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/КРОСС/ - С партньорството на Vivacom се проведе конференция на тема "Дигитална трансформация,
киберсигурност и местно развитие". Събитието се организира от Асоциацията на българските градове и региони,
със съдействието на Фондация "Конрад Аденауер" и УНСС. На конференцията присъстваха над 100 души,
представители на местните власти, общинските и областните администрации в България и бизнеса.

В конференцията от страна на Vivacom активно участие взеха Никола Гечев, директор "Корпоративни продажби",
Калоян Боровинов, мениджър "ICT проекти" и Иван Катинчаров, търговски директор за България в Mainstream. Те
коментираха пътя към дигиталната трансформация на общините, свързан с навлизащите технологични тенденции
и все по-голямата необходимост от създаването на умни градове, работещи в единна екосистема, подпомагаща
всички аспекти от обществения живот - транспорт, паркинг, осветление, сметосъбиране и управление на
отпадъците, образование, медицина и други. Представиха и редица работещи умни решения на компанията и
иновативни облачни услуги, насочени към за развитието на българските градове и региони.

В рамките на дискусиите участниците и гостите обърнаха сериозно внимание върху съвременните аспекти пред
дигитализацията в публичните организации, политиките за мрежова и информационна сигурност, актуалните
решения за киберсигурността и други важни теми.

Като част от събитието се проведе и специалната церемония на Годишните национални награди на Асоциацията
на българските градове и региони. В 23 категории отличия получиха 30 общини у нас, а представители на Vivacom
връчиха специални награди за постиженията на 5 общини.

Освен за сполучливо управление, общините бяха отличавани за осъществените вложения в инфраструктура,
дигитализация, иновации и икономическо развитие на градската среда, опазване на културното наследство,
образованието, социална ангажираност и други. Основният критерий на журито за определяне на наградените
бяха реализираните проекти с ясни и устойчиви резултати.

Пианистката Виктория Василенко, първият кавалер на Националната награда "13 века България" за подкрепа на
млади таланти в съвременното изкуство и наука, оглави журито на клавирен конкурс в Доминиканската република.
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Младата дама със забележителна международна кариера се включва и в организацията на музикалното
състезание ProPiano, съобщиха от екипа на Националния дарителски фонд (НДФ).
Идеята за събитието е на местното семейство меломани и меценати Михаел Хаентис и Симон-Мари Рикард. Към
тях се присъединява и Маргарита-Миранда Митров, съпруга на българския тромпетист Виктор Митров, с когото от
години работят в Симфоничния оркестър на Санто Доминго.
Журито в състав Виктория Василенко, Едит Ернандес и Михаел Хаентис е изненадано от огромния интерес, който
конкурсът предизвиква в Доминикана и Хаити – получени са 70 записа от кандидати да се включат в събитието.
"Допуснахме до участие 38 деца до 12 години, 8 младежи до 17 години и 8 при най-големите – до 21 години" –
разказва българската пианистка Виктория Василенко. - Любопитното е, че повечето от тях никога не бяха
докосвали истински инструмент, свирели са на домашните си йоники или синтезатори. А семейство Хаентис бяха
придобили хубав концертен роял, който стоял неизползван, и превърнаха в своя кауза подпомагането на млади
таланти, които мечтаят да свирят на пиано.".
Доста от участниците в конкурса за първи път имат възможност да музицират пред публика, някои идват по
бермуди и фланелки, но показват безспорен талант и огромно желание да се развиват, разказват организаторите.
"Михаел Хаентис беше осигурил парични награди, но те не стигнаха да бъдат поощрени всички даровити младежи.
Един от тях сподели, че най-голямата му мечта е да има свое пиано и организаторите успяха да му намерят едно
втора ръка. Така третата награда се превърна в първа, защото реализира един неосъществим блян. Аз изнесох
рецитал пред участниците в конкурса, а те имаха гала-концерт. Опитах се да им дам съвети, да подобря техниката
им на изпълнение. Представете си как някой талантливо свири Бетовен, без изобщо да знае как", разказва
Виктория Василенко, която не е имала проблем с общуването, защото говори перфектен испански.
За нея е важно участниците в конкурса ProPiano да усетят адреналина на сцената, защото това може да е
единствената им изява пред публика.
Първият кавалер на Националната награда "13 века България" за подкрепа на млади таланти в съвременното
изкуство и наука преподава в музикалната академия в София, след като завършва постдокторантската си
специализация в музикалния колеж във Ватерло, чиито патрон е бившата белгийска кралица Паола. Тя е
подписала и дипломата на Виктория Василенко, която често е концертирала във вилата на Нейно Величество. 

До 10 октомври, Фондация BCause набира кандидати за стипендиантската си програма "Готови за успех" за
учебната 2022/2023 г., с приоритет за студенти медици. Програмата е насочена към ученици и студенти с отличен
успех в държавни учебни заведения, които са изгубили единия или двамата си родители, или са израснали в
специализирана институция.

Учениците, които ще бъдат 11 или 12 клас през учебната 2022/2023 г. могат да кандидатстват, като размерът на
стипендиите е 1000 лева годишно.

Студентите, които се обучават в медицински специалности могат да кандидатстват за 2500 лева годишно.

От тази година е отворена и стипендия "Д-р Марио Шкодров", която е учредена в негова памет от приятелите му, в
размер на 3000 лв.

Фонд "Д-р Марио Шкодров" подкрепя сираци, студенти по медицина

"Тази година ще посрещнем 17 випуск на стипендиантите "Готови за успех". Това са прекрасни млади хора, които
ние подкрепяме не само, защото са ощетени от съдбата, а защото са с отлични академични успехи от предходните
години, каза в студиото на Радио София Веселина Йорданова, координатор на програмата.

Ще бъдат отпуснати и специални стипендии, насочени към студенти от всички специалности, които са в
затруднение да завършат обучението си, загубили са и двамата си родители, отраснали са в социални институции
или имат физически увреждания. Размерът на годишните стипендии e 2500 лева.

Веселина Йорданова добави, че броят на отпуснатите стипендии зависи от набраните дарителски средства.

Подробности можете да чуете в звуковия файл.
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Близо 500 000 лв. са събраните средства в магазините на Kaufland в цялата страна през последните 12 години, в
рамките на партньорството на компанията с Българския Червен кръст и програма "Топъл обяд". Ритейлърът е
един от най-дългогодишните партньори на организацията, като набира дарения поне два пъти в годината. "Топъл
обяд" е една от най-устойчивите програми на БЧК, която се осъществява вече 18 години. За този период
организацията е осигурила близо 1 500 000 топли обяда за 19 000 ученици.

"Партньорството на Kaufland България с Българския Червен кръст е стратегическо и е много важна част от
изпълнението на нашите социални ангажименти. Всяка година компанията реализира множество проекти,
насочени към подобряване на средата и качеството на живот на отделни рискови групи у нас. За много ученици
осигуреният топъл обяд в рамките на учебната година е причина те да не спират да ходят на училище. В този
смисъл, всяко усилие, в посока на това да задържим децата в клас, е безценно", коментира Кремена Георгиева,
мениджър "Корпоративни комуникации" в Kaufland.

Тази есен, набирането на средства за осигуряване на безплатен обяд, ще стартира преди началото на учебната
година във всички 62 хипермаркета на Kaufland в цялата страна. Средствата ще бъдат предназначени за деца
сираци, деца с безработни родители, от многодетни или социално слаби семейства от цялата страна. Всеки
клиент на веригата ще има възможност да се включи с дарение, което да предаде на специално обособени места
в рамките на магазините.

За Kaufland България

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
62 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 общи инвестиции от 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.

Непосредствено след семестриалното си завършване започнах работа по стажантска програма в
направление "Право и съответствие", разказва Августа

Стартирането на първа работа е предизвикателство за всеки млад човек. Като всяко ново начало, и това идва с
много неизвестни. В новата рубрика на Economy.bg "Как стартирах моята първа работа" млади професионалисти
от водещи компании в различни сектори в България разказват за началото на кариерата си, предизвикателствата,
с които са се сблъскали, и какво според тях е било ключово в процеса, за да достигнат до интервю и да получат
оферта за започване на работа.

Запознайте се с Августа Николова, магистър по право и Младши Юрисконсулт в Кауфланд България.

Коя беше първата ти работа и как започна в компанията? (Как/къде намери информация за свободната позиция,
стаж, академия, за която кандидатства?
От последните години в гимназията започнах да уплътнявам свободното си време чрез различни благотворителни
дейности през летните ваканции, а юридическа работа започнах покрай стажовете, заложени в програмата на
обучението ми в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" .

Непосредствено след семестриалното си завършване и преди държавните изпити започнах работа по стажантска
програма в направление "Право и съответствие" в Kaufland България. Информация за позицията открих на онлайн
платформа с обяви за работа и с огромно вълнение изпратих кандидатурата си, тъй като предпочитанията ми за
развитие бяха насочени към голяма международна компания.

Как се подготви за интервюто и какво помниш от него?
Интервюто се проведе в доста повратен момент за всички – началото на пандемията от Covid-19. Помня ясно
датата 16 март 2020 г., тъй като точно три дни преди интервюто в държавата ни бе обявено извънредно
положение – ситуация, в която никой от нас не бе попадал до този момент. Спомням си колебанията си относно
това дали интервюто изобщо ще се проведе поради тъкмо навлизащите сериозни рестрикции по отношение на
социалните контакти. Подготовката ми се състоеше главно в запознаване с общодостъпната информация за
дейността на дружеството и групата, към която то принадлежи, както и набавяне на повече информация относно
retail бранша в България. Много полезна ми беше интернет страницата на Kaufland България, в която намерих
информация за всички теми от живота на компанията, както и социалните мрежи на Kaufland.

Заглавие: Как започнах първа работа: Августа Николова, Кауфланд България
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От емоционална страна ярък спомен завинаги си остават вълнението и притеснението, които изпитвах преди и по
време на интервюто. Естествено, подобни усещания са напълно нормални в такива ситуации, но
предразполагащото отношение на бъдещия ми пряк ръководител тушира излишното напрежение, така че след
интервюто излязох допълнително амбицирана за стажантската позиция.

Kакво знаеше за компанията, преди да започнеш? И какво те изненада, когато реално започна да работиш в
компанията?
Първоначално разполагах с общодостъпната информация, известна на повечето клиенти на Kaufland – голяма
верига търговски обекти, с огромно разнообразие от стоки, приятно място за пазаруване.

С постепенното запознаване с колегите, дейността и структурата на дружествата на Kaufland в България се убедих,
че представата ми е била съвсем скромна. Затова впоследствие споделях на приятелите си, че преди да започна
работа и да се запозная отвътре с компанията, не съм и предполагала през колко стриктни изисквания,
одобрения, в процеси и системи по цялата верига на доставка преминава един шоколад например, за да стигне до
клиентите. Като всеки един от 21 000 артикула на Kaufland България.

Колко време отне процесът по търсене до започване на работа и кое беше най-голямото предизвикателство? Как
се справи и някой помогна ли ти?
Всъщност процесът по търсене бе кратък. Интервюто премина успешно, бързо получих обратна връзка и
потвърждение, че съм одобрена, но в резултат на извънредното положение стартът на стажа се отложи с известно
време поради необходимостта от физическо присъствие в офиса и спазване на противоепидемичните мерки.

По време на стажа ежедневно се сблъсквах с предизвикателства от различно естество, като най-сериозното бе
паралелното справяне с оперативната работа, отличното ми дипломиране и придобиване на юридическа
правоспособност.

Въпреки притесненията ми дали не е редно да концентрирам усилията си единствено върху успешното си
завършване, получих изключителна подкрепа, мотивация и разбиране от страна на прекия ми ръководител и
колегите, което беше решаващо за навременното ми дипломиране и бързата адаптация в организацията.

Какво смяташ, че беше ключово в целия процес, за да стигнеш до интервю и да ти предложат да започнеш в
компанията? 
Ключова беше ясната цел, която си поставих за развитие в подобен тип международна организация. Решаваща
роля изигра и съвпадението на подходящия момент с подходящите обстоятелства и хора. Другото ключово е, че с
моя ръководител и ментор от самото начало си допаднахме и намерихме общ език, което направи целия ми път
от стажант до младши юрисконсулт възможен, вълнуващ и наситен с интересни дейности и нови знания.

Ако искаш, сподели с нас какво направи с първата си заплата. 
С част от нея отпразнувах рождения си ден с приятели.

Вижте профила и актуалните позиции за работа и стаж на Кауфланд България ЕООД енд Ко КД в JOBS.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА КАК ЗАПОЧНАХ МОЯТА ПЪРВА РАБОТА: 
Александър Демерджиев, Grafixoft
Иван Цветков, Адрес недвижими имоти
Михаела Димитрова, eBag
Паола Жечева, A1 България
Стилиян Стоянов, Рошен България
Лидия Йорданова, Булмаркет Груп
Синан Фейзула, Festo
Кристина Димитрова, Практикер Ритейл
Атанас Хаджиев, KFC
Даниела Пухова, EVN България Иван Димитров, Лидл България Александра Милева, eBag
Ралица Цанева, Уолтопия
Георги Банов, Информационно обслужване
Десислава Джахова-Игнатова, Райфайзенбанк 

8-мото издание на "Забавно лято, грижовна есен" стартира с 20 образователно-приключенски академии за 500
деца в 18 населени места в страната. В програмата освен детските академии са включени и дейности насочени
към възрастни хора чрез здравна грижа, към стартиращия местен бизнес чрез Академия за местни предприемачи
и към учители чрез обучения по методи на неформалното образование. Програмата се провежда в пет региона на
България, където тютюнопроизводството е традиционен поминък. Това са областите Благоевград, Кърджали,
Силистра, Хасково и Шумен. Програмата се осъществява от 2015 г. вече поредна година от Фондация "BCause: в
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помощ на благотворителността", съвместно с "Народно читалище Бъдеще сега" и Българска болнична асоциация и
се финансира от "Филип Морис България", като част от програмите на компанията за социална ангажираност.
През следващия месец предстоят 20 образователно-приключенски 5-дневни академии за деца от 1-ви до 7-ми
клас. Новото тази година е, че децата ще пътешестват на крилете на вълшебни народни приказки от четирите края
на света. В програмата на академиите се преплитат активности за работа в екип, научни експерименти и
упражнения за развиване на знанията, въображението и светоусещането. Всяка академия ще завършва с
представяне на собствена интерпретация на децата пред родителите и приятелите им. Пълната с преживявания и
емоции програма и тази година предлага на децата всичко необходимо, за да се отделят от екраните на
телефоните си и да имат изпълнени с приключения дни. 
Тази година ще се проведе и шестата поредна Академия за учители, която ще включва общо 20 участници. Учители
в начален курс ще бъдат обучени в програмата "Учи с любов", която акцентира върху това как се преподава
ускорено ограмотяване за деца-билингви в 1 клас с цел учителите да въведат методиката в предстоящата учебна
година. За първи път сугестопедичната програма "Учим с любов" ще бъде приложена през цялата учебна година с
първокласниците в 2 паралелки в училището в Абланица и една паралелка в Странджево. Програмата включва
целия материал за първи клас чрез ускорено ограмотяване и проектно-базирано учене, и е съобразена с
държавните образователни изисквания. През учебната година ще има индивидуално менторство за учителите за
подкрепа при въвеждане на новите образователни методи. Партньор в провеждането на детските и учителските
академии е Народно читалище "Бъдеще сега".
Традиционните медицински прегледи за възрастните хора, които са част от програмата от самото й начало, ще се
проведат в 26 населени места. Екипи от лекари-специалисти по кардиология, гастроентерология, ортопедия,
урология, неврология, пулмология или ендокринология ще проведат прегледи по места според заявените нужди.
Прегледите ще се осъществят в партньорство с Българската болнична асоциация.
Продължава и Академията за местни предприемачи, насочена към инициативни хора със смислени за местните
общности бизнес идеи. След одобрение на първоначалните идеи и съответно обучение екипите с най-добрите
бизнес планове ще се състезават за безвъзмезден награден фонд, който ще им даде възможност за започване
или развитие на бизнеса им.
От старта на програмата "Забавно лято, грижовна есен" през 2015 г. тя обхваща 26 малки населени места в 11
общини от 5 тютюнопроизводителни региона. Над 3 250 деца между 7 и 14 г. и 117 учители се включиха в
Академиите. Проведени са повече от 7 800 медицински прегледа на възрастни хора, а над 300 екипа млади
предприемачи получиха обучение и подкрепа за своите бизнес идеи. Досега в програмата са инвестирани общо
около 1,3 милиона лева. 

Фондация "Елизабет Костова" обявява конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език в
САЩ. Проектът се реализира от 2010 г. насам, в партньорство с издателството Open Letter Books, което са намира
в университета в Рочестър, САЩ, припомнят от фондацията.

Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература, които имат поне един роман, публикуван у
нас официално регистрирано българско издателство, като биха искали той да бъде преведен и публикуван на
английски в САЩ. Срокът за кандидатстване е 5 септември 2022 г. Единственият победител ще бъде обявен на 30
септември .

До момента, в рамките на проекта, са подкрепени следните заглавия "Захвърлен в природата" от Милен Русков,
"18% сиво" от Захари Карабашлиев, "Кратка повест за срама" от Ангел Игов, "Това е както става" от Албена
Стамболова, "Партиен дом" от Георги Тенев, "Една и съща нощ" от Христо Карастоянов и "Невидими" от Наталия
Делева (2020).

/ДД/

Програмата "Предприемачи в науката" за подкрепа на български млади учени, работещи по значими научни теми
с практическа приложимост набира проекти със социално и екологично въздействие. Те трябва да са подготвени
от студенти, магистърска степен на обучение, които развиват бизнес идея, базирана на научна разработка,
докторанти, редовна, задочна или свободна форма на обучение и учени, защитили докторска степен до 5 години
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преди датата на кандидатстване в конкурса.
Програмата, разработена от фондация "Карол Знание", включва два етапа. Първият е обучение за изграждане на
предприемаческо мислене и умения, които да позволят на учените да развият и надградят научната си работа в
бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп. Вторият етап е под формата на конкурс за награда
"Предприемач в науката" с награден фонд в размер на 30 хил. лв. В надпреварата се допускат само участници,
преминали обучението в първия етап с не повече от две отсъствия. Кандидатите за наградата презентират своя
бизнес проект, базиран на научната им работа. Форматът на презентациите е business pitch, отразяващ новите
знания и умения, получени в обучението "Предприемачи в науката".
Кандидатстването за участие в програмата става на интернет страницата на фондация "Карол Знание" и е
отворено до 3 септември, уточняват организаторите.
Николай ВЕНКОВ

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 13)

Фондация "Карин дом" проведе кръгла маса: "Адресиране на препоръки за промяна на политики за приобщаващо
образование", на която бяха отправени конкретни предложения и препоръки в подкрепа на децата със специални
нужди и тяхното образование.
В дискусията се включиха представители на: МТСП (Министерство на труда и социалната политика), РЦПППО-
София (Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование), ЦСОП "Едуард Сеген"-
София (Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген"), представител на Нов български
университет и консултант по РДИ (Ранна детска интервенция) на УНИЦЕФ, асоциация "Родители", Национална
мрежа за децата, Софийски университет, фонд "Активни граждани", детска градина "Иглика", гр. Варна, родители
на деца със специални нужди.
Участниците във форума се обявиха за спешна нужда от сериозни реформи, по-задълбочени анализи на
настоящата ситуация и предприемане на конкретни стъпки и промени.

