседни общини в Русенско и Разградско. 
Създадена е група във Фейсбук: "Да спасим Нурфет", където всеки желаещ може да се свържете с близките на
жената.
/ММ/ 

"Гората.бг" ще подари 12 000 плодни и декоративни дръвчета на хората от Благоевград и региона, като ги раздаде
директно на всеки желаещ.

Това е поредна кампания на фондацията в областта, като вече бе пожънат огромен успех в градовете Петрич и
Сандански, където бяха подарени над 10 000 дръвчета. През месец ноември пък в Благоевград, с подкрепата на
Общината и доброволци, бяха засадени над 400 нови фиданки, дарени от ЮЗДП-Благоевград със съдействието на
"Гората. бг" и групата "Арена Благоевград".

В неделя, в Благоевград, ще бъдат подарявани приоритетно плодни – сливи (жълта афъзка), дюли, ябълки,
череши, облачинска вишна, орехи, както и явори, борове, дъбове, златен дъжд, акация и др.

Инициатива ще бъде още една стъпка до целта на "Гората. бг" от 3 милиона дървета в България (вече са засадени
1.65 милиона) и ще направи Благоевград и областта по-зелени, красиви и чисти.

Всички заедно ще помогнем и на пчелите с медоносни дървета, на хората и животните с плодни. На земята с
всяко дърво!

Тази неделя от 11:00 ч. на площад "Георги Измирлиев", екипът ще е на място, за да подари дръвчета на всеки
желаещ.

Повечето фиданки са 50-130 см., оптимални за прихващане и лесни за засаждане, като има и такива до 2 метра,
вишните, орехите, сливите (жълта афъзка) дюлята са качествени сортове, другите плодни дървета НЕ са
облагородени (подложни са) и следва да се облагородят/ашладисат. Размерите варират. Ще получите и
инструкции за съхранение, засаждане и грижа.

Всеки желаещ може да получи и повече бройки дръвчета, с уговорката да се грижи за тях, ако си носите
използвани, но здрави найлонови пликове/малки чували, допълнително ще помогнете на природата.

С участието в кампанията Вие сте се съгласили, че:
1. Ще извършите засаждането на фиданките законно и на подходящи за дървесния вид места, съобразявайки се с
разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за горите и
всяко приложимо законодателство, в това число и общински наредби за градска среда.
2. Ще положите максималната грижа, с цел оцеляването на колкото се може повече дръвчета.
3. По никакъв начин няма да продавате предоставените дръвчета.
4. При възможност ще изпратите снимки от засаждането/развитието на дръвечета, като ги качите директно в
групата: Гората.бг – група.
6. В случай, че приемате дръвчета за други хора–се задължавате да ги информирате за волята на дарителя и ще
носите отговорност за техните действия или бездействия като за свои.
7. Ще информирате своевременно за всичко важно, което би могло да доведе до нарушаване на закона, добрите
практики или ще нанесе вреда на биоразнообразието, природата или хората.
8. Ваши снимки и снимки/видеа с Вас от събитието по раздаване и последващо засаждане, могат да бъдат
споделяни в социалните мрежи.

Апелът на организаторите е да бъде спазена създадената организация, която ще приложи противоепидемичните
мерки, ще има осигурени дезинфектанти, маски и др.

Заглавие: Гората. бг" ще подари 12 000 дръвчета на благоевградчани
Дата: 08.02.2022 12:41
Медия: Топ Преса

https://toppresa.com/268224/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B3-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-12-000-%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0


Скъпи приятели!

Ние, от екипа на "Аромати-1 ЕООД", решихме да започнем годината с нещо по различно от неспиращите томболи,
които разиграваме за всичките ни клиенти!

Този път ще дарим 500 комплекта принадлежности от първа необходимост на 500 нуждаещи се семейства!

Комплектите ще включват прах за пране, тоалетна хартия, шампоан, течен сапун, веро и белина.

Те ще бъдат разпределени на 250 семейства в община Сандански и 250 семейства в община Петрич.

Заедно с патронажните центрове ще разпределим дарението за нуждаещите се.

Доброволците към Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" и Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – Ловеч стартират благотворителна инициатива "Подари книга с любов". Организира
се за втора поредна година и е по случай 14 февруари – Международен ден за даряване на книги. Идеята е всеки
да подари прочетена вече книга на свой приятел или да я занесе в Центъра за работа с доброволци към
библиотеката. Единственото условие е книгите да са издадени след 2015 г. и да са предназначени за деца и
тийнейджъри, уточни Албена Йончева, библиотекар и координатор на Център за работа с доброволци към РБ –
Ловеч. Кампанията ще се проведе от 3 до 15 февруари. Даренията се събират на адрес ул. "Търговска" 47, ет. 3,
Информационен център.