Най-важните проблеми са:
• няма задължителен ранен скрининг, който да се извършва до 12-18 месечна възраст на детето за навременно
откриване на физически и психо-социални проблеми в развитието;
• липса на единен регистър на децата с увреждания и хронични състояния;
• липсва интегриран подход и добра комуникация между специалистите от трите сектора – здравен, социален и
образователен;
• нужда от реформа в образователната система и адаптиране на учебния материал и програми, за да бъдат
подходящи за ученици със специални образователни потребности;
• липса на квалифицирани кадри в училища и детски градини за работа с деца със специални образователни
потребности.
В момента се работи по национална програма, за да има единен регистър за деца, получаващи допълнителна
подкрепа в развитието, което е обнадеждаваща стъпка, но все още не са стартирали съществени и устойчиви
промени.
Фондация "Карин дом" адресира до МОН, МЗ и МТСП препоръки за подобряване на условията, средата и
разбиранията за ролята на приобщаващото образование в България. Те включват:
• Въвеждане на единна национална информационна система, включваща и Регистър за деца с увреждания и
хронични заболявания, за наблюдение на целия период на развитие на детето (0-18 години) и семейството. В
момента липсват единна информационна система и регистър за деца с увреждания, която да събира
информация, която да се ползва от всички специалисти, участващи в процеса на включващото образование. Това
ще даде възможност да се разработят стратегии за цялостното менажиране във времето на живота и обучението
на дете със специални нужди.
• Изготвяне на "Пътна карта" за пътя на детето и семейството му – от раждането до завършване на образованието
с възможности за скрининг на няколко етапа в ранна детска възраст, ранна диагностика, оценка на развитието,
здраве, обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, осигуряване на пълно социално включване на
основата на правата на децата и хората с увреждания. Необходимо е въвеждането на холистичен подход към
детето, съобразен с различните умения на децата и подготвящ реализацията им като възрастни. Предимството на
този подход е, че не е фокусиран само върху умственото развитие, но и върху психо-социалното и емоционалното
развитие на децата. В процеса на диагностициране липсва структурирана информация за пътя, който трябва да
изминат родителите на деца със затруднения в развитието или с увреждания. Сега семействата не знаят към кого
да се обърнат, търсят различни специалисти и получават разнородна информация, а това отнема време и усилия
и забавя получаването на подкрепа в ранна възраст.
• Намаляване броя на децата в групите и класовете до 20 деца, а когато има деца със специални образователни
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потребности (СОП) общият брой да се намали до 15. Настоящата практика от 30-35 деца в група и клас, затруднява
образователния процес и включващото образование. Понастоящем в предучилищното образование е трудно да се
обхванат толкова много деца от един учител и един помощник възпитател, а осигуряването на индивидуално
внимание на всяко дете е невъзможно. Предвиденото в законодателството намаляване на групите и класовете в
случаите на дете със СОП много рядко се използва като възможност.
• Осигуряване на асистенти и специалисти, оказващи специализирана подкрепа на децата и учениците. Нужни са
повече ресурсни учители в системата на образованието за задоволяване на нуждите на всички деца със СОП,
както и достатъчно социални и лични асистенти в подкрепа на децата в детска градина и училище.
• Ревизиране на учебните планове и програми, по които се обучават деца със СОП. Ресурсните учители и
педагозите да имат свободата да избират подходящи методи и подходи при включването на децата със СОП и да
могат при необходимост да адаптират учебното съдържание. На този етап практиката и обратната връзка от
родители и учители показва, че учебното съдържание не е съобразено с възможностите на децата и не е добре
разработено като поредица от стъпки. Плановете за подкрепа на децата със специални образователни
потребности да бъдат базирани на функционална оценка на знанията и уменията.
• Подобряване на достъпността до детски градини и училища на деца със специални нужди, както и на деца от
различни етнически групи, деца-бежанци, деца от уязвими социални групи, живеещи в бедност, деца, живеещи в
отдалечени райони и деца с риск от отпадане от образователната система. Много родители споделят, че срещат
трудности при записване на деца със СОП в детско заведение и училище. За децата от отдалечените райони
достъпът до образование е органичен. Липсват или са недостатъчни специалистите, услугите и подкрепата за
деца, живеещи в малки населени места, отдалечени от областните градове. Трябва да се осигурят допълнителна
подкрепа и терапевтични услуги за деца от отдалечени райони и малки градове, за да не се налага да пътуват
дълги разстояния за получаването на необходимите им услуги. Тази подкрепа може да се осигурява чрез мобилни
услуги. В момента само Регионалните центрове предоставят допълнителна подкрепа за личностно развитие.
• Въвеждане на семейно ориентиран подход в образователната, социалната и здравната система, както и
политика, насочена към стимулиране и осигуряване на реализация на родителите на пазара на труда.
• Актуализиране на алгоритъм на взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, дирекциите "Социално подпомагане" и доставчиците на социални услуги по отношение
на подкрепа за личностното развитие на децата и учениците. Необходимо е ревизирането на съществуващия
алгоритъм на взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и
дирекциите "Социално подпомагане" по отношение на подкрепа за личностното развитие на децата за ефективно
сътрудничество между всички институции. Така ще се осигури приемственост между институциите при прехода на
всяко дете от едно място на друго. Нужна е постоянна подкрепа за всяко дете през целия му период на развитие.
Това може да стане и чрез общ закон за детето, който да регулира и координира работата на социалното,
здравното и социалното министерство в процеса на включващото образование. Могат да се създадат
координиращи звена на регионално ниво, които да координират дейността на здравните, социалните и
образователните структури във връзка с диагностиката, информирането и насочването на децата със специални
нужди към подходящите за тях здравни, социални и образователни услуги. Това може да бъде система, която
включва регионални диагностични центрове с медицински специалисти (психиатри, невролози, ортопеди и др.)
заедно с психолози, логопеди, специални учители, физиотерапевти, ерготерапевти, социални работници.
• Повишаване на знанията и уменията на всички учители в общообразователните детски градини и училища, за да
могат да работят с деца и ученици със специални образователни потребности.
• Подобряване на ефективността на екипната работа в рамките на ЕПЛР (Екип за подкрепа на личностното
развитие на детето). Това би ускорило изготвянето на оценката на възможностите и потребностите на детето и то
ще получи навременна подкрепа.
• Периодично актуализиране на финансовото обезпечаване в образователната система, определено от единния
разходен стандарт, който да покрива всички нужди от приобщаващо образование. Наложително е търсенето на
допълнителни източници на финансиране. Липсват помощни средства и оборудване в класните стаи, в които се
обучават деца със специфични нужди или затруднения.
• Да се разработят за преподаване в българската образователна система ключовите компетенции: езикова
грамотност; комуникативна компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на
природните науки, технологиите и инженерството; дигитална компетентност; лична компетентност, социална
компетентност и компетентности за учене; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност;
компетентност за културно съзнание и изразяване. Българското образование е с фокус познавателното развитие и
досега заложените компетенции не са постижими за голяма част от децата със СОП.
• Осигуряване на програми за отдих и почивка на децата със специални нужди и техните семейства в подходящи
почивни бази с достъпна среда.
На 22 юли на Грета Ганчева, директор на дирекция "Приобщаващо образование" в МОН, експерти от фондация
"Карин дом", фондация "Живот със Синдром на Даун" и родители на деца със специални нужди връчиха следните
предложения за промени в приобщаващото образование:
1. Адаптиране на учебните помагала за деца със специални образователни потребности.
Предложението е да се изисква от кандидатстващите за издаване на учебници да предлагат и адаптирани
помагала за деца със специални потребности.
2. Необходимост от помощник на учителя, който не е педагог, за всяко дете със специални образователни
потребности.
В момента директорът е задължен да назначи помощник, ако в класа има 3 деца със специални потребности.
Съществуващата наредба да се промени и помощникът на учителя да бъде с детето през целия ден дори, в класа
да има и само 1 дете със специални образователни потребности.
3. Намаляване на броя на децата, с които работи 1 ресурсен учител.



В момента според наредбата един ресурсен учител трябва да работи с до 12 деца, 25 астрономически часа
седмично. Масово в цяла България ресурсните учители работят с повече от 12 деца, понякога и с двойно повече.
4. Учителите да бъдат мотивирани финансово и подкрепяни морално, когато работят с деца със специални
образователни потребности, тъй като от тях зависи ефективното приобщаване и напредъка на детето.
5. Необходимост от подготвени кадри – чрез университетите и специализирани образователни програми и
практики.
6. Ефективно доброволчество – достъп на доброволци в училище, за да подкрепят децата със специални
образователни потребности и да помагат на учителите.
Фондация "Карин дом" е гражданска организация с нов подход към децата със специални нужди и техните
семейства чрез терапия и социални услуги. През 1996 г. първите деца постъпват в центъра, а част от родителите
по-късно създават първите родителски организации във Варна. Дългогодишният опит на "Карин дом" е в областта
на терапията и рехабилитацията, ранна детска интервенция и интеграция на деца със специални нужди. В
подкрепа на приобщаващото образование, "Карин дом" провежда специализирани обучения за специалисти,
родители и организации в сферата на работа с деца, работи по промени в политиките за деца, за промяна на
нагласите и приобщаващите практики за децата със специални нужди у нас, както и за промяна в
институционалната грижа за изоставените деца.
Чуйте интервюто на Ася Чанева с Борислава Черкезова, изпълнителен директор на фондация ''Карин дом''. 

Утре, 29 юли от 17:00 ч. в зала 28 на Община Търговище е информационната среща за първата сесия на Фонд
"Местни инициативи", който ще финансира проекти за подобряване на градската среда.
Кандидати могат да са представители на неправителствения сектор, читалища, образователни и културни
институции, управители на етажна собственост, както и неформални граждански групи.
Още информация – на сайта на община Търговище https://bit.ly/3OftsOJ
Фондът "Местни инициативи" е създаден през 2022 г. и се финансира от Община Търговище и Сдружение
"Платформа АГОРА", в изпълнение на проект "Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за
подкрепа на активни общности", финансиран от Фондация "Америка за България"/America for Bulgaria. 

С родината в сърцето

На 95 години световноизвестният физик продължава да помага на ученолюбиви българчета

Предоставил е четири къщи на бежанци

Да станеш студент на 15 години, на 18 да емигрираш във Франция, без да знаеш езика и без пари, на 28 вече да си
най-младият професор по физика в света – това е възможно, ако се казваш Минко Балкански и имаш амбицията
да завършиш университета на своя идол Луи Пастьор - елитния Екол нормал сюпериор в Париж.

Бъдещият учен е роден на 24 юли 1927 г. и преди броени дни навърши 95 години. Живот, изпълнен с много труд,
четене, преподаване, издирване и отглеждане на млади таланти. Ученолюбивият Минко взема по два
гимназиални класа на година и така завършва средното си образование по-рано. На 15 е приет за студент в
Софийския университет, но мечтата му е да учи във Франция - и то не къде да е, а в университета на своя идол в
науката Луи Пастьор. Това е елитният Екол нормал сюпериор в Париж. По онова време българчето от село не
знае, че във Франция съществуват университети, където се подготвя елитът на нацията, а там не приемат
чужденци.

Първа професия - градинар

С няколко долара в джоба и без да знае езика, през есента на 1945 г. Минко Балкански успява да се добере до
Париж след доста перипетии. Не е приет в университета, разбира се, затова използва единствения адрес във
Франция, с който разполага – на годеницата на българин, семеен приятел, който е завършил за зъболекар във
Франция, но се връща в България да продаде имотите си, преди да се ожени. Властите у нас обаче не го пускат да
замине и така провалят брака му.

Госпожицата живее в Бордо. Прочела писмото от годеника си, тя разбира какво се е случило. Съжалява
измореното и гладно момче. Приютява го срещу задължението да работи в градината й. За късмет на Минко в
къщата има голяма библиотека и вечер той чете книги по физика и химия, изучавайки по този начин френската
терминология. Мечтата му да следва във Франция не угасва и той се явява на изпит за Националното висше
училище по химия в Бордо. Въпреки че не знае френски, се справя със задачите по математика и физика и е
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приет.

Мечтата е сбъдната

Оттук нататък животът му е изцяло отдаден на науката. След университета работи в лабораторията по
електрохимия на Сорбоната, където защитава дисертация на 27 години. От 1955-а е член на лабораторията по
физика на недостъпния някога Екол нормал сюпериор. На 28 години вече е професор в университета "Пиер и
Мария Кюри" – най-младият професор по физика в света. Там оглавява лабораторията по физика на твърдото
тяло.

Франция е тясна за мащабите на Минко Балкански. Той работи в Масачузетския технологичен институт,
многократно е гост-професор в Калифорнийския университет "Ървайн", където го удостояват с титлата "Заслужил
професор". Представя свои изследвания в 34 университета в света, чете лекции в Япония и Китай. Има
дългогодишно научно сътрудничество с Индия, където участва в създаването на Висш институт за научни
изследвания. Президентът Раджив Ганди го удостоява с най-високата степен на Наградата за заслуги към Индия.

Обратно на село

Чак през 1992 г. проф. Балкански си идва за първи път в България. След заминаването му за Франция той е
обявен за невъзвращенец и има смъртна присъда като дезертьор, защото не се е явил на военна служба. Затова
50 години не си и помисля да прекрачи Желязната завеса. Завръщането му е по повод на това, че е удостоен с
титлата "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тогава посещава родната
Оряховица заедно със съпругата си – французойка, и се среща с цялата рода. Вижда колко запустял е домът му и
буренясал дворът – половин век разруха. Баща му Миню почива още през 1958 г. от рак. Преди това синът моли
българските власти да го пуснат на лечение във Франция, но му отказват.

Минко Балкански решава да направи нещо за родния си край. С френското му семейство обсъждат въпроса и
всички го подкрепят. Решават да възстановят къщата и дюкяна в с. Оряховица, да създадат фондация, която да
подпомага млади български таланти. Нещата около фондацията, която наричат "Миню Балкански" на името на
бащата на професора, поема изцяло синът му Ален-Мишел-Александър, известен в Калифорния, където живее,
като Алекс Балкански. Той е завършил Харвард, влиятелен човек зад океана, изобретател в областта на физиката.
На откриването на възстановените къщи в Оряховица цялата френска фамилия каца в Бургас с частния самолет
на Ален.

"Децата" на фондацията

Може да се каже, че от 1993 г. Минко Балкански проявява жив интерес към родното образование. Той решава да
закупи още няколко къщи в селото, които превръща в учебен център с места за настаняване, учебни зали,
библиотека, спортен салон, музей. Община Стара Загора дарява на фондацията старото училище, което също е
реставрирано. Там всяко лято се организират станалите вече прочути школи за ученици - по математика, роботика,
физика, астрономия, английски и френски език, архитектура и дизайн, музика и изкуства. Има курсове и за учители
по информатика, които да повишават квалификацията си. Тази пролет по решение на професора и фондацията
четири от къщите бяха предоставени безплатно на бежанци от Украйна.

Професорът издирва чрез конкурси надарени деца по математика, физика и информатика и им помага да влязат
в подготвителните курсове на най-престижните френски университети. След това ги подпомага, докато следват.
Всичко това се финансира от фондацията. Преди това нито един българин не е имал достъп до Екол нормал
сюпериор и Екол политекник – университети-мечта дори за самите французи.

Сега "децата" на фондация "Миню Балкански" са уважавани професори по физика, математика, медицина в
престижни университети във Франция, Швейцария, САЩ. Минко Балкански се гордее с тях и ги разбира, че никой
не се е върнал в България. У нас науката не е на почит, а дарителството е работа на "бели врани" като неговото
семейство.

Близък човек. В болница. Няма кръв. Търси се спешно кръводарител.

Ситуация, която описва с няколко думи отчайващо стар и болезнено актуален проблем в страната.

В разговор с Александър Куманов от фондация "Четиридесет и две", в поредното издание на КЛЮЧ
unplugged"Доброволно или доброзорно кръводаряване?" Стефка Попова-Лазарова разказва защо е важно да
споделим част от кръвта си с друг човек. Стефка е съучредител и председател на Управителния съвет на
Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК). Тя е юрист, но признава, че вече десет години по-
голямата част от времето й е посветена на каузата на доброволното кръводаряване. Картината на
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кръводаряването в България е мрачна, няма положително развитие, нещата се влошават след ковид, а
необходимостта от кръводаряване става все по-голяма. Стефка очертава в едри щрихи основните проблеми:

В обществото липсва информация за доброволното кръводаряване, както и разбиране, че то не е проблем, а
спасява животи и нуждата от кръв е ежедневна.

В кръвните банки в страната липсата на кръв е постоянна. Няма и кръводарители и това е омагьосан кръг,
защото възрастта за кръводаряване е от 18 до 65 години, но едва 40% от хората в тази група нямат
противопоказания за кръводаряване. Противопоказанията са много, защото те предпазват и дарителя на кръв, и
получателя. Сред основните са хронични болести, остри моментни заболявания, прием на лекарства и наркотици,
включително и антибиотици, татуировки (до 6 месеца след татуировка). Не могат да дават кръв бременни жени,
жени в месечен цикъл, родилки и кърмачки. Дарената кръв се изследва за хепатит, спин и сифилис, но от
честността на дарителя зависи да съобщи за други противопоказания.

В страната има дългогодишна и широко разпространена търговия с кръв и кръвни продукти. Тя е особено
опасна, тъй като търговците на кръв крият противопоказания и те няма как да се открият. Изследването на кръвта
за всички противопоказания е много скъп и бавен процес и не се практикува. Търговията с кръв съществува от
много години в България, разраства се и се стабилизира. Международно проучване отпреди 10 години показва
оборот от над 9 млн. лв. Държавата се прави, че не я вижда, но тя е незаконна и е престъпление, също както и
търговията с тъкани и органи. За кръвните центрове и Министерството на здравеопазването обаче тя е спасение –
" Ами ако ги няма тези хора [които търгуват с кръв] съвсем няма да имаме кръв", казват те.

Системата на кръводаряването у нас страда от много проблеми. Съществуващите 6 регионални кръвни центъра
(КЦ) са самостоятелни организации, несвързани помежду си и всеки работи по собствени правила, въпреки че от
4-5 години имат обща регистрационна система. Те не транспортират кръв от един в друг център, защото това им
създава финансови и логистични трудности. Кръвта се обработва след даряването й и ако се даде в друг КЦ,
последният трябва да плати за обработката. Това не е скъпо, но е административно сложно за организиране, КЦ
нямат желание да го правят и затова приемат кръв само от кръводарители в региона.

В кръводаряването има традиция за принуда, която е свързана с недостига на кръводарители в последните 30
години. Преди това също е имало принудително – "доброзорно" – кръводаряване от войници, работници в заводи
и др. Днес кръвните центрове прехвърлят отговорността за наличието на кръв на близките на болния и я искат от
тях. Това принудително роднинско кръводаряване крие огромен риск за качеството на кръвта, защото, когато си
разтревожен за близък, скриваш противопоказания.

В страната няма култура на доброволно кръводаряване, както и стъпки за създаването й. Кръводарителите
трябва да дават кръв не защото им се плаща или са притиснати, а защото кръвта няма заместител и всеки може
да се нуждае от нея.

Годността на кръвта е малка. За различни заболявания се използват различни съставки на кръвта. За
еритроцитната маса тя е до 45 дни. Един кръводарител може да помогне на трима души, за които се използват
трите основни кръвни съставки.

Стефка казва, че в тази ситуация БОДК помага въпреки държавата. От няколко години организацията има
мобилно приложение "Дари кръв", което е обновено наскоро от ИТ компанията Accedia. То е двустранно – в него
се регистрират доброволни кръводарители и хора, които търсят спешно кръв. Приложението дава алтернатива на
търговията с кръв. Доброволците от БОДК проверяват както призива за помощ, така и кръводарителя, заявил, че
иска да помогне. Целта е да няма пряка връзка между двете страни. Бележката за дарена кръв от КЦ идва в БОДК
и се изпраща по електронна поща на болния. Когато няма отзовал се кръводарител, доброволците търсят от
всички регистрирани кръводарители. Администрирането на приложението е трудно заради емоционалното
натоварване в работата с хора в трудни и спешни ситуации. Стефка казва, че екипът им е малък и понякога хората
прегарят или се отчайват от системата и отношението към тях от страна на кръвните центрове и държавата. Част
от дарителите се тревожат, че ако дарят кръв, а утре техен близък се нуждае, те няма да могат да помогнат заради
периода от 2 месеца между две кръводарявания.

Стефка смята, че е необходимо да се използват добри практики от чужбина за информиране и насърчаване на
хората да се включват в кръводарителски акции. В някои страни те се организират от граждански организации,
подобни на БОДК, които обаче са подкрепени финансово от държавата. В България БОДК е единствената
организация, която популяризира активно доброволното кръводаряване и по този начин се бори с търговията с
кръв.

Другата важна посока на развитие е привличането на млади кръводарители. Децата в училище трябва да бъдат
запознати с ценността на кръводаряването, тъй като те са потенциални кръводарители с най-малко
противопоказания. Според Стефка държавата може да промени поне две неща – да подобри условията на труд в
КЦ, което ще им позволи да бъдат по-активни в търсенето на кръводарители, и да направи така, че Червеният
кръст да поеме законовите си задължения да популяризира и насърчава доброволното кръводаряване, за което
получава финансиране.
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Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите.

"Нестле за Живей активно! Плаж 2022" насити морската ни столица с положителни емоции, зареди с енергия и
много настроение още в сутрешните часове. Йордан Йовчев блесна със съчетание с ленти, Пушката успя да
изненада и съпругата си с топка за художествена гимнастика, а Алфредо Торес поработи за ханш с колежките си от
ориенталските танци. Динята се радваше на голям успех сред всички, включително и сред звездния отбор, които
имаха нужда от активна хидратация. Консултациите на професионалния нутриционист на Нестле Николета Тупито
придобиха такава популярност, че двама доброволци се явиха да превеждат на желаещите да научат как правилно
да се хидратират през лятото.

Севастопол и Слънчевият часовник на Варна бяха първите точки на гореща активност – с танцувален марш,
предвождан от Алфредо Торес, Йордан Йовчев, Михаела Маевска и Маргарита Василева стотици варненци се
отправиха към Южния плаж под звуците на горещи латино ритми, а Део, Евгени Иванов – Пушката и Маруся
Иванова поведоха феновете на ходенето, велосипедисти и скейтъри с бодро настроение към горещата сцена на
плажа. След старта на двете шествия срещата на Южен плаж Варна на повече от 1000 участници доказа, че
активният живот е щастлив живот. Видяхме как малки и големи, забавлявайки се, водени от някои от най-големите
български спортисти в ритъм с неповторимите Алфредо Торес и Део, прегърнаха идеята за активен живот чрез
музика и веселие.

За градуса на доброто настроение чрез танци се погрижиха с професионални напътствия и атрактивни
демонстрации най-престижните танцови школи на Варна - Клуб по художествена гимнастика Грация, Клуб по
художествена гимнастика Силвия, Клуб Огледало, The Center World , Creators Dance Center, Клуб по спортни танци
Варна Денс Тийм и Havana Social Club, които увлякоха стотици желаещи в танцови дуели и най-вече много
забавление. Най-активните получиха награди, а за всички организаторите от Нестле България се погрижиха да
има освежаващи напитки и закуски, осигурени от любимите брандове NESTLÉ Fitness®, NESCAFÉ® 3in1,
NESCAFÉ® Frappé и NESCAFÉ® Dolce Gusto®, както и големи дози вода и хидратиращи плодове.

Над 30 ранобудни гости на Южен плаж се присъединиха към открития урок по йога с Ружа Стойнова от The Secret
Yoga Studio, където вдишаха дълбоко свежия морски въздух и се заредиха с енергия за целия ден.

Професионалният нутриционист на Нестле Николета Тупито даде своя прочит на желаещите да научат повече за
ползата от добрата хидратация и балансираното хранене в откритите консултации, които се проведоха на плажа. С
любезното съдействие на Нуга Бест България 2009 истински запалените да погледнат тялото си отвътре имаха
възможност да се докоснат до възможностите на японския професионален телесен анализатор "Tanita".

Заедно с най-малките, Клуб по атлетика "Тангра" направи тренировка по лека атлетика, по време на която
движението и забавлението се редуваха в големи дози, защото една от най-важните мисии на Нестле за Живей
Активно! вече повече от 17 години е да превърне удоволствието от активния начин на живот в навик за децата.

Нестле за Живей Активно! Плаж 2022 очаква феновете на активния живот и в следобедните часове, така че още не
е късно да се включите и във втората половина на деня, когато плажът във Варна ще се превърне в истински
Олимп за феновете на плажния волейбол и точно в 16 ч. традиционния турнир ще бъде открит с демонстрационен
"Мач на звездите".

На финала всички ентусиасти и спортни легенди в "Нестле за Живей Активно! Плаж 2022" ще се преминат със
символичен марш по крайбрежната алея на Варна.

"Живей активно!" е повече от един ден активности - това е житейска философия, която да прегърнем и през
остатъка от горещниците, но и отвъд.

Повече за инициативата: 
Най-голямата инициатива за балансирано хранене и активен начин на живот "Нестле за Живей Активно!" вече 17
поредни години работи за промотиране на по-целесъобразно и здравословно ежедневие на българите. Водени от
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убеждението, че активният начин на живот може да бъде алтернатива за всеки, за седма година с подкрепата на
Министерство на младежта и спорта и Община Варна, Нестле България организира лятното издание на събитието
"Нестле за Живей Активно!" в морската ни столица. "Нестле за Живей активно! Плаж 2022" се провежда в
партньорство с Министерството на туризма, Българска федерация по художествена гимнастика, Българска
федерация по лека атлетика, Лазурен бряг 91, Pirin Spring и с медийната подкрепа на Darik radio, 24 часа,
Sportal.bg, Offnews.bg, Dir.bg, Webground, Cosmopolitan, Dsport.

Очаквайте снимки и повече подробности във Фейсбук и на сайта на "Нестле за Живей Активно!".

"Защото не искаме поредният български производител да e принуден да унищожи продукцията си заради
дъмпингови вносове от субсидирани пазари" - поясняват от доброволческата инициатива
Автор: Десант
20 000 килограма вкусна и сладка диня подарява Гората.бг.
"Защото не искаме поредният български производител, отгледал чиста, вкусна и качествена продукция, да e
принуден да я унищожи заради дъмпингови вносове от субсидирани пазари" - поясняват от доброволческата
инициатива, която засажда дървета в цяла България. Оттам ще закупят на символична цена от 0,25 лв. за
килограм 20 тона от сочните летни плодове.
Те щ е бъдат подарени на домове за деца, домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, социални
кухни, които хранят възрастни, бедни, бездомн; организации, които даряват на бедни и нуждаещи се, общини,
които имат социални патронажи и аналогични структури.
На 3 август сутринта, след 8 ч. във Фейсбук страницата Гората.бг ще бъде качен линк за записване на желаещи
организации и институции, които искат да получат безплатно по 1 палет (400 кг) вкусна, сладка диня - подарък. В
процес на организация е и осигуряването на безплатен транспорт.
Бостанът, откъдето са плодовете, се намира до Горна Оряховица. Производителят е българин, баща на две деца,
честен, добър човек, който от 20 години развива производство на плодове и зеленчуци в малки до средни мащаби,
без европейски пари и помощ от държавата, с много честен труд.
Закупуването на въпросните 20 тона ще струва 5000 лв. Сумата е част от дарения на Гората.бг. Част от нея е
дадена от Никола Рахнев и още няколко дарителя.
Който желае, може също да направи дарение, така че да бъдат зарадвани повече нуждаещи се. 
За тези, които желаят да се включат в инициативата:
Банковата сметка е:
IBAN: BG74RZBB91551011840078
Титуляр: Фондация "Гората.бг"
Основание: ДИНИ 

Там докъдето аз имам някаква компетентност мога да кажа, че правителството положи доста усилия, но имаше
сектори, които не помръднаха. Един такъв е Министерството на здравеопазването. Един огромен пропуск бяха
тези 7 месеца.

Това каза в интервю за Euronews Bulgaria Кремена Кунева, председател на Фондация "За доброто".

По думите й, са се направили някакви дребни неща, но като цяло нищо съществено, особено по темата за
националната детска болница, която ни занимава вече като общество повече от 40 г. и за която бяха изказани
предизборни намерения. В други сектори, с които ние сме работили конкретно, имаше доста голямо желание,
доста близост по отношение на неправителствения сектор и съответните министерства, но някак си пък там на
ниво администрация все още бяхме 10-15 години назад. Просто много, много трудно се случваха нещата, каза
Кунева.

В здравния сектор сме зависими от няколко васали.

Кремена Кунева

Според нея, типичен пример за това са пристигналите от украйна медицински специалисти и лекари. "Само при
нас в момента се обучават 135 такива на курсове по български медицински език. Европейският съюз даде една
препоръка, в която страните-членки да облекчат своите процедури, така че тези медицински специалисти и
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лекари много по-бързо да започнат работа. При нас нищо от това не се слчуи. Включително и това, че самият курс
по български медицински език, който е първият от петте последващи изпити, го организирахме ние, а не
правителственият сектор. Все пак да се опитаме да запазим малкото медицински специалисти, които са останали.
Защото предстои нова ковид вълна, защото у нас са останали буквално по двама-трима специалисти в
направление, защото няма достатъчно лични лекари и за нас, и за хората, които са дошли от Украйна. Това нещо
можеше да бъде направено и вероятно може да бъде направено при желание. Само ще дам за пример, че в
държави като Полша и Франция има изключително облекчени процедури, в някои буквално се започва веднага
работа", каза още Кунева.

Според нея, служебният кабинет най-добре да не прави кой знае какво, по-скоро да не разваля това, което до
този момент е направено. Защото основният проблем, с който ние като общество се сблъскваме е, че сме
подхвърляни като една топка, буквално.

Няма никаква приемственост на нещата, които постигаме и нещата, които продължават да се случват след като
едно правителство бъде сменено.

Кремена Кунева

Сега са започнали някави промени. Какво да се случи за два-три месеца, просто да не разваляме каручката
отново и да не я връщаме в изходна позиция. Ако може да се допринесе с нещо, да се допринесе, но аз мисля, че
не е работа на едно служебно правителство да прави кой знае какви големи промени, допълни Кунева.

Апелът ми към всички е да не поемаме в друга посока, освен в тази на доброто. В последните месеци много ясно
изразени видяхме и страната на доброто, и страната на лошото. И някак си не ми се иска да се окажем народ,
който всъщност подкрепя злото само, за да може да прекара една топла зима. Понякога трябва да направим
компромиси, за да станем по-силни и това да ни изгради като общество.

Кремена Кунева

По думите й, това което следващото правителство трябва да направи, по повод на украинските бежанци, е да бъде
в постоянна комуникация с неправителствения сектор и доброволческите организации. Това беше страхотна
практика, макар към този момент да е трудно да се изтъкнат конктретни резултати. Това, кето със сигурност се
направи е, че се решиха много драматични проблеми за много майки с деца, които са в наистина тежко състояние.
За съжаление служебното правителство за тези два месеца едва ли ще успее да подобри бързината и
ефективността на държавната администрация, така че да се забързат малко в тези процеси.

Пет месеца ние сме зависими от това, не че не се вземат правилни решения, а колко бързо и ефективно те се
изпълняват по веригата.

Кремена Кунева

Ето вече 4-5 месеца си говорим, че тези деца ще трябва да тръгнат на училище от 15 септември, да започнат да
ходят на градина, да се интегрират, но се оказва, че нито сме им обяснили как могат да се ваксинират, нито знаят
къде могат да се ваксинират, нито има достатъчно лични лекари. И ще се озовем пред поредното нищо. Така че
силно се надявам да имаме комуникация, за да продължим да помагаме както досега. Ако можем още по-добре
силно ще се радвам, заключи Кунева.

Вижте цялото интервю във видеото.

В гр. Чепеларе на 02.08. и 06.08.2022г. от 17.00 часа в НЧ "Родопска искра 1880" ще се проведат форум театрални
представления от младежи на тема: "Превенция на различни форми на зависимости" – една изключително
креативна форма за превантивно действие и въздействие върху подрастващото поколение чрез арт техники.

На 02.08. /вторник/ ще участват младежи от възрастова група 15-19 години от с. Бистрица, община Дупница; гр.
Ямбол – доброволци към община Ямбол във връзка с проблемите на зависимостите; гр. Златоград; гр.Кърджали –
филиал на фондация "ПУЛС" и гр.Гоце Делчев , които със своите форум театрални представления ще погледнат
отстрани тежкият проблем "НАРКОЗАВИСИМОСТ", влизайки в ролята на негова жертва.

На 06.08./събота/ ще участват младежи от възрастова група 15-19 години от гр. Перник фондация "ПУЛС", ЦПЛР
ОДК гр. Перник, гр. Чепеларе, гр. Златарица и гр. Златоград – ЦПЛР ОДК.

Проектът "АЗ, ВМЕСТО ТИ", финансиран от Министерството на младежта и спорта, Национална програма за
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изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона за хазарта за 2022г. се изпълнява от експерти на театър
"ЦВЕТЕ" в периода 30.07-03.08 и 03.08.-07.08.2022г.

Подготвените по време на всеки от тренингите пет младежки форум театрални представления ще бъдат
представени в читалището на град Чепеларе, където ще бъде поканена местната общественост. На същото място
през 2021 година са предствяни форум театрални представления на други теми с младежки групи от други градове,
включително от град Чепеларе. Местната публика добре познава правилата на форум театъра и определено има
интерес към него. Това ни дава основание да очакваме публиката да бъде активен участник в тези представления,
което ще създаде самочувствие и кураж, така необходими за "прощъпулника" на нашите млади актьори.

Всеки един от нас от собствен опит знае, че много по-лесно намираш изход от проблемна ситуация, когато не ти си
жертвата в нея. Оглеждаш обективно детайлите, преценяваш възможностите и съветваш: " Ако аз бях на твое
място..."

Емоционалното въздействие, което театралното изкуство оказва на зрителите, провокира у тях емпатия към
жертвата на представената ситуация и те влизат в нейната роля, за да предложат промяна в поведението й, която
да разреши проблема. Форум театърът /ФТ/ дава на зрителите изключителната възможност в безопасна среда да
проверят ефективността на предлаганата от тях стратегия. Действията на зрителя-актьор предизвикват реакция ог
страна на останалите герои и провеждащия интервенцията зрител понася последиците от своите действия.
Доказано е, че няма по-ефективен и дълготраен резултат от този, получен чрез преживяване.

Влизайки в ролята на жертвата, дори със съзнанието, че са само участници в театрална игра, младите хора ще
изпитат голямата безнадеждност на опитите за измъкване от капана на дрогата. Ще осъзнаят необходимостта от
борба за недопускане на нови жертви в него

Целите, преследвани с изпълнението на проекта са:

Осъзнаване на негативните последици от употребата на наркотични вещества и необходимостта от
предотвратяването й от страна на младите хора.

Провеждане на неформално обучение на младежи-обучители на свои връстници за превенция на употреба и
разпространение на наркотични вещества.

Мотивиране на участниците за доброволчество при провеждане на неформално гражданско обучение на техни
връстници за недопускане употребата на наркотици

Алармиране за фаталните последици от употребата на наркотици сред младите хора в отдалечени райони на
страната.

Намаляване търсенето и употребата на наркотици от младите хора и предотвратяване на здравните и социални
последици от рисковото поведение.

Отваряне на защитено пространство за диалог, за да могат младите хора да споделят актуалните си
преживявания по темата.

Създаване на пространство за усвояване на техники от асертивното поведение, които ще помогнат на младите
хора да отстояват себе си, въпреки натиска на средата.

Постигането на поставените цели са насочени към изграждането на социално отговорно поведение на
участниците, не единствено касаещо личното им поведение и съдба. Личната им намеса в минимизирането на
този важен за здравето и годността за позитивно включване в обществения живот на нашата младеж проблем с
наркотичната зависимост, ще ги превърне в двигатели на позитивна промяна на цялото общество.

Участниците в проекта получават:

Възможност за общуване с връстници, за което се закопняли след дългата covid изолация;Среща с нови хора;
Промяна на еднообразното ежедневие; Далеч от родителския контрол, намират възможност за самоизява и
самодоказване; Отваряне на защитено пространство за диалог и споделяне; Близост до природата, благодарение
на това, че обучението се провежда в хотел "Борика", гр. Чепеларе.

От особена важност е да бъдат създадени условия за подпомагане на придобиването на знания и умения,
необходими за формирането на позитивно отношение към водене на здравословен начин на живот и избягване на
рисково поведение. Те са необходима база за осъществяване на социалната адаптация и изграждане на
асертивно поведение у младите хора.

ФТМФ представлява прилагане на новите познания и умения на практика. Най-трудната част в овладяването на
форум театралните техники, е жокерирането, т.е. воденето на дискусия. В тези представления актьорите от театър
"Цвете" все още ще бъдат в помощ на младите жокери, поради съвсем краткия курс на обучение, през който те са
преминали. Това ще е първата тяхна работа с реална публика, което е от изключителна важност.