"Всяка книга означава повече детски смях. И това е прекрасен повод да запалим искрата на любовта – само че
към книгите", казаха още от библиотеката.

Доброволците в Ловеч, заедно с екипа на Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование –
Ловеч, са приготвили и нови предизвикателства за малките читатели в периода от февруари до юни под формата
на "Детски творчески маратон 2022". Той ще включва различни дейности и забавления за всеки месец. Подходящ е
за деца от 5 до 12 години.

Маратонът започна с "Котешки карнавал" от началото на февруари. Условията са участниците да направят маска,
шапка или друг аксесоар на познат приказен герой и да напишат любим цитат от приказката. Могат да изберат и
котка, живееща в дивата природа, и да се включат в едно от предизвикателствата: "изобразете котка в дивата
природа; направете играчка; изобразете семейството ѝ; четете, рисувайте, творете и се забавлявайте вкъщи, в
училище или в детската градина".

"До 28 февруари очакваме снимки или видеоклипове на вашите творби по темата. Доброволец ще изтегли първият
победител на 1 март", допълниха организаторите.

Снимките се изпращат на и-мейл: regcentyr_lovech@abv.bg, libvolunteers@abv.bg или на страниците във фейсбук до
1 март 2022 г. Необходимо е участниците да посочат трите си имена, години, ДГ/училище, адрес.

През следващите месеци децата и техните семейства ще могат да се включат в предизвикателствата: "Магически
природен портал" през март, "Космическо кулинарно пътешествие" през април, "Лента на времето" през май и
"Корабът на мечтите" през юни.

След всяка приключила месечна дейност доброволец от Центъра към библиотеката ще изтегля по един
победител. В края на маратона всеки участник ще получи медал за участие, а трима, включили се в шестте
"дисциплини", ще бъдат изтеглени на случаен принцип и ще получат предметни награди.

Заглавие: Дарения на магазини "Аромати" за 500 семейства от общините Петрич и Сандански
Дата: 08.02.2022 14:37
Медия: Sandanski1

Заглавие: Дарения на книги и "Котешки карнавал" стартират доброволци в Ловеч
Дата: 08.02.2022 15:01
Медия: Аз чета

Заглавие: Дарение за АГО
Дата: 08.02.2022 15:09
Медия: Телевизия Враца

https://sandanski1.com/2022/02/08/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-500-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9/
https://azcheta.com/dareniq-na-knigi-i-koteshki-karnaval-startirat-dobrovoltsi-v-lovech/
http://www.tv-vratsa.bg/bg/darenie-za-ago/


Шкафчета и операционна лампа получи като дарение днес акушеро- гинекологичното отделение на врачанската
болница. Новото оборудване е закупено със средства събрани от дарителска акция, реализирана от възпитаници
на Природо-математическата и Езиковата гимназия, през Коледно-новогодишните празници. В скоро време
отделението ще получи диагностична лампа и носилка, също закупени с дарените средства.

Благотворителен базар за мартеници организират читалищата в община Димитровград. Инициативата е в
подкрепа лечението на 42-годишния Георги Янков, който има рак на плеврата на белия дроб и събраните
средства ще са за лечението му.

Баща на две деца от Димитровград се нуждае от лечение

Базарът, на който ще се предлагат ръчно изработени изделия ще се проведе на 27 февруари пред Спортна зала
"Младост" и на 28 февруари пред сградата на община Димитровград. Инициаторите приканват димитровградчани
да помогнат за успешното завършване на каузата.

Организират благотворителен мач в подкрепа на Георги от Димитровград

Няколко благотворителни мероприятия вече бяха организирани в помощ на Георги, който е баща на 2 деца. В
много търговски обекти има поставени набирателни кутии.

Още за кампанията – на страницата във Фейслук Да подадем ръка на Георги

Ако желаете да помогнете на Георги:

Георги Александров Янков

Банка ОББ

Банкова сметка – BG56UBBS80021021166750

Апел към хората, които могат да помогнат за поредната рехабилитация на прикования в инвалидна количка Нейко
Нейчев от Добрич, отправят организаторите на кампанията в негова подкрепа. Те споделят, че в разгара на
поредната трудна за тях зима, в която добричлията отново не е успял да излезе навън и да се наслади на забавни
игри с децата си в снега, с надежда за идващата пролет гледат напред. Посочват, че домашната рехабилитация
върви с пълна сила и ефектът е вече забележим.