Спира обработването на сигнали за сексуална експлоатация на деца онлайн от Националния център за
безопасен интернет. Това ще стане от 1 септември, а самият център прекратява дейността си, съобщиха от
Националната мрежа за децата. Информацията до момента не е потвърдена официално от центъра.

За незабавни мерки за запазване на дейността на центъра се настоява в писмото, а проблемът е липсващото
държавно финансиране. 17 855 са получените сигнали през 2020 година.

От мрежата са изпратили отворено писмо до президента Румен Радев, служебния премиер Гълъб Донев и
служебния министър на електронното управление Георги Тодоров. Има и копие до омбудсмана Диана Ковачева.

"Дете, което е изнудвано да праща голи снимки на възрастни, ще се опита да се обади на горещата линия за
безопасен интернет. Само че там няма да има кой да отговори. Защото в България вече НЯМА гореща линия за
онлайн безопасност за деца. От 1 август Национален център за безопасен интернет спира да работи и всички
близо 15 000 случая годишно на деца, жертви на онлайн насилие, тормоз, злоупотреба, трафик и сексуално
насилие, няма къде да търсят помощ", написаха от Национална мрежа за децата.

Ето и писмото на Национална мрежа за децата:

В деня, в който официално беше прекратена дейността на 47-ото Народно събрание и беше
обявен съставът на служебния кабинет, който ще има грижа да гарантира функционирането на държавата до
избирането на постоянен такъв през есента, извън медийния фокус остана прекратяването на дейността на
Националния център за безопасен интернет след 16 години успешна и ефективна работа.

Националния център за безопасен интернет работи в защита на децата от онлайн сексуална експлоатация и
тормоз, като е финансиран изцяло на проектен принцип. В последните години 2 нееднократно институциите бяха
алармирани за риска от изчерпване на ресурсите с цел да се реши по устойчив начин въпросът с липсващото
национално съфинансиране.
За съжаление, за този период пет редовни и пет служебни кабинета не можаха да припознаят
адекватно нито проблема със сексуалната експлоатация и онлайн тормоза над деца, нито да
намерят политическа воля за неговото решаване – както по отношение на реформата на системата за закрила на
детето, така и дори само за запазване и утвърждаване на един значим елемент от нея като националния център.

Още по-стряскаща и унизителна за България като държава, която е изоставила защитата на
децата, е новината, че от 1 септември 2022 г. спира обработването на сигналите за сексуална
експлоатация на деца онлайн, за което ръководството на центъра е уведомило Международната асоциация на
интернет горещи линии INHOPE и заедно с това се прекратява и сътрудничеството с Интерпол.

Националният център за безопасен интернет функционира в България от 2005 година, управляван от фондация
"Приложни изследвания и комуникации" и Асоциация Родители. За годините на своето съществуване той е
обработил над 63 000 сигнала за насилие и тормоз на деца онлайн, подадени от деца, родители и
професионалисти, работещи с деца. Към Центъра функционират две линии - гореща и консултативна. Горещата
линия поема сигналите за тежко насилие, трафик и сексуална експлоатация над деца, докато консултативната
линия поема и
консултира случаи на онлайн тормоз, сблъскване с вредно и опасно съдържание и др. Почти непрекъснатата
тенденция на увеличаване на сигналите през годините показва натрупването на
сериозна обществена разпознаваемост и доверие. С настъпването на пандемията от COVID19 и преминаването
на съществена част от образователната и неформалната комуникация на децата онлайн, се наблюдава двойно
увеличение на сигналите (от 9289 през 2019 на 17 855 през 2020). За сравнение, сигналите, подадени на
Националната телефонна линия за деца по сходни казуси през 2020 и 2021 година са 3 годишно.

Макар да няма държавно финансиране, Националният център за безопасен интернет на
практика изпълнява държавния ангажимент по силата на подписани международни споразумения и европейски
директиви да гарантира правото на децата да се възползват безопасно от възможностите на дигиталната епоха.
Именно затова налице са препоръки от страна на Съвета на Европа към България да финансира дейности,
осъществявани от
гражданското общество, за превенция на рисковете и защита на децата в дигиталното пространство.

Въпреки всички усилия, положени през последните месеци от различни народни представители и представители
на правителството, нито от разпуснатото днес Народно събрание, нито от друга отговорна институция, бяха
предприети спешни мерки за
осигуряването на устойчивост на Националния център за безопасен интернет, който е единственият европейски
център без държавно финансиране. В резултат на закриването на дейността на центъра, повече от 15 000 случая
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на онлайн насилие, тормоз и сексуална експлоатация над деца ще останат неадресирани и без интервенция.
Нещо повече, с
прекратяването на обученията и подкрепата на деца, родители и и професионалисти от Центъра ще бъде
прекратена и превенцията на онлайн насилие и тормоз, която обхваща над 4000 хиляди деца годишно.

Уважаеми господин Президент,

Уважаеми господин Министър-председател,

Уважаеми министър Тодоров,

Тъй като разумните аргументи, данни и факти бяха изчерпани от всички застъпници за работата на Националния
център за безопасен интернет в предходните месеци без резултат, единственото, което може да добавим към
гореизброеното е, че е срам за България като държава, че в ситуация на особено повишен риск, свързан с
пандемията, войната в Украйна, нарастващите нива на бедност, социално изключване и маргинализация и
ужасяващия дял на
домашно насилие у нас, да се окаже в ситуация на престъпно бездействие по отношение на един от малкото
работещи канали за закрила на децата от посегателства.

От Национална мрежа за децата твърдо настояваме за предприемане на незабавни мерки за възстановяване и
запазване на дейността на Националния център за безопасен интернет като едно от първите и спешни действия
на новото служебно правителство.

На 2 октомври 2022 от 10:00 часа в индустриална зона "Марица", част от Тракия икономическа зона ще се проведе
петото издание на най-голямата корпоративна щафета и тийм билдинг в южна България – Liebherr Business Run.

Състезанието се организира от Спортен клуб "Бегач" и "Либхер – Хаусгерете Марица" ЕООД в партньорство с
Пощенска банка и MetLife. По традиция събитието е благотворително – 30% от стартовите такси организаторите
даряват за избрана кауза. Регистрацията вече е отворена ТУК, а до 9 август текат ранните записвания с
преференциални такси.

Сред 30 подадени предложения за десетте предстоящи състезания на Спортен клуб "Бегач" през 2022, фондация
"За Нашите Деца" бе класирана за кауза на двете най-големи бизнес щафети в България – Postbank Business Run
София, проведено на 05.06.2022 в подкрепа на Дневен център, и предстоящият Liebherr Business Run Пловдив с
кауза програмата за ранно детско развитие на фондацията.

Под мотото "Пловдив – град на възможности за всички деца" щафетното бягане за фирмени отбори ще допринесе
за активна и стимулираща подкрепа към деца от 0 до 7 години със специфични потребности. Състезанието ще
обезпечи индивидуални или групови дейности на експертите на фондация "За Нашите Деца" в Пловдив,
съобразени с нуждите на децата: работа с логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор, кинезитерапевт,
специалист ранно детско развитие. Така децата с трудности и проблеми в развитието и децата с увреждания ще
бъдат подкрепени да бъдат самостоятелни и да настигат връстниците си чрез стимулиране на силните страни и
неутрализиране на слабите. Те ще имат възможност да развият умения да разпознават и изразяват емоции, да
реагират в различни ситуации по социално приемлив начин, да общуват с връстници и възрастни, да развиват на
способности, заложби, творчески умения. Заедно с това, ще бъдат подкрепени и родителите, за да разбират и
посрещат нуждите на децата и да бъдат уверени в грижата си за тях.

Обвързването с кауза на фондация "За Нашите Деца" в Пловдив е естествено продължение на работата със СК
"Бегач" в града. Миналата година Liebherr Business Run 2021 набра 3050 лева, за да имат децата на Пловдив
достъп до услуги за ранно детско развитие. А през 2019 пловдивската щафета дари 3100 лева в подкрепа на деца в
ранна възраст с трудности и проблеми в развитието и техните семейства по програмата "Ранна детска
интервенция".

"Най-големият тийм билдинг в България спомага за създаване на социална и професионална общност, а е и
спортен празник, в който може да се включи цялото семейство.", казва Влади Константинов от Спортен клуб
"Бегач".

Желаещите фирми от цялата страна могат да станат част от щафетата на 2 октомври със свои отборо от по
четирима души, като се регистрират на: https://plovdiv.businessrun.bg/registration/ и така да допринесат от една
страна за екипния дух и насърчаване на активния начин на живот, а от друга – да станат част от социално значима
детска кауза. Освен основното състезание се провежда и Kids Run за деца от 4 до 12 години в същия ден.

Заглавие: Liebherr Business Run Пловдив отново прегърна каузата за ранното детско развитие
Дата: 03.08.2022 12:12
Медия: Медия кафе
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Първото издание на фестивала на модерния градски човек "My Sofia. Youth with causes" ще се състои от 12 до
14 август 2022 г. на езерото "Панчарево". Той ще включва Милица Гладнишка, DJ парти с огнено шоу, арт
ателиета и работилници, баскетбол 3х3, открити уроци по гребане, суинг танци, пеене, зумба, пилатес и йога;
мобилна библиотека, както и срещи с известни личности. Входът е свободен.

Повече подробности за събитието разказа Десислава Темелкова, временно изпълняващ директор на дирекция
"Спорт и младежки дейности" към Столичната община. По думите й, стартирането на дейности по подобен
фестивал е планирано отдавна, като акцентът на събитието е Европейската година на младите хора. На 12 август
вечерта Милица Гладнишка ще представи свой проект на новооткритото пространство "Агора", което е в
непосредствена близост до ВЕЦ "Кокаляне". На 13-ти вечерта ще има DJ парти с атрактивно огнено шоу, като през
деня ще текат редица кампании и активности – спорт, танци, изкуство и др.

"Погрижили сме се за най-малките, те ще могат да рисуват с Иван Яхнаджиев, небезизвестният изключително
атрактивен наш художник. Той рисува с деца и за деца. Два дни ще рисуват и на третия ще направим изложба. Ще
се правят парцалени бижута, подходящи са за мъничките. Ще има и открити уроци по пеене за дечица", сподели
Темелкова.

Тя каза още, че фондация "Четири лапи" ще могат да информират младите хора как да осиновяват и отглеждат
кученца. Освен това Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към Столична община
ще информират младежите как трябва да реагират, когато се сблъскат с подобен проблем.

"И в същото време сме абсолютни партньори с фондация "МС – Мога Сам". Тази фондация се грижи и подкрепя
хората с множествена склероза. Ще сгъваме жерави за да дадем нашата съпричастност към хората страдащи от
множествена склероза", коментира Темелкова. Тя добави, че по статистика над 70 хил. души са прегледали
рекламата в социалните мрежи, но участие е заявено от над 5 хил. души на възраст от около 30-40 г.

Площта, на която ще се проведе събитието е на повече от 5 дка. плюс паркинг.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

Минчева поясни, че СЖББ е организация с неправителствена цел, обединяваща над 150 члена, както големи
корпоративни компании, така и индивидуални физически лица

Цветанка Минчева е новият председател на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ). Тя разказа
подробности пред Радио София за приоритетите в развитието на организацията, които си е поставила в рамките
на нейния мандат и за Националната стажантска програма "Оставаме в България", на откриването на която са
присъствали над 100 души.

Относно стажантската програма, тя сподели: "Казах, че ги разбирам напълно. С какви очаквания, какво ги вълнува
в първия ден, прекрачвайки прага на компаниите и че всъщност зависи от тях къде могат да стигнат. Не трябва да
си поставят тавани или препятствия. Те могат да постигнат и много, могат да постигнат и малко, пропорционално
на усилието, което влагат и максималното, което могат да вземат от обучението си".

Минчева поясни, че СЖББ е организация с неправителствена цел, обединяваща над 150 члена, както големи
корпоративни компании, така и индивидуални физически лица. Има две основни направления, в които се работи:
подкрепата и развитието на дами на средни мениджърски позиции или дами предприемачи, които развиват
своите собствени бизнеси, а другата посока е подкрепата на младите хора и създаването на подходяща среда в
България, която да ги накара да изберат да останат в страната.

"Една от съвсем новите инициативи, които ще стартираме тази година е Националните ни награди за
равнопоставеност и приобщаване, което ще обявим и ще връчим през ноември. Една инициатива, която
подготвяме и подкрепяме заедно с подкрепата на Европейската инвестиционна банка. Тя трябва да се
организира, да се подготви и да стане факт", отбеляза Минчева. На събитието ще бъдат отличени най-добрите
компании и предприятия, които работят за равнопоставеността в 5 категории.

Заглавие: Предстои първото издание на "My Sofia. Youth with causes"
Дата: 03.08.2022 16:37
Медия: Радио София

Заглавие: Съветът на жените в бизнеса стартира 9-то издание на "Лидерска академия"
Дата: 04.08.2022 09:55
Медия: Econ
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Според думите й, в следващия един месец стажанти от различни компании членове на СЖББ ще бъдат обединени
под общи инициативи, като от една страна те ще получат допълнителна платформа от обучения, а от друга страна
ще могат да разширят контактите си. Тя допълни, че:

"Младите хора ще имат възможност за физически посещения в нашите компании. Ние ще ги поканим на гости, ще
им представим всеки един от нашите бизнеси на тези, които участваме в инициативата, така че те да могат да се
ориентират по-добре за средата в България, за възможностите, които тя им дава за тяхното бъдещо развитие".

През септември 2022 г. предстои девето издание на програмата "Лидерска академия", която е водена от
доброволци и която дава възможност на около 40 дами от различни сектори, произход и образование да
преминат през серия от обучения, свързани с тяхното личностно развитие и изграждането им като лидери.

"Повечето от дамите, които завършват всъщност поемат каузата ни и искат да продължат да работят за нея, да
допринасят за развитието на Съвета на жените в бизнеса в България. Не всички от тях са на топ-позиции в
бизнеса, затова не можеха да станат веднага членове и затова създадохме т. нар. "асоциирано членство", сподели
Минчева.

С отворени обятия, търпение и обич помагаме на талантливи деца, лишени от родителска грижа
По покана на Маринела Арабаджиева провеждаме в хотел "Чайка Бийч Ризорт" нашата традиционна лятна
творческа ваканция на море, казва Милена Нейова в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

Милена Нейова е завършила Богословския факултет и е позната като продуцент и писател. През 2005 г.
създава ателие "Прегърни ме", с идеята да събира талантливи деца, лишени от родителска грижа и да
показва на света творбите им. Отново се срещаме след поредната морска лятна ваканция, осигурена от
бизнес дамата Маринела Арабаджиева - един от най-големите приятели и благодетели на организацията.

- Милена, с Вас се срещнахме миналата година, сега отново ви поканихме да ни разкажете за "Прегърни ме" и
неуморната дейност с вашите любими деца. В какъв момент от лятото ви "хващаме"?

- В момента, по покана на г-жа Маринела Арабаджиева, провеждаме в хотел "Чайка Бийч Ризорт" нашата
традиционна лятна творческа ваканция на море. В пъстрия свят на Слънчев бряг си проправят път група деца -
крещят от радост, държат се за ръце, рисуват, измислят истории, разговарят помежду си и с възрастните. Те са
малките големи хора на ателие "Прегърни ме", което вече 17 години подкрепя младежи и деца, лишени от
родителска грижа, като ги води през необятния свят на изкуството.

Но тази приказка не би била възможна без десетките, а може би стотици приятели на децата, които ни вярват и
подкрепят. Голям жест и помощ за нас е проявената щедрост от г-жа Арабаджиева и непрестанната грижа и
доверие от Ангелина Ангелова, чиито обич и постоянство, доверие и приятелство, са незаменими за нас и децата.

- На какви теми творихте?

- Тази лятна ваканция започнахме с игра, която измислихме заедно с децата. В шапка събрахме предварително
написаните имена на всички участници (включително екипа и придружаващите възпитатели и директори на
къщичките, в които са настанени децата), след това всеки си изтегли листче и трябваше да направи портрет -
словесен и рисунка на човека, който му се е паднал. Много вълнуваща, творческа, опознавателна и полезна игра,
по време на която всеки разказа какво е научил за другия. И разбира се, всичко това съпроводено от много смях!
Следващите дни рисувахме по Ван Гог, Паул Клее, направихме традиционното вече "писмо в бутилка", което
децата изпращат до свой много близък човек, в случая рисунка с текст.

Ето и три кратки откъса от тях:

Здравей, Пати, научих се да плувам. Не ме е страх от водата. Станах по-смела, по-послушна. И мога да стъпвам в
басейна на пръсти.

Здравей, мила мамо, искам да ти кажа, че много те обичам и искам да ти кажа колко много ми липсваш. Искам да
се съберете с татко и ще съм най-щастливият ти син.

Здравей, мили тати, тук е хубаво. Сутрин закусваме, после отиваме на ателието и рисуваме. После обядваме,
почиваме малко по стаите и тичаме към морето. Много съм радостен, че се научих да плувам.

Заглавие: Ателие "Прегърни ме" връща детската усмивка
Дата: 04.08.2022 12:12
Медия: Агенция Стандарт
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На следващия ден направихме три прекрасни картини с колажна техника по стихотворение на Марин Бодаков,
което той написа специално за децата миналата година. И месец по-късно ни напусна. Огромна е нашата загуба.

Ето нежното стихотворение, посветено на ангелите на "Прегърни ме".

Морски ангели
с крила от копчета
и въженца,
с крила от сънища и четки за рисуване,
с крила от зелена вода,
сега е август, време за обич и боси прегръдки,
време всички ние да бъдем стихове,
но когато се надигне вълната на есента,
когато се надигне зимата,
подскочете нагоре, ангели, заедно с вълната,
все по-нагоре, високо над вълната на човешката самота,
всеки с по едно щастливо
дете,
хванато за крилата ви.

Говорихме си тези дни с екипа, че може би е време да направим изложба (с работно заглавие "Ваканция") в
галерията или пък да гостуваме при Ангелина Ангелова, както направихме преди три години с благотворителния
търг, който Игор Марковски водеше (с портрети на Фрида Кало), пак рисувани от малките художници от ателие
"Прегърни ме".

- Възстановихте ли пълноценно дейността си след Ковид епидемията? В предния ни разговор споделихте, че
срещите ви са online?

- Да, може би повече от година заниманията се провеждат "на живо" и това е изключително ценно за нашите
срещи с децата. Сега чувам, че отново ще се въвеждат противоепидемични мерки, че процентът на заболелите
нараства, за сметка на ваксиниранитеЕ дано не ни затворят пак, защото личният контакт е особено важен за нас и
децата.

- Разкажете ни за децата, какво ги вълнува в момента?

- Точно тези дни вълненията са свързани с наличието на сладолед във фризерите или големината на медузите в
морето, на какво ще играем довечера или какво ще рисуваме утре. И тревогата, че остава още много малко море и
време да сме заедно. Но пък с утехата, че в София ще продължим да се срещаме.

- Коя е следващата голяма стъпка пред Вас и "Прегърни ме"?

- По-скоро (по думите на Екатерина Йосифова, която пише "с бавни стъпки се печели доверие"), така и ние, бавно,
с отворени обятия, с търпение, обич и обичЕ от дете до дете, от болка до радост. С отплатата, ако успееш да
утешиш наранено дете, да го прегърнеш, да отнемеш малко от тъгата му, да го накараш да се усмихне, да се
почувства защитено в обятията ти. Преди малко прочетох някои от писмата в бутилка. На повечето от тях сълзите
напират, защото съдържат "мила мамо, мили татко, обещавам да съм добър, ще дойдеш ли да ме вземеш, обичам
те, липсваш миЕ"Е А това са писма, написани от място, където децата са щастливи и че чувстват обичани. И си
давам сметка за тази огромна празнота и рана от изоставяне и раздяла, колко е трудно да бъде преодоляна и
простена. Затова вече 17 години държим вратата на ателието отворена. И децата знаят, че в труден момент, когато
имат нужда от разбиране, прегръдка, подкрепа, при нас ще намерят приятел, който ще направи всичко по силите
си, за да ги изведе от по-светлата страна на живота.

- Как може човек да ви подкрепи?

- Ателие "Прегърни ме" се финансира от дарения и социални проекти.

Банкова сметка на сдружение "Прегърни ме"
Пощенска банка
IBAN: BG12BPBI79401065728201
CODE: BPBI7940 
BIC: BPBIBGSF

Титуляр: сдружение "Прегърни ме"
Можете да ни подкрепите
и като изпратите дарителски
SMS с текст DMS ATELIE на номер 17 777

По-важните стъпки от1 7-годишната ни история можете да проследите на нашия сайт www.pregarnime.org



ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 4)

С родината в сърцето

На 95 години световноизвестният физик продължава да помага на ученолюбиви българчета

Предоставил е четири къщи на бежанци

Да станеш студент на 15 години, на 18 да емигрираш във Франция, без да знаеш езика и без пари, на 28 вече да си
най-младият професор по физика в света – това е възможно, ако се казваш Минко Балкански и имаш амбицията
да завършиш университета на своя идол Луи Пастьор - елитния Екол нормал сюпериор в Париж.

Бъдещият учен е роден на 24 юли 1927 г. и преди броени дни навърши 95 години. Живот, изпълнен с много труд,
четене, преподаване, издирване и отглеждане на млади таланти. Ученолюбивият Минко взема по два
гимназиални класа на година и така завършва средното си образование по-рано. На 15 е приет за студент в
Софийския университет, но мечтата му е да учи във Франция - и то не къде да е, а в университета на своя идол в
науката Луи Пастьор. Това е елитният Екол нормал сюпериор в Париж. По онова време българчето от село не
знае, че във Франция съществуват университети, където се подготвя елитът на нацията, а там не приемат
чужденци.

Първа професия - градинар

С няколко долара в джоба и без да знае езика, през есента на 1945 г. Минко Балкански успява да се добере до
Париж след доста перипетии. Не е приет в университета, разбира се, затова използва единствения адрес във
Франция, с който разполага – на годеницата на българин, семеен приятел, който е завършил за зъболекар във
Франция, но се връща в България да продаде имотите си, преди да се ожени. Властите у нас обаче не го пускат да
замине и така провалят брака му.

Госпожицата живее в Бордо. Прочела писмото от годеника си, тя разбира какво се е случило. Съжалява
измореното и гладно момче. Приютява го срещу задължението да работи в градината й. За късмет на Минко в
къщата има голяма библиотека и вечер той чете книги по физика и химия, изучавайки по този начин френската
терминология. Мечтата му да следва във Франция не угасва и той се явява на изпит за Националното висше
училище по химия в Бордо. Въпреки че не знае френски, се справя със задачите по математика и физика и е
приет.

Мечтата е сбъдната

Оттук нататък животът му е изцяло отдаден на науката. След университета работи в лабораторията по
електрохимия на Сорбоната, където защитава дисертация на 27 години. От 1955-а е член на лабораторията по
физика на недостъпния някога Екол нормал сюпериор. На 28 години вече е професор в университета "Пиер и
Мария Кюри" – най-младият професор по физика в света. Там оглавява лабораторията по физика на твърдото
тяло.

Франция е тясна за мащабите на Минко Балкански. Той работи в Масачузетския технологичен институт,
многократно е гост-професор в Калифорнийския университет "Ървайн", където го удостояват с титлата "Заслужил
професор". Представя свои изследвания в 34 университета в света, чете лекции в Япония и Китай. Има
дългогодишно научно сътрудничество с Индия, където участва в създаването на Висш институт за научни
изследвания. Президентът Раджив Ганди го удостоява с най-високата степен на Наградата за заслуги към Индия.

Обратно на село

Чак през 1992 г. проф. Балкански си идва за първи път в България. След заминаването му за Франция той е
обявен за невъзвращенец и има смъртна присъда като дезертьор, защото не се е явил на военна служба. Затова
50 години не си и помисля да прекрачи Желязната завеса. Завръщането му е по повод на това, че е удостоен с
титлата "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тогава посещава родната
Оряховица заедно със съпругата си – французойка, и се среща с цялата рода. Вижда колко запустял е домът му и
буренясал дворът – половин век разруха. Баща му Миню почива още през 1958 г. от рак. Преди това синът моли
българските власти да го пуснат на лечение във Франция, но му отказват.

Минко Балкански решава да направи нещо за родния си край. С френското му семейство обсъждат въпроса и
всички го подкрепят. Решават да възстановят къщата и дюкяна в с. Оряховица, да създадат фондация, която да
подпомага млади български таланти. Нещата около фондацията, която наричат "Миню Балкански" на името на
бащата на професора, поема изцяло синът му Ален-Мишел-Александър, известен в Калифорния, където живее,
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като Алекс Балкански. Той е завършил Харвард, влиятелен човек зад океана, изобретател в областта на физиката.
На откриването на възстановените къщи в Оряховица цялата френска фамилия каца в Бургас с частния самолет
на Ален.

"Децата" на фондацията

Може да се каже, че от 1993 г. Минко Балкански проявява жив интерес към родното образование. Той решава да
закупи още няколко къщи в селото, които превръща в учебен център с места за настаняване, учебни зали,
библиотека, спортен салон, музей. Община Стара Загора дарява на фондацията старото училище, което също е
реставрирано. Там всяко лято се организират станалите вече прочути школи за ученици - по математика, роботика,
физика, астрономия, английски и френски език, архитектура и дизайн, музика и изкуства. Има курсове и за учители
по информатика, които да повишават квалификацията си. Тази пролет по решение на професора и фондацията
четири от къщите бяха предоставени безплатно на бежанци от Украйна.

Професорът издирва чрез конкурси надарени деца по математика, физика и информатика и им помага да влязат
в подготвителните курсове на най-престижните френски университети. След това ги подпомага, докато следват.
Всичко това се финансира от фондацията. Преди това нито един българин не е имал достъп до Екол нормал
сюпериор и Екол политекник – университети-мечта дори за самите французи.

Сега "децата" на фондация "Миню Балкански" са уважавани професори по физика, математика, медицина в
престижни университети във Франция, Швейцария, САЩ. Минко Балкански се гордее с тях и ги разбира, че никой
не се е върнал в България. У нас науката не е на почит, а дарителството е работа на "бели врани" като неговото
семейство.

На 4 август младоженците Глория и Георги Костадинови дариха на Неонатологичното отделение в болница "Д-р
Стефан Черкезов" пулсоксиметър. Те са събрали средствата на сватбата си. По тяхна инициатива гостите не са
купували букети, а са дарили пари, с които е закупен апаратът.

Глория и Георги живеят във Велико Търново заедно с дъщеря си Ния, която е на 5 години. Детето е родено в
болница "Д-р Стефан Черкезов" със секцио при доц. Стойков. Майката сподели, че е много доволна от доктора и
винаги при него ходи на прегледи.

"На сватбата ни присъстваха около 220 души, предимно млади хора. Всички приеха присърце идеята за
дарението. Ние сме много доволни и щастливи", сподели Глория. Младото семейство сами са избрали дарението
да бъде за болница "Д-р Стефан Черкезов". Началникът на Неонатологичното отделение д-р Николова ги
насочила какво е необходимо и полезно за отделението. "За нас беше важно в този ден да направим и добро за
някой друг. Знаехме, че всяко семейство ще купи букет, а те не са евтини. И в крайна сметка са красиви, но увяхват
след ден-два и се изхвърлят. Затова взехме решение вместо букети да направим всички заедно едно добро дело.
И резултатът е налице. Успяхме заедно да съберем прилична сума, която да помогне на рисковите бебета в
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", разказва Глория. "Каузата на Глория и Георги ми хареса и смятам, че ако бяхме
подарили цветя, парите ни щяха все едно да са изхвърлени. С тази инициатива ние ги вложихме в едно добро
дело", сподели гост на сватбата. "Бих последвала примера на семейство Костадинови, тъй като
благотворителността е добродетел, която съдържа в себе си вяра и надежда", сподели друг от поканените на
събитието.

По думите на началника на неонатологията това е поредното дарение в отделението. Тя сподели, че преди два
месеца Националното сдружение на съдебните служители – секция Велико Търново, са предоставили на
отделението инфузионна помпа. "Ние благодарим на всички дарители. Дарителството е хубаво да е част от
ежедневието ни, насърчаваме го и самите ние се включваме в благотворителни каузи", сподели д-р Николова.

"С високия клас пулсоксиметър в болницата ще имаме възможност денонощно да проследяваме жизненоважни
показатели при рисковите новородени. Апаратът показва насищането на кръвта с кислород и сърдечната честота",
обясни началникът на неонатологията.

Коментар направи и майка, чието дете се лекува в неонатология на болница "Д-р Стефан Черкезов". Тя сподели,
че екипът в отделението полага изключителни грижи за детето й. За нея неонатологията е едно от най-важните
отделения и с радост би се присъединила към подобна благотворителна кауза.

"Радостен съм, че въпреки проблемните условия, в които живеем, има такива хубави инициативи. Хората мислят
за бъдещите поколения", сподели директорът на болницата д-р Красимир Попов при срещата си с дарителите. От
името на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" той връчи благодарствено писмо на младото семейство.
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Видеоларингоскоп и 3 реанимационни легла получи като дарение Отделението по анестезиология и интензивно
лечение /ОАИЛ/ на силистренската болница, съобщиха от лечебното заведение.
Дарението е на стойност 15 000 лева и е предоставено от местен бизнесмен и общественик.
Старшата сестра в отделението Лена Матвеева съобщи, че за смяна остават само 3 легла, които са закупени преди
14 години и са отдавна амортизирани и нефункционални.
Тя не скри огорчението си, че областните болници са оставени от държавата на самоиздръжка, а закупуването на
подобно оборудване и апаратура е твърде скъпо и затова разчитат изцяло на добрата воля на дарители.
Ръководството на болницата приветства всеки, който има желание да помогне на родното здравеопазване. 

Българско мобилно приложение се бори с разхищението на храна.
Около 1/3 от произведената храна в световен мащаб бива изхвърляна на боклука, макар и да е годна за
консумация. Джейн Димитрова и Велин Керков са създатели на мобилно приложение, което цели годната, но
непродадена храна да стига до хората. 
"Като студентка в Италия видях едно сходно приложение. Като човек с ограничен бюджет и време открих това
приложение, което ми позволяваше всеки ден да избирам кутия-изненада с храна, която е абсолютно годна, но е
останала в излишък на пицарии, пекарни, сладкарници или от ресторанти", коментира Димитрова по bgonair.bg
Днес приложението си партнира с над 300 бизнеса в четирите най-големи града в България - София, Пловдив,
Варна и Бургас и има регистрирани над 30 000 потребители. 
"В началото беше много трудно. Самите бизнеси нямаха доверие към нас, а крайните потребители за първи път
чуваха за такова нещо. Имахме малко обекти и нашата услуга разчита на това човек да отиде на място да го вземе",
подчерта Керков. 
Приложението е напълно безплатно и е лесно за използване. То работи с геолокализиране и спрямо
хранителните ви предпочитания можете да видите заведенията за хранене близо до вас и да си запазите "кутия-
изненада" с храна, която да отидете и да вземете от избраното заведение.
"Храната се купува с поне 40% намаление. Дори има заведения, които предлагат 100% отстъпка, което на
практика си е дарение", поясни Димитрова. 
Изхвърлянето на храна е продоволствен и екологичен проблем. Голямото количество хранителни продукти в
боклука замърсяват околната среда с вредни емисии въглероден диоксид.
"Има статистики - в световен мащаб около 1/3 от храната се изхвърля - това са 33% от годната вече произведена
храна, която отива в кофата. В същото време пък има много гладуващи хора. В България цифрата е около милион
и половина българи и ние се стремим да намалим това количество, така че не само да не се изхвърля, но и да
стигне до нуждаещите се", констатира тя. По думите на Димитрова в едно заведение се продават по около 4 кутии с
храна дневно - една от тях е средно половин или 1 кг.
Разхищението на храна в срок на годност е голям проблем и за хората от хранителната индустрия. Стефан Илиев е
управител на заведения за хранене, които използват приложението. Той отчита спад в количествата незакупена
годна храна, като успяват да продадат между 60-70 % от нея.
"Със сигурност приложението се отразява положително на бюджета. Тази свръхконсумация трябва да приключи
вече", категоричен бе той.
Създателите на приложението мечтаят проектът им да се разрасне и в други български градове, а също и в други
държави на Балканския полуостров, където такива приложения липсват. 

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 11)

32-годишният мъж от Етрополе се бори с чумата на XXI в. в турска болница, трябват 60 000 евро

На 32 години, в разцвета на мъжките си сили, Марин Петков от Етрополе е връхлетян от чумата на XXI век - рака!
Всичко започва с болки в тестисите през 2021 година. Марин се изследва чрез туморни маркери в родния си град.
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Всички показатели са в норма според медиците и място за притеснение няма.

Не след дълго обаче болките се усилват и стават нетърпими. Прегледът при изтъкнат уролог в столичната
Александровска болница поставя тежка диагноза - тумор на единия тестис с множество разсейки на лимфните
възли. Материалът, предаден за хистологично изследване, показва, че е злокачествен.

На 6 август 2021 г. е направена спешна операция по премахване на увредения тестис. Надеждата на медиците и
Марин е по този начин разсейките в тялото да се ликвидират, с което да се реши проблемът.

Вместо това започва страшното. Тръгват отново голямо количество разсейки по лимфните възли към кръста и
бъбреците. Направен е ПЕТ скенер, където те ясно се открояват.

Марин започва спешна химиотерапия. Назначени са му 3 курса от столичната болница. След приключването им
отново е подложен на ПЕТ скенер. Резултатите от него са обнадеждаващи - има занижаване на разсейките до
12,8%. Медиците назначават още два курса химиотерапия, за да стопят до максимална степен разпространението
на онкологичното заболяване.

Следва нов удар. Жестоки болки в бъбреците и кървава урина сполетяват Марин. Състоянието отново се влошава
до степен, че не може да спи от болка. Лекарите решават да поставят стент - тръбичка за отпушване на бъбрека до
пикочния мехур.

След това се налага ново изследване на ПЕТ скенер. Данните са изключително тревожни - установява се, че
разсейките са се увеличи до 68%. Лекарите в Александровска болница казват на Петков, че единственият изход е
да премахнат левия бъбрек и да се продължи с химиотерапията, без да е ясно нейната крайна ефективност.

Тогава Марин решава да потърси по-добър развой в турска клиника. Негови близки споделят, че в болница в
Истанбул има много по-голям шанс за ефективно лечение и запазване на бъбрека. Примери с излекувани българи
там има много.

Марин постъпва в болницата на 19 юли 2022 г. и започва отначало изследвания. Те потвърждават главоломното
нарастване на разсейките на злокачественото заболяване в организма.

Лекарите в южната съседка назначават 5 тежки курса на химиотерапия по 5 дни. Те са за периода от 19 юли до 19
октомври с интервали между тях. Медиците дават шанс за запазване на бъбрека - органът, който в огромна степен
пази тялото от още по-ожесточеното нападение на разсейките. Каквито и да са резултатите от новия ПЕТ скенер в
края на химиотерапиите, едно е сигурно - 10-часовите вливания ще продължат и след това.

За трите месеца на химиотерапия, престой, изследвания и други разходи по скъпоструващото лечение са
необходими 60 000 евро. Семейството на Марин не може да си го позволи и се обръща към всяко голямо и добро
сърце, каквото има Марин, да помогне в този труден момент за изпитание.

Може да се дарят средства по следната сметка:

Банка ДСК АД - Клон Етрополе

IBAN: BG76STSA93000026192505

BIC: STSABGSF

Марин Мирославов Петков

Основание: Дарение за лечение

9-годишният Емилиян е диагностициран със заболяване на дебелото черво. По-рано през годината успешно беше
извършена операция, при която беше отстранено 30 см. от дебелото черво. Част от него бе извадено със стома
(торбичка) за време между 6 и 8 месеца. Сега дойде време за втора операция в Турция за вкарване на червото в
тялото. Цената на операцията е 13600 евро (27200 лв). Сумата е непосилна за семейството на момчето. 
Малкият Емо има нужда от Вас! Ето как можете да му помогнете: 
Дарителска сметка в банка ДСК:
IBAN:BG48STSA93000026548514
BIC:STSABGSF
Титуляр: Емилиян Красенов Стефанов
PayPall:silviaronkova4@gmail.com 

Заглавие: Емилиян има нужда от нашата помощ, за да живее нормално
Дата: 31.07.2022 09:51
Медия: Poligraff.NET

https://poligraff.net/news/emiliyan-ima-nuzda-ot-nasata-pomoshh-za-da-zivee-normalno/75334


Казанлък се присъединява към националната кампания "Искам да съм полезен…Рециклирай ме!" на сдружение
"BG Бъди активен", в която участват над 25 населени места в страната. На две ключови места в града ще бъдат
поставени арт инсталации, наречени "шишеяди" – големи метални съдове с интересен дизайн, предназначени за
събиране на пластмасови бутилки. Това съобщи за БТА инж. Мария Славова, председател на казанлъшкото
сдружение "Младежки център за развитие (МЦР) Взаимопомощ".

Над 44 други такива съдове са поставени в редица градове в България – Пловдив, София, Мездра, Перник,
Тутракан, Смолян, Свищов, Варна, Враца, Горна Оряховица и др. Съдът събира между 20 и 25 килограма
пластмасови бутилки, или около хиляда смачкани такива, посочи Славова. Събраното количество регулярно ще се
предава на пункт за рециклиране. Събраната сума ще бъде използвана за подкрепа на обществени каузи в град
Казанлък от МЦР "Взаимопомощ", които са партньор в националната инициатива.