Близките на Нейко планират през март-април още едно посещение в специализираната болница за
рехабилитация "Сердика" /Medical center "Serdika"/ в София, където, благодарение на невероятните грижи и усилия
на екипа, Нейко успя да постигне сериозен напредък. За целта обаче отново ще е нужна помощта на дарителите.
Близките на Нейко посочват, че предишният престой за един месец е бил над 5 хил лв.

"Без вашата подкрепа не бихме успели да осигурим нито предишното, нито предстоящото посещение в болницата.
Благодарим ви за подкрепата, която ни поднасяте с големите си сърца и вярваме, че с усилията, които всички
полагаме, ще получим и желания резултат!", споделят увереността си организаторите на кампанията.

Припомняме, че Нейко Нейчев, който е баща на две деца, е със заболяване и е прикован на инвалидна количка.
До това се стига, след като в началото на септември 2020 година усеща изтръпване на краката и се парализира.

Можете да помогната чрез дарителската сметка в Уникредит Булбанк с титуляр Нейко Нейчев:

BG82UNCR70001524312660

Заглавие: Благотворителен базар за мартеници помага на Георги от Димитровград
Дата: 08.02.2022 15:34
Медия: Haskovo.Live

Заглавие: Прикованият в количка Нейко от Добрич отново очаква помощ от хора с големи сърца
Дата: 08.02.2022 16:07
Медия: ПроНюз Добрич

https://haskovo.live/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BF-2/
https://pronewsdobrich.bg/2022/02/08/prikovaniyat-v-kolichka-neyko-ot-dobrich-otnovo-ochakva-pomosht-ot-hora-s-golemi-sartsa/


Paypal: Neyko_np@abv.bg.

"Египет" е сред най-интересните платна.
"Лазарка" също е в изложбата.

Самоуката художничка обитава социален дом за хора с диагноза "умствена недостатъчност"

Галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5 и екипът на Новините на NOVA представят изложбата на Фанка Борисова "Тя.
Въпреки всичко".

Авторката никога не е имала дом, различен от социална институция. Фанка е с диагноза умствена изостаналост и
за нея рисуването е вид терапия и начин да преодолее лошите условия, изолацията и заключените врати, зад
които живее.

Творчеството й е забелязано от журналиста на NOVA Глория Николова в края на миналата година, когато тя
разказа за състоянието на психиатричната грижа в България в документалния материал "Последна спирка
"НенужниТЕ". В него бяха показани три от домовете за психично болни и умствено изостанали хора у нас и начинът
им на живот, който възмути Европа.

"Решихме да организираме изложбата на Фанка Борисова, защото това е нашият начин да покажем, че талантът
живее и може да бъде открит дори на най-необичайните места. А за художничката това е стимул и признание, че
някой я забелязва. Точно какъвто е смисълът на нашата професия - да откриваме и да показваме" – сподели
Глория Николова.

Фанка Борисова, никога не е имала семейство, просто е изставена от ситемата. Тя обяснява изключително
интересно своята страст към рисуването, методите, с които филигранно изпипва рисунките си, и не се жалва нито
за минута от условията в които живее. А те са мизерни...

Надява се на откупки, за да почерпи в социалния дом, а част от парите ще дари на други институции, които са я
приютявали през годините. Изоставена още като бебе, тя 23 г. е била по социални домове.

Селекцията от 28 рисунки на Фанка Борисова е разположена в зала "Галерия" (ниво -1) Oborishte 5 в периода 8–
19 февруари 2022 година, с вход свободен. Всички творби могат да бъдат закупени, повечето са откупени
предварително и вече с "червени точки" - доказателство, че са ангажирани, сподели галеристката Деница Гергова.
Тя нарече таланта на самоуката художничка "уникален" и призова хора, които възможност, да й подарят
материали за рисуване.

*В Галерията се спазват всички противоепидемични мерки, допускат се хора само с представен зелен сертификат
от: ваксинация, преболедуване, PCR тест и антигенен тест

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов и кметът на село Полена Веселин Топузов проведоха спешна
среща във връзка с пожара, който възникна тази сутрин в къща, намираща се в махала Добрин в селото. За щастие
при инцидента няма пострадали хора, но са нанесени сериозни материални щети по дома на възрастната двойка,
която живее в къщата.