Атрактивните "шишеяди" са разположени на две от най-посещаваните места в града – в парк "Розариум" и пред
Дома на културата "Арсенал" до Стената на доброволчеството. "Ние сме тези, от които зависи да живеем в чиста и
приветлива градска среда. Поставянето на "шишеядите" и включването ни в кампанията е с фокус върху промяната
в отношението към чистотата и състоянието на споделените публични зони в нашия град. Вярваме, че не е трудно
да пазим чисто и да живеем в град без отпадъци и сме сигурни, че Казанлък ще се превърне в пример за много
други", смята Мария Славова. Тя посочи, че на местно ниво усилията им ще бъдат насочени към доброволци, които
да спомогнат със своите знания и ентусиазъм за това да бъде разпространено посланието на кампанията.

Целта на координаторите от сдружение "BG Бъди активен" е да се повдигне въпросът за създаване на достъпни
условия за разделно събиране на пластмасови бутилки, за да се повишат нивата на рециклиране и намали
замърсяването на околната среда.

Кампанията "Искам да съм полезен…Рециклирай ме!" се организира за трета поредна година, а поставената цел
от организаторите е да бъдат събрани 20 хиляди килограма пластмасови бутилки, които да бъдат предадени за
рециклиране. Като партньор тази година се присъедини и Асоциацията на производителите на безалкохолни
напитки в България, посочи Славова.

Към момента в 19 населени места са поставили по един или няколко "шишеяда" на различни партньорски
организации – общини и учреждения, неправителствени организации, бизнес организации. Всеки, който желае да
се включи в инициативата, може да се свърже със сдружение "BG Бъди активен" на beactive@bgbeactive.org.

Кампанията се осъществява като част от проекта "Партньорство за красива и чиста България", изпълнен с
подкрепата на фондация "Кока Кола", допълни Мария Славова.

/РИ/

Почистване на труднодостъпните плажове "Романтика", "Галата", бреговата зона на местност "Зеленика", както и
на плажа в кв. "Аспарухово" пред рибарско селище "Карантината" ще бъде извършено на 1 август от 16.00 ч., научи
Moreto.net. 
Отпадъците ще бъдат извозени с лодки до плажа на рибарското селище, а в разделното почистване ще се включат
доброволци от школа "Дедал", клуб "Приятели на морето", сдружение "Пауър Джъмп" и рибарите от рибарско
селище Карантината. 
След акцията ще има прожекция на късометражен филм, в партньорство с БНТ 2, засягащ темата за "ничиите
отпадъци", който засяга проблема с замърсяването на крайбрежните райони и морето.
Инициативата е част от съпътстващата програма на кинофестивала за късометражно кино "Карантината" и е част
от кампания под надслов #БезОтпадъци, по проект "Партньорство за красива и чиста България", на сдружение
"BG Бъди активен".
Осмото издание на Международния кинофестивал за късометражно кино "Карантината" ще се проведе в периода
от 2 до 8 август на едноименния плаж в кв. "Аспарухово". Инициативата се реализира със съдействието на Община
Варна. 

Заглавие: Казанлък се включва в националната кампания "Искам да съм полезен... Рециклирай ме!" за
рециклиране на пластмасови бутилки
Дата: 31.07.2022 12:20
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Доброволци ще чистят днес труднодостъпни варненски плажове
Дата: 01.08.2022 09:33
Медия: Moreto.net

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/305036-kazanlak-se-vklyuchva-v-natsionalnata-kampaniya-iskam-da-sam-polezen-retsikl
https://www.moreto.net/novini.php?n=463028&c=01


Организират благотворителен турнир в подкрепа на момичето

Благотворителен турнир събира средства за лечението на малката Велинка от Бургас. Детето се бори с тумор в
мозъчния ствол. Семейството й моли всеки, който има възможност, да ги подкрепи.

Футболната надпревара ще се проведе на 13 август на Каменица Арена в Бургас.

Такса участие: 80 лв. на отбор

Записването на отбори стартира от 24.07.22г. и продължава до 11.08.22 г.

"Животът на малката Велинка от Бургас е застрашен, не бъди безразличен, бъди съпричастен!", апелират
близките й.

Малкият Митко от Ямбол има спешна нужда от нашата помощ. Семейството на 5-годишното дете, борещо се с две
тежки диагнози - лимфобластна левкемия и остра миелоидна левкемия, този път има две седмици да събере
сумата от 700 000 лева, за да се извърши незабавна втора хаплоидентична трансплантация, съобщи
plovdivmedia.com.

Спешността на случая изисква незабавна интервенция, а донор ще бъде неговата майка. Състоянието на детето
се влошава от ден на ден и поради риск за живота му, е изолирано в стерилна стая. Близките му молят всеки,
който има възможност да помогне, за да може Митко да напусне болничната стая и да се върне на детската
площадка, където е неговото място.

"Нямаме финансовата възможност да платим втора трансплантация и Ви молим за помощ. Срокът ни е буквално
две седмици. Моля Ви, скъпи хора, помогнете на сина ми да живее", написа баща му във фейсбук.

Ежедневно на детето се преливат кръв и тромбоцити, а донорските клетки от първата трансплантация са вече под
5%. Кампанията е спешна, лекарският екип в Израел, който е поел неговия случай изчаква последни мнения от
своите колеги по света и ще действат по един от протоколите, защото състоянието му не търпи отлагане.

Шансът на Митко в битката му срещу коварната левкемия е тази втора решаваща трансплантация.

Всеки, който желае може да дари по следните начини:

PayPal:kararadev-dmtr@abv.bg

Дарителска сметка на семейството в Уникредит:

BG42 UNCR 7000 1524 6654 90

BIC: UNCRBGSF

ТИТУЛЯР: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КАРАРАДЕВ (дете)

Лична сметка на семейството в ОББ:

BG46 UBBS 8002 1056 0316 40

BIC: UBBSBGSF

ТИТУЛЯР: КАТЯ ИВОВА ИВАНОВА (майка)

Още от В ПОМОЩ НА:

Заглавие: Животът на слънчевата Велинка от Бургас е в нашите ръце, да й помогнем да пребори тумора
Дата: 01.08.2022 11:40
Медия: Флагман.бг

Заглавие: Малко дете се нуждае от помощ за лечение
Дата: 01.08.2022 12:27
Медия: Actualno.com

Заглавие: "Работилница за мечти", която връща ентусиасти иззад океана тук

https://www.flagman.bg/article/272381
https://www.actualno.com/help/malko-dete-se-nujdae-ot-pomosht-za-lechenie-news_1791201.html
https://presstv.bg/regional/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%B5/


стажант-репортер Мартина Величкова

Вдъхновено от "Работилница за мечти" американско семейство посещава Казанлък неколкократно, води със себе
си и експерти в помощ на Дневния център

Какво е семейството, което не е семейство по рождение, но е споено от обща цел да даде дом, ласка и
атмосфера? Има ли добри хора още по тази земя?

Въпроси, които трябва да бъдат задавани непрекъснато. А има и зададени отговори и един от тях се нарича
"Работилница за мечти" в Казанлък.

Дневен център ,,Работилница за мечти" е център за деца с увреждания, чиято цел е да подпомага и насърчава
развитието им. Дневният център е дом, а там живее семейство, не просто работни места за социални работници.

Там обединяват сили учители, педагози и хора, които поддържат центъра и с обща цел и обща кауза вече 14
години го правят уютно място за подкрепа.

,,Работилница за мечти" стартира дейността си през 2008 година, променя се много през времето, а желанието за
развитие остава непокътнато и сега.

,,За да работиш при нас, да работиш с деца, както ние правим, трябва да имаш сърце и душа. Нямаш ли тези две
неща, няма да издържиш тук", споделя директорката на центъра Веска Мараджиева.

Много от активните дейности биват подпомагани от Община Казанлък и ,,Младежки център за взаимопомощ", с
подкрепата на които отварят ,,работилница за терапия", ремонтират сградата, двора и още много детайли.

"Доброто в хората е още живо, доброволци, хора със сърца помагат на центъра да разпространи целта ни, това за
което всяка сутрин се събуждаме – да направим живота, който ние толкова машинално живеем, по-лесен за
децата, които са затруднени от всяко ежедневно действие", признават работещите в Центъра.

От 2011 година насам от Младежкия център идват европейски доброволци, които имат желание да помогнат.
Включват се в инициативите – концерти, събития и всичко, което се организира. Много училища обединяват сили и
заедно откриват изложби и прояви, за да отворят децата към света и към красотата на това, което ги заобикаля.

Особено вдъхновяващ е случаят на Ани и семейството й, с които директорката и екипът се срещат, когато при тях
изпращат доброволци от независимата правителствена агенция на САЩ ,,Корпус на мира".

След престоя им тук и работата в центъра Ани се връща в Америка и убеждава свои колеги да посетят Казанлък и
да започнат да обучават екипа на Центъра. Ани заедно с мъжа си на собствени разноски, а по-късно и
основавайки фондация за подкрепа, се връща тук и помага. За поредна година тя идва иззад океана в
,,Работилница за мечти".

Ани пребивава в Центъра ежегодно – помага, насърчава, мотивира. Прибира се у дома в Щатите и после пак се
връща, защото е видяла потенциала, продължава да го вижда, убедена е, че има хора, които се трудят, а
резултатите от този труд са видими и успешни.

Чрез обучението, през което преминава екипът на Центъра всеки път, допълва уменията си за това как най-
ефективно да подпомага и достига границата на възможностите на децата, за които полага грижи.

Място като това, където мечтите се сбъдват с времето, развитието не спира, а топлотата и обичта не могат да се
измерят, има неслучайното име "Работилница за мечти".

Хората, които работят и създават това невероятно семейство, тези което се връщат тук пак и пак, възрастните и
младите, които не спират да помагат по какъвто начин могат, екипът и директорката на Центъра са хора достойни
за почит, защото това, което правят, е на изчезване в днешно време. Емоцията и сърцето, което придават на този
дом, го прави уникален, а децата се развиват.

Ще продължават да го правят с подкрепата, която им се дава.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Дата: 01.08.2022 13:36
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: В Мездра стартира екологична кампания
Дата: 01.08.2022 13:26
Медия: Враца Плюс

https://vratzaplus.com/news/16593495766506/v-mezdra-startira-ekologichna-kampaniya


Кампанията "Искам да съм полезен… Рециклирай ме!" вече и в Мездра. Целта на екологичната инициатива е да
насърчи жителите и гостите на града да събират разделно използвани пластмасови бутилки

Мездра вече разполага с креативната инсталация, добила популярност под името Шишеяд. По този начин
крайискърският град се присъедини към Националната кампания "Искам да съм полезен… Рециклирай ме!".
През последните няколко месеца кампанията, координирана на национално ниво от сдружение BG Бъди активен,
обедини над 20 населени места от цялата страна, с идеята за нуждата от повишаване нивата на разделно
събиране и рециклиране.

Мездра е един от градовете, които позиционираха Шишеяд-и, с което местният партньор в лицето на Община
Мездра направи първата стъпка към насърчаване на гостите и жителите на града да събират разделно
използвани пластмасови бутилки до 3 литра, за да бъдат рециклирани. Арт инсталацията е разположена срещу
сградата на Общинската администрация (до РЕП-а).

"Малките стъпки водят до големи промени. Очакваме нашите съграждани да са готови за малки промени в своето
ежедневие, с които да спомогнат да живеем по-чисто, подчерта по този повод Георги Гергов, главен експерт
"Опазване на околната среда" в Община Мездра. Подобни кампании могат да променят отношението ни към
околната среда и да засилят споделено чувство на отговорност към нея. Въпрос на време и натрупване на
положителни примери е това да се случи."

Събраното количество пластмаса ще бъде върнато за рециклиране от организацията по оползотворяване на
отпадъци от опаковки "ЕКОПАК - България" АД.

"Понякога на нас, хората, ни е трудно да направим връзката между своите ежедневни навици и последствия от тях.
Нужни са различни подходи и решения за всеки един човек, тъй като и причините за това са различни, смята Ласка
Ненова от сдружението координатор на кампанията BG Бъди активен. Например, някои могат да бъдат
подтикнати, ако виждат рециклирането като дейност с добавена стойност, други - чрез глоби и санкции, а трети -
чрез изграждане на удобна инфраструктура за рециклиране. Нашето сдружение се стреми да намери повече
решения за увеличаване нивата на разделно събиране и рециклиране в ежедневието на всеки от нас."

Като партньор на кампанията "Искам да съм полезен… Рециклирай ме!" през 2022 г. се присъедини и
Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), а целта, която са си поставили
организаторите, е да бъдат събрани минимум 20 000 килограма пластмасови бутилки, които да бъдат предадени
за рециклиране.

"PET пластмасата може да се рециклира многократно. Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки
в България подкрепи кампанията, защото вярваме, че всяка опаковка може да бъде върната, рециклирана и
повторно използвана за производството на нови бутилки", сподели Жана Величкова, изпълнителен директор на
АПБНБ.

Към момента в кампанията са се включили повече от 20 населени места, в които Шишеяд гостува на различни
партньорски организации – общини, учреждения, НПО формирования, бизнес организации.

"Искам да съм полезен… Рециклирай ме!" се осъществява като част от проекта "Партньорство за красива и чиста
България", който се реализира с подкрепата на Фондация Кока Кола.

За пореден път в Асеновград се проведе една хубава футболна инициатива с благороден характер. В неделната
сутрин, в последния ден на месец юли, "Арена Шипка" се изпълни с хора, дошли да поиграят футбол на малки
врати или да погледат надпреварите, в името на едно малко момче и събирането на средства за неговото
лечение. Ивайло от Асеновград е с диагноза "Аутизъм и Генерализирано разстройство в развитието". Детето има
нужда от около 20 000 лева годишно за терапии, тестове и хранителни добавки. Благодарение на тях той ще има
възможност да се развива с връстниците си, да се научи да общува с тях и да води пълноценен живот. Това
споделиха от Общински младежки съвет-Асеновград, още преди провеждането на турнира. А след като той
приключи, стана ясно, че във футболния турнир участие взеха 6 отбора, а събраните за Ивайло средства са в
размер на 1105 лв. Турнирът бе оргазнизиран съвместно от Общински младежки съвет-Асеновград, Община
Асеновград и треньорите от школата на ФК "Шипка Старс"Димитър Илиев и Георги Карев. Всеки, който не е успял
да помогне до момента, но желае да го направи, може да дари средства тук: BG29FINV915013BGNBMLLG Ивайло
Петров Поляков Дарителска сметка 

Заглавие: Над 1100 лв. бяха събрани на благотворителния турнир за малкия Ивайло
Дата: 01.08.2022 15:42
Медия: ТВ САТ КОМ

https://tvsatcom.bg/novini/asenovgrad/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-1100-%D0%BB%D0%B2-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%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/


Благотворителен базар организират в Стара Загора бежанци от Украйна. Той ще се състои на 24 август –
Националният празник на страната в парк "Пети октомври" от 10 до 18 часа. Ще се предлагат различни ръчно
изработени артикули, а събраните средства ще бъдат дарени на пострадали от войната. Това съобщи в ефира на
Радио Стара Загора украинката Татяна Тарасова, която е преводач на бежанците, активист и организатор на
събитието. Тя от дълги години живее в Стара Загора, а в момента помага на своите сънародници.

"За сега са се включили амо украински бежанци, но ще пуснем информация в интернет и се надявам да се
включат и старозагорци с каквото могат, за да съберем повече пари", каза Татяна Тарасова.

Тя коментира и трудностите, пред които са изправени украинските бежанци. По думите й някои от тях не могат да
започнат работа, защото са възрастни или инвалиди, а след приключването на програмата за настаняване на
бежанците на 31 август, всички ще трябва да си търсят сами дом и прехрана. Освен това неосигурените лица, ще
трябва да си заплатят здравните осигуровки. По отношение на децата всичко е наред – имат лични лекари,
записани са в детски градини и училища, но пък трябва да им бъдат осигурени учебници и помагала.

Цялото интервю може да чуете в прикачения звуков файл.

Благотворителен базар в Силистра събира средства за Кризисния център за жертви на домашно насилие в града.
От центъра казаха пред БТА, че се нуждаят от 8 нови легла и матраци на обща стойност от около 3000 лева.
Инициативата е на британката Бернадет Легет, която от години живее в Силистра и подкрепя различни
благородни каузи. 
"Кризисният център се нуждае от нови легла и се надявам да съберем нужните средства. Голяма част от нещата,
които продаваме, са изпратени от мои приятели от Англия, но и много хора от България също се включиха с
дарения.
Аз и съпругът ми стартирахме благотворителната си дейност преди 13 години за Дома за деца, лишени от
родителски грижи, след като той беше закрит трябваше да си намеря други каузи. Когато съпругът ми почина
миналата година, започнах да помагам на Кризисния център", разказа Бернадет.
Тя планира базарът да се провежда всеки месец, като и през септември събраните средства ще помогнат на
жертвите на домашно насилие. 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 4)

Снимка: Михаела Аройо

Денислав Стойчев е автор на фотографската серия "Център за подкрепа на бежанци от Украйна, град Варна",
която спечели Първо място и парична награда от 400 лв. в категория "Фотография" на конкурса за социално
ангажирано изкуство "Граждански Будилник" 2022, организиран от Български център за нестопанско право
(БЦНП). Средствата за наградния фонд на конкурса бяха набрани благодарение на щедри дарители и
активисти, които подкрепиха 
дарителската кампания на БЦНП през 2022 г.

Интервю на Елена Лулчева, доброволец на БЦНП, за поредицата "Истории за авторите на конкурса
"Граждански Будилник"

Денислав, разкажи ни малко за себе си. Откъде си? С какво се занимаваш?

От слънчев Ямбол съм, а тази пролет се преместих във Варна след десет години в София... Благодарен съм, че
основното ми занимание е именно най-любимото и изпълващото ме – фотографията.

Заглавие: Благотворителен базар в помощ на пострадали от войната в Украйна организиртат в Стара Загора
Дата: 03.08.2022 09:50
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Благотворителен базар в Силистра събира средства за жертви на домашно насилие в града
Дата: 04.08.2022 11:48
Медия: DarikNews.bg

Заглавие: Денислав Стойчев: "Включвайте се в благотворителни инициативи, хора!"
Дата: 01.08.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://bnr.bg/starazagora/post/101685568/blagotvoritelen-bazar-v-pomosht-na-postradali-ot-voinata-v-ukraina-organizirtat-v-stara-zagora
http://dariknews.bg/regioni/silistra/blagotvoritelen-bazar-v-silistra-sybira-sredstva-za-zhertvi-na-domashno-nasilie-v-grada-2319990
https://www.ngobg.info/bg/news/126633-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%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%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0.html


Как се зароди любовта ти към фотографията?