По време на разговорите между кмета Апостолов и кмета Топузов е взето решение да се окаже пълно съдействие
на пострадалото семейство. Това ще се случи чрез благотворителна акция и с финансово съдействие от община
Симитли.

Припомняме, че през вчерашния ден Ви съобщихме, че ръководството, треньорите и футболистите на "Септември"
(Симитли) стартират дарителска кампания в помощ на детето на Стойко Сакалиев. Малко по – късно стана ясно,
че средствата, които са необходими за лечението на младата дама са събрани и няма нужда от повече дарения.

Заглавие: Фанка Борисова рисува уникални женски портрети с молив и химикалка
Дата: 08.02.2022 15:38
Медия: 24 Часа

Заглавие: Община Симитли се обединява в помощ на семейството от село Полена, чиито дом изгоря
Дата: 08.02.2022 16:29
Медия: Regiona.bg
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В тази връзка и с цел да се окаже помощ и съдействие на пострадалото семейство от село Полена,
благотворителната акция в община Симитли няма да бъде отменена, а ще бъде пренасочена.

Това означава, че повреме на контролните срещи на "Септември" (Симитли) в сряда и в събота ще бъдат
поставени кутии за дарения, в които всеки ще може да отдели сума, избрана от него, за да подпомогне
пострадалите. Кутии ще има още в TAB/BAC и в село Полена.

Община Симитли и кметство Полена също ще окажат финансова подкрепа на пострадалото семейство, за да
може в най – кратки срокове да бъде извършен ремонт на къщата, по която има сериозни материални щети,
нанесени от пожара.

Добрата новина е, че при инцидента мъжът и жената, живеещи в къщата, не са пострадали. Осигурено е място,
където да бъдат настанени до приключване на ремонтните дейности по тяхната къща.

Нека отново се обединим и покажем, че в Община Симитли сме много и сме силни, защото сме заедно не само в
хубавите, но и в лошите моменти!

В началото на февруари пристигнаха новите доброволци от проект "Зелена Европа" на казанлъшката организация
сдружение "Младежки център за развитие-Взаимопомощ" по програма "Европейски корпус за солидарност". Те ще
останат тук в рамките на 10 месеца.

Доброволците ще продължат работата по кампанията "Капачки за Казанлък", която е насочена към събирането и
намаляването на определени количества пластмасови отпадъци в местната общност чрез металните сърца в
града ни. Провеждането на събитието "Без пари" за обмяна на дрехи и всякакви неща за намаляване на
екологичния отпечатък, като кампанията се осъществява по няколко пъти в годината; Тя включва и предаване на
неизползваемия текстил и стари обувки за рециклиране. Провеждането на "Еко фестивал Казанлък" с дейности по
почистване на замърсени терени на язовир "Копринка". Работни ателиета с екологична насоченост, част от тях ще
са с деца с "по-малко възможности" от дневните центрове в градът ни, а други с възрастни.

Ще продължат провеждането на инициативи за подпомагане на местната общност, като инициативата "Споделена
Коледа" за даряване на хранителни продукти в помощ на самотноживеещи и социално слаби възрастни хора от
Община Казанлък, акция "Помощник на Дядо Коледа" за събиране на играчки втора употреба за деца в нужда, еко
работилници в казанлъшки училища и защитено жилище "Оптима" с. Дунавци, инициатива "Кутия, пълна с щастие" –
кампания за подаръци на възрастните хора от дома за стари хора № 3 за коледните празници, кампания "Куче-
усмихни се!" за събиране на хранителните продукти за общинския приют, кампания "Взаимопомощ" за
подпомагане на хора в нужда, осъществяване на дейности с екологична насоченост по време на лятната академия
на Народно читалище "Пробуда-1920" с. Копринка през 2022 г.

Писане на статии и материали за Младежка медия "ДоброволциТЕ" в сайта на проекта: https://theyouth.info/и
печатният и вариант под формата на младежки бюлетин също е част от работата на доброволците.

14 годишният Стивън Валериев Бориславов е диагностициран със Сарком на Юинк. Това е рядък вид
злокачествен тумор, който засяга костите.

Стиви се нуждае от спешно лечение в Германия, за което ще са необходими 200 000 евро. Тази сума е непосилна
за близките на момчето.

В подкрепа на Стивън, Кметство Драгичево организира Благотворителен футболен турнир за деца и възрастни,
който ще се проведе на 19.02.2022 година от 10:00 часа на изкуственото игрище в двора на училището в селото.