Открих фотографията в най-ранна детска възраст, като достъпен инструмент за визуално изразяване. Нямам
талант и търпение за рисуване. По-късно, в гимназиалните си години, лягах и ставах с фотоапарата. Буквално!
Актът на фотографиране работи изненадващо успешно за преодоляване на социалната дистанция, добър повод е
за достигане до човека насреща. Трябва да опитате!

Какви са основните теми, които те вдъхновяват и по които твориш?

Интересни са ми тийнейджърите, най-вече с тяхната енергия и оптимизъм, често граничещ с наивност. Благородно
им завиждам за това, че са във възраст, в която всекидневно поглъщат тонове нова информация, и че имат широк
социален кръг в училище. Готвя в момента нещо от архива си с такива снимки.

От няколко години една от основните теми, по които работя, е доброволчеството. Пътувах до двадесетина градове
и села през последните месеци, документирайки доброволчески социални, еко, културни, спортни и други
кампании, подкрепяни от платформата TimeHeroes. Това – без преувеличение – е мечтаната работа! Да
прекарваш пълни дни с най-чистите, мили и сърцати хора е начин на живот, какъвто искрено пожелавам на всеки.
И е супер лесно и достъпно! Включвайте се в благотворителни инициативи, хора!

Вълнуват ме също политиката, близкото минало, съветската естетика, православието и още противоречиви
помежду си сюжети и теми…

Разкажи ни повече за фотографската серия, с която участваше в конкурса "Граждански Будилник" 2022. Каква
беше мотивацията зад нея? Какво те вдъхнови?

През месец март тази година посещавах Центъра за подкрепа на бежанци от Украйна във Варна. Впечатли ме
бързото активизиране на обществото у нас още през първия ден от войната на Русия срещу Украйна. По това
време бях болен с Ковид и в не съвсем отлично състояние, но приятелката ми Михаела Аройо по цял ден следеше
ситуацията чрез нашите приятели от Бесарабия (Южна Украйна) и изумително бързо организираните акции във
Варна и из страната за подкрепа на украинския народ и очакваните бежанци.

След карантината се включихме и ние. Вдъхнови ме именно страстта на благородните човеци да отдават от
времето и силите си в помощ на другите в нужда. Много пъти доброволците остават по цели нощи в Центъра, за да
посрещат автобуси с бягащи от войната хора, дори ако по план автобусът е очакван в късния следобед.

В центъра за бежанци срещнах и две момчета, които просто се отказали да ходят на училище за няколко дена, за
да разтоварват кашони с дарения и да ги разпределят на нуждаещите се. Без нормирано работно време –
работят, докато заспят на някой стол из коридора на Спортната зала на Варна, където се помещаваше центърът
за бежанци.

Срещнах една вечер и украинката Юля, на 18, която от ден първи от функционирането на Центъра е била там. Към
полунощ тя и друг доброволец тръгнаха към Русе, за да вземат баба с внуче, които да откарат до частен дом,
отворен за бежанците, в Бургас. Снимката ми на Юля от нея вечер седя през целия 8-момартенски празник най-
отгоре в сайта на Cosmopolitan, илюстрирайки статия за прекрасното украинско момиче отдадено на
добротворството.

Кой беше най-предизвикателният момент в процеса ти на работа?

Не съм имал такъв по време на снимането на тази история. Но нещо, което е предизвикателство за мен
постоянно през последните две години, е да съм сред много хора по време на пандемия.

Как интерпретираш ти "социално ангажиращата роля" на твореца?

Не бих си позволил да определям роли и да налагам социални мисии на хората на изкуството. Да припишеш на
една абстрактна творба дълбоко социално послание може би е вървежно в някои среди и би било маркетингов
удар, но в един момент става смущаващо. От друга страна, нима един на първи поглед просто красив природен
пейзаж, не отключва желание у зрителя да участва в запазването на планетата ни здрава, без за тази цел авторът
да е изписал страници тежка художествено-политическа аргументация?!... 
Във фотожурналистиката, обаче, не се сещам за друга роля на фотографа, освен тази да отразява достоверно
обществено значими теми. И да застава с името си зад снимките и визуалните си наративи.

Важно ли е според теб творците да създават социално осъзнато и ангажирано изкуство?

Важно е, но не е задължително. Безкрайно уважавам както творци, създаващи социално ангажирано изкуство,



така и такива, които продуцират храна за душата и комфорт за духа. 
В своята работа често подсъзнателно си налагам социална мисия. Вярвам, че в моя случай така е правилно.
Радвам се, ако фотографиите ми допринасят за осветяването на каузи и мотивирането на хора да участват в тях.

С какви чувства продължаваш напред след участието си в конкурса "Граждански Будилник"? 

Фестивалът "Граждански будилник" в средата на юни, на който се запознах с творбите на останалите участници, ме
зареди с енергия за седмици напред. На него присъстваха същите такива озарени от добротата хора, каквито
обожавам да снимам. С какви чувства продължавам напред? С още по-голяма вяра в смисъла на социално
ангажираното изкуство.

Какво си пожелаваш? 

Да не губя тази вяра.

Какво планираш да направиш с получената парична награда от конкурса?

Сумата от наградата ще инвестирам в предстоящите си пътувания в търсене на добрите хора. А защо не и в
инициативата, в която участвам от 2015 насам - "Бъди човек". Тъкмо ни предстои августовската кампания, в
рамките на която няколкостотин възрастни, самотни и хора в нужда от селата от Ямболска област ще имат
неочаквани гости с пакети с продукти...

Церемония по награждаване на авторите в конкурса "Граждански Будилник" vol.5, 19 юни 2022 г.,
Топлоцентрала - София

Изложба "СДРУЖЕНИ: Силата да сме заЕДНО" 2022

Правото на сдружаване е ключово гражданско право за всеки от нас, защото ни позволява да се изправим пред
очите на несправедливостта и заЕДНО да направим необходимото, за да подобряваме света. Фотографската
серия "Център за подкрепа на бежанци от Украйна, град Варна" е част от изложбата "СДРУЖЕНИ: Силата да сме
заЕДНО" 2022. Експозицията представя фотографиите, илюстрациите и текстовете на 15-те социално ангажирани
автори, отличени в конкурса "Граждански Будилник" vol.5. Те разказват вълнуващи истории за солидарност и за
силата на гражданското сдружаване, какво задвижва тази енергия, накъде е насочена тя и какво всъщност
означава да сме заедно - обединени и сдружени?

Разгледай и сподели изложбата онлайн:

През 2023 г. предстои шестото издание на конкурса "Граждански Будилник". Ако искаш да подкрепиш младите
таланти, които създават изкуство, говорещо за права, можеш да дариш за тях още сега.

За връзка с нас – може да ни драснеш на имейл: budilnik@bcnl.org или да ни потърсиш на тел: 0888-519-991

________________

Това интервю е създадено с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"

"За истината" е независима платформа в подкрепа на разследващата и критична регионална журналистика, а
авторите й често са единствените, които осветляват местните власти и местните феодали

Може ли километър улица в провинциален град да струва 4 пъти по-скъпо от първокласна магистрала? А може ли
"далаверата" в малките населени места да е по-голяма от тази в столицата? Защо има райони, в които местните
власти и местните олигарси управляват като феодали? А защо никой не говори за това?

Оказва се, че може. И да, в много случаи никой или почти никой не говори за това. Ей такива обикновени въпроси,
на които не се дават отговори, стоят зад срамното сриване на свободата на словото в България, което преди
година падна до печалното 112-о място.

Често гражданите изобщо не научават, че на 300-400 км от София се разпиляват огромни публични средства, че на
тъмно се харчат милиони, че има безобразни случаи на злоупотреба с власт, че обществени поръчки се раздават
на "наши" фирми, въпреки доказани нарушения в процедурите. Че сумарно "далаверата" във вътрешността на
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страната е много по-голяма, но остава неизвестна за обществото.

Защото няма кой да я постави под прожекторите. В много региони липсват независими журналисти, които да
бъдат кучета-пазачи на гражданите и да осветляват случаите на корупция, безсмислено харчене на пари и
непрозрачно управление. А липсата на независими местни медии води до фатално манипулиране на
информацията, която гражданите получават и до пълна безконтролност на местните власти.

Работата на разследващите журналисти по принцип е трудна. А още по-тежка е тя извън столицата и големите
центрове. В по-малките градове, където всички се познават и нерядко едни и същи властови, икономически и
политически кръгове държат и ножа, и хляба, а понякога и личните карти на хората, реакцията на засегнатите е
моментална и по всички фронтове. Там истината често има висока цена. Затова и все по-малко стават хората,
които са готови да я платят.

Именно трагичното състояние на регионалните медии предизвиква кореспондента на "Дневник" и "Капитал" във
Варна Спас Спасов (бел.ред. на снимката) да създаде платформата "За истината" в подкрепа на независимите
и критични местни журналисти. Проектът стартира през 2017 г., на 1 ноември, Денят на народните будители.
Датата е избрана съвсем съзнателно, защото платформата, освен всичко друго, иска да събуди гражданската
активност на хората дори в малките населени места. "За истината" се издава от Сдружението с нестопанска цел
"Про веритас" и се финансира от Фондация "Америка за България".

Darknet: Тъмната страна на регионалната журналистика

През 2016 г. Спас Спасов прави поредица от разследващи материали за състоянието на регионалните медии.
Събраните данни дават основание на автора да направи печалния извод, че "регионалната журналистика се
продава евтино и се купува масово".

"Ситуацията беше и все още е изключително тревожна", коментира Спас. Неговото разследване показва, че
за да получат финансиране, издателите на частни регионални медии масово сключват договори с местните власти
и на практика се превръщат в техни говорители. А големите губещи са гражданите, които не получават достоверна
информация, защото местните журналисти копи-пействат прессъобщенията на институциите и избягват
забранените от властта теми, обяснява Спас.

Според анализ на Асоциацията на европейските журналисти – България, един от най-разпространените методи
за влияние върху регионалната преса са договорите за т.нар. "информационно обслужване", които медиите
сключват с общинските администрации. Тези договори неофициално, а понякога и съвсем официално
предвиждат "опазване на добрия имидж" на местната власт за периода на финансиране.

Разследването на Спас показва, че 10 произволно избрани български общини са похарчили за период от три
години (2013 – 2015 г.) близо 2.7 млн. лв. за купуването на влияние в местните медии. По-фрапиращото е, че с тази
сума са били купени над 90 процента от медиите по места.

"Стигна се до тежка деформация на медийната среда във вътрешността на страната, която има дълбоки,
а вече дори и фатални последици", коментира с тревога Спас и обяснява, че пораженията не са само за
свободата на словото, а могат да бъдат идентифицирани в безконтролното упражняване на местната власт, в
масовото прилагане на порочни и корупционни практики при възлагането на обществените поръчки, в откровените
до наглост конфликти на интереси, в неприкритото срастване на властта по места със структури на сивия сектор в
бизнеса, а в още по-безскрупулните си варианти и директно с организираната престъпност. 
Спас посочва парадоксални ситуации, при които местната власт влияе директно на медиите - като предаване в
частна радиостанция в Габрово, платено от общинската администрация, в което "водещи" са кметски служители.
"Никой не би повярвал, че това е възможно, докато не го чуе с ушите си, или не види документите за
отпуснатото публично финансиране", казва Спас. При друг случай съветник от Шумен, критик на местния кмет,
не получава достъп в продължение на години до общинската телевизия, чийто директор подписва трудовия си
договор именно с кмета.

"Регионалната журналистика е като Darknet – изобщо не подозираш какво има там, до момента, в който
влезеш в тази мрежа. В регионалната журналистика, както в Darknet, е пълно с трафиканти на всякакви
неща и с ченгета. И цялата тази среда е токсична за един независим журналист, който иска да се занимава
честно и достойно с професията си" – така Спас Спасов определи състоянието на регионалната журналистика,
когато анализира темата пред проведения в София форум на World Press Institute.

Това тревожно състояние на регионалната журналистика мотивира Спас да създаде онлайн платформата "За
истината"

Пътят към истината

Моделът на платформата е заимстван от авторитетни центрове за разследваща журналистика в САЩ, разбира се,
в български мащаби. През 2013 г. Спас участва в програма на World Press Institute, която включва посещение в Ню
Йорк в редакцията на "Про публика" (ProPublica) - информационен сайт с идеална цел, създаден от
неправителствена организация. ProPublica е платформа за разследваща журналистика, конкурент на подобен
голям център в Бъркли. И двата центъра развиват разследваща журналистика под формата на неправителствени



организации, с асболютно прозрачно финансиране и цели.

Три години по-късно, когато вижда състоянието на регионалната преса в България, Спас решава да приложи този
изпитан модел. Създава организацията с нестопанска цел "Про веритас", която да се занимава с разследваща
журналистика. "Когато разследващата журналистика се прави от неправителствена организация, която не
формира печалба, това създава повече доверие в разследванията и журналистите трудно могат да бъдат
упрекнати в комерсиалност. Освен това една такава структура винаги е с много ясно и прозрачно
финансиране", казва Спас

Разбира се, проектът за българската платформа изобщо не може да се сравнява с ПроПублика и центъра в
Бъркли, които имат огромни бюджети от десетки милиони долари, много по-големи екипи, които работят на много
по-голяма територия. "Но в един микроскопичен вариант това е аналогът на независимите платформи в
България", посочва Спас. Той кандидатства с проекта си пред фондация "Америка за България", защото, както
посочва, в България е почти невъзможно да се намери финансиране за подобна платформа за разследваща
журналистика. "У нас държавата продължава да е най-големият рекламодател и най-големият работодател.
Частните бизнеси продължават в една или друга степен да са свързани с държавата, т.е. да са зависими от
нея и никой не би си позволил проблеми с централната власт, като финансира една медия, която се мъчи да
прави прозрачни разхищението на публични средства, връзките на държавни институции и хора с
организирана престъпност, със сивия сектор", обяснява Спас. Проектът му е одобрен от "Америка за
България", а останалото, както се казва, е история.

"За истината" започна от нула и за по-малко от 5 години се утвърди като добре позната медия, синоним на
качествена журналистика. "На фона на все по-ширещата се жълта и безотговорна журналистика в България,
беше важно да се създаде платформа, която да дава гаранции за достоверност на публикуваната
информация", подчертава Спас.

Днес "За истината" е търсен партньор от български и международни медии, както и от неправителствени
организации като фондациите "Антикорупционен фонд" и "Фридрих Науман". Кореспондентската мрежа на "За
истината" е ключова през последните години при създаването на "Черната книга на правителственото разхищение
в България", ежегодно издаван от "Фридрих Науман" сборник с истории за неправомерно похарчени средства на
българския данъкоплатец. Текстове от "За истината" бяха препубликувани в издания като "Дневник" и Медиапул",
хора от екипа бяха ползвани като регионални кореспонденти на тези издания. По принцип, цялото съдържание на
"За истината" от самото начало е предоставено за свободно препубликуване, с единственото условия да се
посочва първоизточника.

За своите разследвания журналистите, работещи за "За истината", са удостоявани и с редица отличия,сред тях
са награди от конкурса "Валя Крушкина – журналистика за хората", награда "Паница" за гражданска доблест, както
и три награди "Златен ключ" на "Програма Достъп до информация" – две от които за самия Спас

Цената на истината

Истината струва скъпо – това установяват на свой гръб разследващите журналисти от екипа. Емилия Димитрова-
Данкова в Севлиево, Венелина Попова в Стара Загора, Иван Атанасов в Харманли, Дияна Желязкова в Шумен,
Петя Михова в Бургас, Елена Павлова в Смолян, Димитър Пецов в Силистра изграждат мрежата от журналисти
на платформата.

Част от екипа на "За истината". От ляво надясно - Спас Спасов, Зарко Маринов, Диана Желязков, Петя
Михова, Венелина Попова и Емилия Данкова

Често те са сред малцината, задаващи неудобни въпроси и въпреки опитите на властимащите да спрат или
затруднят разследванията им, Емилия, Венелина, Иван, Дияна, Петя, Елена и Димитър неуморно търсят отговори.
За да информират гражданите как работят местните управници и заемащите публични длъжности, и как се харчат
обществени средства.

Разбира се, това си има цена. Авторите на критични материали са подложени на натиск, имената им са
очерняни в жълтите медии и социалните мрежи, получават заплахи, както те, така и техните семейства. Често
срещу тях и техните медии се водят скъпи съдебни дела, които изтощават ресурсите им и ги поставят за дълго в
отбранителна позиция.

"Средата, в която работят колегите в Севлиево, Шумен, Хасково, Харманли, Стара Загора, е несравнимо
по-трудна от тази в столицата и големите градове. В по-малките градове "ответният удар" идва много
по-бързо и реакциите на засегнатите от публикациите са много по-жестоки от това, което могат да си
представят журналистите в София. А когато си обект на атака в малкия град, в буквалия смисъл на
думата е проблем дори да се разходиш по улицата", казва Спас. И подчертава многократно: Всички, които
работят за платформата, са герои на тихия фронт!

Обучение на екипа

Спас е наясно и за другата цена, която плащат разследващите журналисти - оклеветяването, очернянето,
вменяването на вина на журналистите е много по-лесно в един малък град или дори областен център, отколкото в



София. "Никой не чува за всичко това, което тези журналисти трябва да понесат, за да работят честно и
отговорно и да бъдат почтени към аудиторията си", коментира Спас.

Миналата година Венелина Попова от Стара Загора стана обект на очерняща кампания, след като публикува
разследвания за даренията на Делян Пеевски към различни болници по време на ковид епидемията. В отговор
няколко вестници на депутата пуснаха една и съща неподписана публикация, в която обект на обиди беше не само
журналистката, но и изданията, за които работи. Попова беше наречена "пропагандатор" и обвинена, че "пречи на
лекарите да работят" и ги "тормози", като изпраща на болниците въпроси, свързани с даренията на Пеевски.

Разследване на Емилия Димитрова от Севлиево доведе до отстраняването на директорката на службата за
социално подпомагане в Габрово заради конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение. Въпреки
безспорните нарушения, уволнената директорка заведе дело за клевета срещу журналистката и две години я
разкарва по съдебните зали. Разбира се, Емилия спечели делото, но само тя си знае с колко нерви и тревоги е
"платила" двегодишната съдебна сага

След разследване за контролиран вот в Делиормана, което показа как цели села гласуват "преференциално" в
полза на един кандидат, авторката на публикациите беше атакувана с оклеветяващи и очернящи лъжи в едно
"кафяво" издание, използвано като бухалка срещу неудобни хора.

В подобни случаи е много важно журналистите да получат подкрепа, за да не се чувстват самотни в опитите си да
разобличат корумпираната върхушка, казва по този повод Венелина Попова. Именно тази крайно необходима
подкрепа, която "За истината" дава на своите журналистите, е едно от най-ценните постижения на проекта.

Трибуна и закрила за истината

Освен че е независима трибуна за критичната журналистика, платформата организира обучения и предоставя
юридическа закрила на разследващи журналисти от страната. Всички членова на екипа на "За истината" могат
да разчитат на юридическа защита, ако станат обект на съдебни преследвания.