Регламент:

Всеки мач ще бъде от две полувремена по 15 минути. Съставите са 5+1 играчи и до 4 резерви. Таксата за участие

Заглавие: "Зелени" доброволци от Европа в града ни
Дата: 08.02.2022 16:37
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: Кметство Драгичево организира благотворителен футболен турнир в помощ на Стивън!
Дата: 08.02.2022 17:06
Медия: Pernik News
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на детските отбори е 50лв, а за големи 100лв. Цялата сума от турнира ще отиде за лечението на Стивън.

Телефон за записвания в турнира:

089 578 55 74 – Ванеса.

Както и на лично съобщение в страницата Благотворителна коледна работилница – Кметство Драгичево

В деня на турнира ще има ръчно изработени мартеници, средствата от които ще бъдат за каузата.

Кутии за дарения ще бъдат поставени на различни места,както и в деня на турнира.

Ако искате до помогнете на Стиви в борбата с коварната болест, може да го направите като се запишете в турнира
или с парично дарение.

Това е българската сметка

Банка ДСК , клон Перник

IBAN : BG51STSA93000028755501

BIC : STSABGSF

Основание за превод: Стивън Валериев Бориславов

Съвсем скоро ще бъде пусната и дарителска смс кампания.

Официален старт на кауза, свързана със семейството с изгорялата при пожар къща в село Генерал Колево,
дадоха млади майки от Добрич, обединени в групата "Добрич – заедно можем всичко". Както Про Нюз Добрич вече
писа, домът на 6-членното семейство изгоря вчера сутринта следствие на късо съединение. Заради бързото
разрастване на пламъците не е спасено нищо, унищожени са покривът, покъщнина, мебел, техника.

До майките от групата случаят и подробностите около него достигат благодарение на детската учителка Галя
Митева, която преподава на най-малкото дете в семейството – 5-годишно момченце. Припомняме, че вчера тя
първа отправи апел за помощ и само за час бяха събрани необходимите дрехи и обувки за децата.

Благодарение на пост в "Добрич – заедно можем всичко" за кратко време чрез дарители вече са осигурени доста
от нещата за бебето, което предстои да се роди, терминът на майката е 17 февруари. Добри хора са предоставили
количка за бебе 3 в 1, кошара, памперси, корито, електрическа помпа за кърма, малко дрешки за новороденото,
одеяла, завивки, нощници за кърмачка, бебешко столче-люлка. Освен това са осигурени хранителни продукти,
пералня, спалня за възрастните, гардероб, бойлер, килими. Набират се още дрехи и обувки за 6-членното
семейство – съпрузите, двете им момчета – на 5 и 7 години, дядо им и 16-годишна племеничка, за която той се
грижи.

За Про Нюз Добрич една от организаторките на кампанията за подпомагане на пострадалото семейство – Ивет
Димчова, сподели, че всичко дарено в момента се събира в склад, с който групата "Добрич – заедно можем всичко"
разполага. В понеделник останалите без дом ще бъдат посетени в Генерал Колево и ще им бъде предадено
предоставеното от добри хора.

Снимката е илюстративна

Възрастна жена е загубила пенсията си във Варна. Това е станало, след като силния вятър днес в морския град е
повалил жената на земята. За това сигнализира млада жена, която отправя апел - всеки, който реши да помогне
за възстановяването на парите на жената. "Уважаеми приятели, днес моя близка е била съборена от виелицата в
района на пощенски клон 10. Цялата й пенсия 370 лв. е изхвърчала от джоба й. Умолявам Ви, ако някой е

Заглавие: Жени от Добрич осигуряват всичко за новороденото на останалото без дом семейство
Дата: 08.02.2022 17:07
Медия: ПроНюз Добрич

Заглавие: Силният вятър бутна жена на земята, изгуби си пенсията! Да й помогнем
Дата: 08.02.2022 18:03
Медия: glasnews.bg
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намерил пари в този район, бъдете добри, върнете ги! Давам веднага име, адрес и телефонен номер.
Моля всеки, който преведе пари или остави на място да пише на ЛС!
Преводи от други банки към ОББ няма да станат в същият ден и предполагам ще отнеме ден, два. Надявам се до
петък успеем да ги съберем!", пише Силвия Любенова. Жената информира, че ако парите надхвърлят въпросната
сума, те ще бъдат дарени за благотворителна кауза. Първоначално бе предложено да се помогне на малкия
Митко от Ямбол, но сумата за неговото лечение бе събрана бързо. 
Потребители предложиха дори и сумата да е по-голяма все пак да бъде дарена на жената, ако тя приеме разбира
се. Можете да дарите на следната сметка или като кликнете върху името на Силвия Любенова, която може да ви
даде допълнителна информация. 

Кукленият театър в Русе набира средства за изграждане на лятна сцена чрез благотворителна кампания. По този
повод ще има концерт, тази вечер, от 19.00 часа в театъра. Ако той предизвика интерес, ще организираме и други
събития, обясни директорът на културния институт Теменуга Хараланова.

Идеята е теренът, на който е бил някогашният хотел "Ислях хане" - най-реномираният хотел в българските земи
през 19 век, да се превърне в лятна сцена. Пустеещото и буренясало място, което се намира до Кукления театър, е
предоставено за временно ползване след решение на Общинския съвет.

Хараланова разказа, че ще бъде създадена сглобяема сцена, на която да се изнасят представления за деца и
родители. Предвижда се да има 100 седящи места. Стената към лятната сцена ще бъде изрисувана в 3D-графити.

"Искаме да обособим средище за радост и забавление за децата, а и за техните родители. Ще има куклен театър
под звездите, спектакли за възрастни, а също и детски работилници", обясни Хараланова.

За да се осъществи идеята, теренът първо трябва да бъде почистен.

"Всяка помощ е добре дошла - било със средства, или с безвъзмезден труд. Сигурна съм, че хората ще откликнат",
каза Хараланова.

Програмата на благотворителния концерт под мотото "От театъра - За театъра" включва изпълнения на дует
"Послепис" - Светлина Станчева и Димитър Пишев, и на техни партньори на сцената, които са част от екипа на
Държавния куклен театър в Русе - Васил Маринов /кахон/ и Илиян Венков /бас китара/.

АРЕНА

Александър вече може да "изкачва " стълби благодарение на специално устройство за това.,което се монтира на
инвалиднат аму количка. Семейството успя да го закупи благодарение на добината народопчани. Родителите
благодарят от сърце на всички, които бяха съпричастни към благородната кауза и закупиха календара на община
Смолян. "Изказваме нашата благодарност към община Смолян за организираната благотворителна инициатива и
всички хора, които се включиха в нея и дариха средства за нашия Александър. Благодарим за добрината, която
срещнахме. Разбрахме, че чудеса се случват всеки ден. За нашето семейство тази любов и съпричастност, която
срещнахме от толкова много хора е чудо", споделя благодарното семейство. Благодарение на новото устройство
живота на Сашко е станал по-пълноценен, казват родителите му. От Община Смолян пък обявиха, че стартира и
петото издание на "Календар - 2023 г. на община Смолян", защото тази инициатива ни дава надежда, че в колкото
и трудни времена да живеем, доброто и съпричастността могат да случват чудеса. 

Ръководството на Арда Кърджали се обърна към привържениците на отбора във връзка с дарителска сметка,
която клубът отваря за набиране на финансови средства. Ето какво пишат от Арда:

Заглавие: Кукленият театър събира пари за лятна сцена с концерт
Дата: 09.02.2022 07:31
Медия: Arena media

Заглавие: Александър вече може да "изкачва" стълби, благодарение на родопчани
Дата: 09.02.2022 13:53
Медия: Всичко за Първомай

Заглавие: Арда отваря дарителска сметка
Дата: 09.02.2022 14:22
Медия: Агенция Спортал

http://www.arenamedia.net/news.php%3Fnewsandpromotion_id%3D47547
https://www.parvomai.net/news/534636/aleksandar-veche-mozhe-da-izkachva-stalbi-blagodarenie-na-rodopchani
https://www.sportal.bg/news-2022020912223970032


"Скъпи фенове на Арда, Вие многократно сте показвали Вашата обич към клуба през последните години. С Ваша
помощ Арда написа новата си футболна история, влизайки сред най-добрите в България. С Ваша подкрепа
спечелихме много битки. Сигурни сме, че отново заедно ще спечелим и поредната такава. 
Ръководството на ПФК Арда ще открие специална дарителска сметка и ще даде старт на дарителска кампания за
подпомагане на любимия ни клуб. Нека всеки от Вас да помогне със сума, която той прецени, че може да отдели.
Всеки един от Вас, който стане част от голямото семейство на ПФК Арда, името му ще бъде публикувано в
официалния сайт на клуба. 
ДАРЕНИЕ ПО БАНКОВ ПЪТ 
Swift:IABGBSF Интернешънъл асет банк 
ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924 АД – лева – BG74 IABG 7497 1000 1298 04 
ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924 АД – EUR – BG40 IABG 7497 1400 1298 01 
Моля, посочвайте като основание "Дарение" и три имена или булстат (за фирма). Ако е необходим договор за
дарение, моля пишете ни на адрес: office@fcarda.bg"

На Свети Валентин поведи с 1:0. За идеите ще помогнем ние, мъжка солидарност, знаеш си. Виж тук нашите
предложения.

Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на медицинската сестра Нели Гълъбова от
Спешен център в Банско, която се бори с онкологично заболяване.

Близо месец вече банскалии и приятели са обединени около благородната кауза, за да може Нели да победи
рака и отново да се върне на работа в Спешния център в Банско, където работи с много всеотдайност и
професионализъм.

До днес за нейното лечение в Австрия са събрани 76 272 лв. От тях за две химиотерапии са използвани 35 хил. лв.
Налични са 41 172 лв. Предстоят още 4 терапии, и организаторите на кампанията и администратори на групата
"Даряваме за Нели" информират, че са нужни още 40 000 лв., за да се изпълни курсът на лечение.

В специално обръщение самата Нели изрази огромна благодарност към жителите на Банско и съседните
населени места, към приятели, роднини, близки, непознати и познати, които я подкрепят в този труден момент.

"Благодаря Ви мили хора! Благодаря Ви за подкрепата, благодаря Ви за дарените средства, благодаря Ви за
молитвите, благодаря Ви за всичко, което правите за мен!"

Мари е на 7 годинки и е диагностицирана с хронична бъбречна недостатъчност 4-5 степен на базата на неврогенен
пикочен мехур и пасивен високостепенен везикоуретерален рефлукс (ВУР), цистостома на предна коремна стена.
Установено е и значително изоставане в растежа.

Поради прогресиране на бъбречното увреждане през лятото на 2021 г. е направена консултация в Турция, с оглед
необходимостта от бъбречна трансплантация. Препоръчано е изграждане на канал за катетиризация по
Митрофанов преди трансплантацията.

Последните седмици състоянието на Мари се влоши рязко. Тя е приета в болницата в Пловдив по спешност.
Лекарите не могат да направят нищо и спешно трябва да се транспортира за Турция, където да започне
лечението.

За съжаление семейството не разполага с необходимите средства, за да осъществи лечението на Мари и за
разчитат на дарители.

Може да помогнете чрез дарение в платформата ТУК чрез виртуалния пос терминал (кликни на бутона Дари).

Или чрез

Заглавие: Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на мед.сестра Нели Гълъбова в
Банско
Дата: 09.02.2022 15:40
Медия: Топ Преса

Заглавие: 7-годишната Маруся има нужда от спешна помощ за лечение
Дата: 09.02.2022 15:27
Медия: Actualno.com

https://toppresa.com/268396/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0
https://www.actualno.com/help/7-godishnata-marusja-ima-nujda-ot-speshna-pomosht-za-lechenie-news_1708642.html


Дарителска сметка в ЕUR: BG83UBBS80021452905310

МАРУСЯ МИТКОВА СТЕФАНОВА

Банка: ОББ АД

BIC code: UBBSBGSF

Ако нямате финансова възможност - чрез споделяне на кампанията в социалните ви мрежи.

Още от В ПОМОЩ НА:

Призив за кръводаряване от Детската клиника към УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив

16-годишният Виктор има нужда от средства за лечение

7-годишната Кали има нужда от средства за лечение

Да помогнем на семейството на Петко Хинов

4-годишният Митко има нужда от средства за лечение

Да помогнем на 4-годишната Софи да ходи

Бъдете сред ангелите на малкия Ангел и сбъднете неговото коледно чудо

Да помогнем на Никол да оздравее

9-годишният Живко Георгиев има нужда от средства за рехабилитация

СОНИК СТАРТ сбъдна мечти със спортни инициативи за всички

Благотворителен риболовен турнир организират в Перник. Средствата за предназначени за лечението на 14-
годишния Стивън Бориславов. Турнирът ще се проведе на 20 февруари, неделя, от 10 до 14 ч. Мястото е р.Арката,
на моста по пътя за Кюстендил. Тегленето на жребия ще се извърши в 8,30 ч. Турнирът е организиран от КСР
"Кракра" и екипа на риболовен магазин при спазване на всички противоепидемични мерки. Желаещите могат да
се записват на страницата на Николай Неделков във Фейсбук. Таксата за участие е по лична преценка.