"В страната има журналисти, които по една или друга причина работят сами и често са напълно изолирани
в опитите си да изкарат на светло далаверите на местните власти. Тези журналисти не се познават
помежду си, не получават подкрепа от съсловните организации, трудно получават юридическа помощ,
когато имат нужда от нея. Те се страхуват от започването на едно съдебно дело срещу тях, защото не
разполагат с финансовия ресурс да го водят, дори когато е абсолютно сигурно, че ще го спечелят. Освен
това, тези журналисти нямат достъп до всички проекти и програми за повишаване на квалификацията и за
усъвършенстване. Затова другата страна на проекта беше да създаде една общност, мрежа от хора, които
да се познават и да си оказват помощ, да усещат солидарността на групата, която стои зад тях, когато са
атакувани и нападнати, да получават юридическа защита и достъп до обучения", обяснява Спас.

И идеята му работи повече от добре. Само допреди пет години журналистите от Смолян, Севлиево, Шумен,
Бургас, Стара Загора и Харманли изобщо не се познаваха. Сега те са една общност от съмишленици, които
знаят, че има и други "мохикани" като тях, и това им дава повече кураж. Не е лесно да си сам, но когато има
общност, която да застане зад теб, имаш силите да се справиш, убедени са журналистите от "За истината".

Екипът на "За истината" на откирването на офиса на "Отзвук" в Смолян през 2019 г.

На светлата страна

В България, която е сочена като символ на корупция, има достатъчно "храна" за разследваща журналистика на
национално ниво. Там излизат и големите шумни теми. Извън София обаче има безброй подобни теми, които
оставата скрити, само защото са далече от столицата. Затова създаването и утвърждаването на платформа за
независима регионална журналистика без преувеличение може да се определи като сериозен успех в борбата
за демокрация. Защото, както Спас обича да повтаря, журналистиката играе фундаментална роля в процеса на
демократизация. "Само така свободата може да бъде гарантирана - чрез поддържането на открит канал за
комуникация между гражданите и управляващите. Журналистиката прави този диалог възможен и трябва да
натиска "червения бутон" на алармата всеки път, когато хората с власт се опитат да заглушат този
разговор", убеден е създателят на "За истината".

За близо петте години на своето съществуване, платформата напълно доказва неговата теза и се превръща в куче-
пазач на обществените интереси в различни региони. "При напълно овладяната медийна среда извън
столицата, която над 90 % е купена по един или друг начин, беше невъзможно да се разработват темите за
корупция и злоупотреба с власт, които сега присъстват в "За истината". Да не говорим, че беше невъзможно
такива теми да стигнат до национална аудитория, защото не могат да минат през цензурата,
упражнявана от местните органи на властта", коментира Спас. Сега платформата изважда на бял свят много
от скритите доскоро теми, а много от тях се превръщат и в национални.

Благодарение на авторите на "За истината" гражданите видяха, че във вътрешността на страната се прахосва
огромен финансов ресурс. Този факт обикновено остава незабелязан, защото тези огромни средства се
разпределят от местните органи на властта и в много направления. "Вниманието на хората лесно се грабва от
една национална далавера, каквато видяхме на магистрала "Хемус" и изсипаните там няколко милиарда



накуп. А в същото време никой не обръща внимание, че през общините се въртят абсолютно идентични
схеми, които сумарно правят повече пари от сделката за "Хемус", дава пример Спас.

Във Варна по същата схема, като "Хемус", беше построен прословутият булевард "Левски", където километърът се
оказа 4 пъти по-скъп от един от лотовете на магистралата. "Пропорционално далаверата във Варна е 4 пъти по-
голяма от тази на магистралата, само че трудно някой обръща внимание на една далавера за 220 милиона,
която се случва на 3-километров булевард, на фона на милиардите за магистралата. Иначе схемата беше
абсолютно същата – с авансово отпуснати пари, с работа на инженеринг", коментира Спас и подчертава, че
така се случвата нещата в цялата страна - от малките градове, като Севлиево, до областните центрове.
"Далаверата е огромна, разпилява се огромен финансов ресурс през местните органи на властта и през
непрозрачни схеми на обществени поръчки", обобщава създателят на платформата.

Спас Спасов е един от най-изявените разследващи журналисти у нас, ръководител на кореспондентското бюро
на "Дневник" във Варна. Дори хора, които не знаят името му, са чували за дупката за 43 милиона лева в центъра на
Варна или за заровените милиони в пристанището заради Теца на Доган – все разкрития на Спас. Той е в
професията повече от 30 години и е сред хората, които първи в България започват да се занимават с критична
журналистика. Смята, че журналистът не просто трябва да задава въпроси, а да не спира, докато не получи
отговори и докато не стигне до истината. Специализирал е в САЩ и в Холандия, завършил е курса "Медиите в
интернет" в Центъра за обучение и квалификация на журналисти в Париж. През 2012 г. става "Човек на годината "
за журналистическа доблест на Българския хелзинкски комитет, а през 2016 г. получава награда на "Програма
Достъп до информация" за най-добър материал, свързан с правото на достъп до информация.

Днес повече от всякога Спас и колегите му са убедени, че ролята на критичната журналистика ще става все по-
отговорна заради "експлозията" на социалните мрежи и на фалшивите новини. "Оттук нататък критичната
журналистика трябва все повече да се фокусира в това да обяснява фактите, да дава отговор на въпроса
"защо?", да търси новини зад новините, да доказва и да опровергава", казва Спас.

И коментира, че журналистиката е много повече от посредник - тя е морален компас: "Разследващите
журналисти често трябва да решават в работата си къде е границата между закона и морала, защото
неморалното мното пъти се оказва напълно законно. В моята работа съм намерил решението в един
принцип на американската журналистика, който гласи: "Не питай кое е законно и незаконно, а кое е морално
и неморално. Спомни си, че робството някога е било законно".

Утвърдената вече платформа за разследваща журналистика "За истината" е спечелила финансиране от "Америка
за България" за нов период, до 2025 г. В този период трябва да бъде запазен и разширен екипът от журналисти,
да се създаде кръг от регионални медии и да се работи върху подобряването на платформата, чрез
създаването на подкаст и разработването на канали в социалните мрежи за популяризиране на
съдържанието– така очертава бъдещето на "За истината" създателят на платформата

А екипът на "За истината" ще продължава да избира светлата страна, макар че това ще е "трудно, вероятно
бедно, може би самотно и – със сигурност несправедливо", както предупреди преди години незабравимият
Кристиян Таков в обръщение към випускниците на Софийския университет. Но самият факт, че една тайна е
станала публична, вече е победа – в това са убедени всички журналисти от екипа на "За истината", които водят
постоянна борба, за да извадят истината на светло.

Можете да подкрепите работата на екип на "За истината" с дарение.

ххх

#нпокореспонденти

Омбудсманът Диана Ковачева сезира служебния заместник министър-председател по обществен ред и министър
на вътрешните работи Иван Демерджиев, служебните министри на правосъдието Крум Зарков, на електронното
управление Георги Тодоров, на младежта и спорта Весела Лечева, както и председателя на Държавната агенция
за закрила на детето Елеонора Лилова, за опасността от прекратяване работата на Националния център за
безопасен интернет и закриването на горещата линия SafeNet към него. Това съобщиха от пресцентъра на
обществения защитник.
Проблемът е, че Националният център за безопасен интернет работи изцяло на проектно финансиране.
Европейската комисия осигурява 50% от необходимите средства чрез европрограмите "Безопасен интернет", а от
2014 година и "По-добър интернет за децата", но има условие за национално съфинансиране на дейностите. 

Заглавие: Омбудсманът призова държавата да подкрепи горещата линия за закрила на деца от посегателства в
нета
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"За съжаление държавата вече една година не може да намери адекватни механизми, за да може да осигури
държавно съфинансиране и по този начин да гарантира на децата в България закрила от посегателства в
интернет. Отговорно трябва да отбележа, че на практика НЦБИ вече 16 години изпълнява ангажименти на
държавата, произтичащи от редица международни актове, към които страната ни се е присъединила, както и от
разпоредбите на европейски директиви, с което да защити на практика правото на децата да се възползват
безопасно от възможностите на дигиталната епоха. Именно в тази посока са и препоръките на Съвета на Европа
към България да финансира дейности, осъществявани от гражданското общество, за превенция на рисковете и
защита на децата в дигиталното пространство, за което ме сезираха и от Националната мрежа за децата", пише
омбудсманът.
Проф. Ковачева подчертава важността на Центъра за безопасен интернет, основан през 2005 г. от Фондация
"Приложни изследвания и комуникации" с частичната финансова подкрепа на Европейската комисия. От май 2006
г. към него е открита българската интернет гореща линия за борба с незаконното и вредно за децата съдържание
и поведение в интернет пространството.
Омбудсманът обръща внимание на факта, че горещата линия поема сигналите за тежко насилие, трафик,
сексуална експлоатация над деца, детска порнография и компютърни посегателства срещу деца и непълнолетни,
докато консултативната линия съветва и консултира случаи на онлайн тормоз, вредно и опасно съдържание.
Посочва също така, че Центърът координира Обществения съвет за безопасен интернет, организира обучения за
повишаване информираността на обществото за рисковете за децата при ползване на интернет, социални мрежи
и мобилни устройства, както и начините за превенция и търсене на помощ.
Общественият защитник отбелязва, че Центърът е единственият български член на европейската мрежа от 30
центъра за безопасен интернет Insafe, както и на Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE,
която обединява 43 държави. Като член на тези организации изпълнява програми за развитие на дигитална
информационна грамотност, разработват се методики и се въвеждат в училищата, обучават се учители, работи се с
деца.
Диана Ковачева допълва, че Центърът за безопасен интернет работи заедно с ГДБОП и с Интерпол. За 2021
година са обработени над 15 000 сигнала, като от тях към ГДБОП са отправени над 1 500 сигнала за случаи, които
попадат в полето на Наказателния кодекс. Около 10 сигнала годишно са за деца, станали жертви на педофил в
мрежата. 
"Общо от 2005 г. са обработени над 63 000 сигнала за насилие и тормоз за деца онлайн, подадени от деца,
родители, работещи с деца, граждани, особено увеличени по време на пандемията – от 9 289 през 2019 г. на 17
855 през 2020 г.", посочва омбудсманът.
Ковачева подчертава, че тревогата ѝ е свързана и с факта, че след спирането на дейността на Националния
център за безопасен интернет, над 16 000 деца и непълнолетни, жертви на онлайн насилие, тормоз, злоупотреба,
трафик и сексуално насилие, които всяка година търсят подкрепа, вече ще бъдат сами в огромното онлайн
пространство и няма кой да им помогне. Затова тя настоява всички отговорни институции в спешен порядък да
потърсят начини и възможности за решаване на проблема със затварянето на Центъра за безопасен интернет. 

Интервю на Дневник 
Александър Кашъмов е адвокат и ръководител на правния екип на фондация "Програма Достъп до
информация". Той е и сред авторите на доклада на Антикорупционния фонд за състоянието на борбата с
корупцията в България. Сред изводите на анализа са, че корупцията по високите етажи на властта остава
скрита. Кашъмов е и автор на годишния доклад на "Програма Достъп до информация" за прозрачността на
институциите. "Дневник" му отправи въпроси свързани с двата анализа.
В средата на юли Програма "Достъп до обществена информация" представи своя годишен доклад. Как се развива
прозрачността на институциите през последната година?
- От една страна, може да кажем, че законът за достъп до информация продължава да се утвърждава като един
работещ закон в полза на гражданите, създава сериозни задължения на прозрачност. От друга, прозрачността,
свързана с публикуването на информацията, се подобрява бавно.
Това което прави силни впечатление е големият бум на електронните заявления. От една страна, хората все
повече ползват интернет, платформата, която беше създаде през 2015 година, от друга страна, пандемията от
COVID-19 доведе до едно физическо дистанциране на институциите от гражданите, което в рамките на едно
електронно интернет общество нямаше как да не преминат към електронна комуникация.
За 2021 година имаме 14 хиляди подадени заявления, от които поне 3/4 са електронни, а не на хартия. Допреди 3-
4 години бяха поравно с хартиените, а преди това последните имаха превес. 
Това създава определени предизвикателства, защото се срещнахме с някои намерения на някои институции в
това число и Националното сдружение на общините, да се изменя законът в посока идентифициране на
гражданите чрез някакви системи за сигурно електронно идентифициране. Такова нещо е недопустимо от гледна
точка на международните стандарти.
Фактът, че хората подават електронни заявления, не трябва да води до някакви нови ограничения на правото на
достъп до информация, а до това да се развива капацитетът да се отговаря на такива заявления, да има по-
голямо познаване на закона, по-големи възможности да се работи, да се познават новите реалности.
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Администрацията трябва да осъзнае най-после, че правото на достъп до информация е, първо, основно човешко
право, гарантирано от конституцията и Европейската конвенция за правата на човека, второ, то е предпоставка
гражданите, както казва Конституционния съд, да осъществяват информиран избор, както и да вземат участие в
процесите на вземане на решения и правенето на политики в различните области.
Това е единственият път към развиване на демокрацията. От ПДИ мислим, че трябва да се положат специални
усилия за обучения на администрацията, за подобряване на капацитета да се качват документи в интернет, да се
продължи тенденцията за синхронизиране на уебсайтовете на институциите от гледна точка на достъпа до
информация. 
За поредна година изказваме своето неудоволствие и разочарование от това, че което и да е българско
правителство да е на власт и каквито и да са политическите сили в него, има една невидима ръка, която пречи да
се развиват най-добрите стандарти за достъпа до информация. 
Вече близо 15 години не подписваме конвенция за достъпа до официални документи. Не разбираме защо в
България, която благодарение на активните граждани, на журналистите и на неправителствените организации, и
на Програма "Достъп до информация" - един от пионерите в световен мащаб, най-старата в Югоизточна Европа,
защо цялата тази активност, която на международната сцена води до очаквания България да е сред държавите,
подписали и ратифицирали тази конвенция, продължава тази тиха борба и съпротива.
Как си обяснявате тази съпротива?
- Всички неща, които сме чували, са формални.
Обяснявам си като това, че у нас така и не видяхме една достатъчно сериозна, истинска и силна проевропейска и
процивилизационна вълна на управлението, която да отговаря на високите очаквания на българските граждани,
които искат да живеят в по-добро и по-цивилизовано общество.
Въпреки всичките тези усилия гражданското общество в България остава силно, но лидерите ни остават слаби.
Друг доклад, представен наскоро, на който сте автор - е този на Антикорупционния фонд. В него един от изводите е,
че за борбата с корупцията изминалата година е била нулева. Какво не е направено за подобряване на борбата с
корупция?
- По отношение на борбата с корупцията в България има неща, които не са направени през последните 15 години.
Намерения от времето на тройната коалиция, които са залегнали пак в стратегията на правителството за периода
2021-2027 година, приета миналата година. Това са мерки дежа вю. Например - това да се подобри
координацията на различните институции, да се усили ролята на инспекторатите в министерствата и към Висшия
съдебен съвет, да се подобрят етичните кодекси и да се направи кодекс на служителите, заемащи висши
държавни длъжности.
Такъв имаше още в периода 2007-2008 година, но не беше публикуван.
Не знам на какво се дължи повторението на подобна препоръка, но самото повторение е вид диагноза - за това,
че се въртим в кръг с превенцията и борбата с корупцията. Самият факт, че съществуват същите проблеми, същите
намерения, показва, че един от проблемите е, че координацията между отделните институции не е добра.
Друга съществена причина, поради която анализът на Антикорупционния фонд е толкова критичен, е, че се
потвърждава обстоятелството, че отнемането на незаконно придобито имущество беше изкуствено пришито в
работата на антикорупционната комисия. Работата в тази насока, отделно от въпроса как я оценяваме, дали е
ефективна или не, дали се нарушават основни права, работата тласка както персонала на комисията, така и
обществото в една различна посока от превенцията и противодействието на корупцията. В доклада сме цитирали,
че от всички съдебни производства, които са започнали, само две са свързани със запори заради корупционни
престъпления. 
В областта на конфликта на интереси също няма особено развитие, работата върви тромаво, с не кой знае какъв
успех. За миналата година има 22 случая на установен конфликт на интереси срещу над 80 неустановени. Това са
104 казуса за годината, което не е много за една институция. 
През 2018 година уж под знака на подобряване на борбата с корупцията 150 хиляди държавни служители бяха
извадени от лицата, заемащи висши държавни длъжности, които подлежат на проверка от тази комисия. Беше
решено, че на местно ниво ще се гледат техните случаи на конфликти на интереси, което води до неефективност и
феодализация на тази система.
Едно от нещата, които антикорупционната комисия не прави и което също е в ущърб на борбата с корупцията, е, че
където няма установяване на конфликт на интереси и санкции, тези случаи не послужват за анализ на
корупционната среда. Което е пълен абсурд,
В развитите западни системи за превенция на корупцията точно тези случаи са най-важните. Случаите, които са
нови и при които не може да се намери основание за санкция, но те могат да бъдат използвани, за да бъдат
подобрени мерките, средата, да бъдат развити правилата. Тези случаи трябва да бъдат смилани и да са гориво за
развиване на мерките. Това не се случва 15 години в тази страна.
През последната година имаше силна заявка от бившите управляващи за борба с корупцията, а същевременно все
пак няма никакви резултати. На какво се дължи това?
- Една от причините е, че в края на 2021 година беше формирано правителство, чийто формат досега не се беше
случвал - четворна коалиция. И то от партии, които са с доста различни позиции по основни въпроси, това само по
себе си затруднява. Но и външните кризи се отразиха - продължаващата ситуация с COVID-19, макар не толкова
интензивна, но и войната в Украйна допълнително разстроиха нещата. Ние търпим проблеми и от факта, че сме
на предна линия на този конфликт.
Oсвен това сме обект на една дългосрочно геополитическа атака от страна на Кремъл. Всичко това, както и
вътрешните сътресения в коалицията, не помогна много за развиване на темата "Антикорупция". 
Все пак имаме внесен законопроект, който остава в миналото, но много ми се иска общественият дебат, който се
проведе, да не бъде оставен там, а да се проучат внимателно различните констатации и съображения.
Усилията трябва да продължат, иначе държавата няма как да се прочисти от несвойствени и неестествени връзки,



което ще продължава да създава не само усещането, че мафията има силна връзка с държавата, но и реалността.
Защото всъщност превенцията и противодействието на корупцията са насочени главно към преустановяване на
частни влияния върху публичната власт. Но тези влияния не са просто влияния на отделни лица или бизнес, те са
често пъти влияния на мафия, на организирана престъпност или на геополитически противник, който се опитва да
установи контрол над Дунавската губерния.
......

Цялото интервю можете да прочетете в Дневник.

Източник снимка: http://www.kashumov.com/bg/za-men/b iografia.html 
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