"Един малък голям шампион има нужда от нашата помощ. Нека му помогнем да изиграе мача на живота си и да
излезе победил от него, както го е правил много пъти до сега. Средствата ще ги събираме на място, а който няма
възможност да дойде да лови, а иска да помогне, може да заплати "такса за участие", като се свърже с мен или
сам преведе пари по посочената банкова сметка. Ясно е, че риболов може и да няма по това време на годината,
но този път каузата е различна. За изявилите желание, все пак ще има възможност да се преборим за един
комплект медали, които ще осигуря за моя сметка. Всички събрани средства, ще преведа по сметката на Стиви, за
което след това ще пусна копие на платежното", заяви Неделков.

14-годишният футболист от Перник Стивън Бориславов е диагностициран с онкологично заболяване, а за
лечението му в Германия е необходима сумата от 200 000 евро.

Банка ДСК, клон Перник

IBAN: BG51STSA93000028755501

BIC: STSABGSF

Основание за превод: Стивън Валериев Бориславов

Заглавие: Благотворителен риболовен турнир събира средства за лечението на 14-годишния Стиви от Перник
Дата: 09.02.2022 17:12
Медия: Вестник Вяра

Заглавие: Антъни Иванов иска да събере $ 20 000 за уроци по плуване за деца
Дата: 09.02.2022 23:33
Медия: 24 Часа

https://viaranews.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D1%81%D1%8A/
https://www.24chasa.bg/sport/article/10846240


Българският плувен национал Антъни Иванов стартира благотворителна кампания.

Нейната цел е да набере средства, с които да се организират уроци по плуване за деца по света. В инициативата
си 22-годишният търновец е подкрепен от други състезатели.

Даренията се събират чрез платформата gofundme.com.

"Здравейте на всички, в последните няколко седмици работя върху идеи как да помогна на децата между 3- и 11-
годишна възраст по целият свят да се научат да плуват.

След всякакви идеи, включително и NFT-та, се спрях на този вариант, който ще ви покажа сега. Заедно с няколко
много силни плувци и плувкини решихме да направим програма за донации през която хората, които искат да се
включат дори и с $ 1, ще могат!

Смъртните случаи след удавяне при децата между 3 и 11 години рязко се увеличават всяка година поради липсата
на средства за плувни уроци", гласи част от поста на Антъни, с който той анонсира кампанията си.

Обявената цел на кампанията в gofundme.com е 20 000 долара.

След представянето си Иванов споделя, че всяка помощ ще бъде приета с радост и всеки един долар ще бъде
дарен за кампанията.

През изминалия уикенд студентът във "Вирджиния Тек" записа 4-о време в САЩ за сезона на 200 ярда бътерфлай.

По повод 14-ти февруари, обичайно празнуван и в България като Денят на влюбените, ученици от асеновградска
гимназия провеждат благотворителен базар. Каузата този път е осиновяване на пчелен кошер. Възпитаниците на
ПГ "Свети Патриарх Евтимий" в Асеновград ще продават различни саморъчно изработени изделия.

Инициативата с благотворителна цел ще се проведе на централния площад "Академик Николай Хайтов" в града.
Срещу надписа "АСЕНОВГРАД" учениците ще разположат своите творения. Със събраните пари те ще осиновят
пчелен кошер, за който да се грижат. В замяна на благородството си младите хора ще получат мед, който ще бъде
дарен на една от социалните услуги в община Асеновград. Реализирането на тази идея ще научи младежите на
състрадателност, отговорност и екипна работа.

Освен това, възпитаниците на гимназията изготвиха 14 броя картички и ушиха 14 броя маски. Целта на
инициативата е да зарадва потребителите от Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в село Нареченски
Бани. Базарът ще се проведе в два дни – днес (10.02.22 г.) и утре (11.02.22 г.), от 11:00 ч. до 14:00 ч.

Заглавие: Ученици продават валентинки, за да осиновят кошер
Дата: 10.02.2022 10:01
Медия: Асеновград онлайн

https://asenovgrad-online.com/2022/02/10/uchenitsi-prodavat-valentinki-za-da-osinovyat-kosher/

	СЪДЪРЖАНИЕ
	БДФ В МЕДИИТЕ
	ЧЛЕНОВЕ НА БДФ
	КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ
	ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО
	КАМПАНИИ


