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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Тазгодишният носител на традиционната стипендия "Лъчезар Цоцорков", която се връчва на изявен студент от
Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", е Елена Благоева, която учи специалността "Компютърни
технологии в инженерната дейност". Тя ще получи наградата на Фондация "Асарел", заедно с поканата за стаж в
компанията ни, обявиха от "Асарел Медет" АД. Заради пандемията от коронавирус и тази година Българската
минно-геоложка камара отмени традиционното национално честване на Деня на миньора. На 18 август, когато
почитаме Успението на св. Иван Рилски – закрилник на миньорите и на всички българи, в катедралния храм
"Света Неделя" в София бе отслужен молебен за здраве и благополучие, на който присъстваха тесен кръг гости –
членове на Управителния съвет на БМГК, представители на НТС по минно дело, геология и металургия и на
миньорските синдикати. Плакетите и грамотите на отличените компании ще бъдат връчени при първото възможно
официално събитие на Българската минно-геоложка камара. Престижна награда получи "Асарел Медет" АД По
случай Деня на миньора на 18 август "Асарел-Медет" получи за осми път наградата "Грижа за природата" заради
изпълнените проекти за опазване на околната среда. 65 дка от Окисно насипище и 50 дка сух откос на
хвостохранилище "Люляковица" са рекултивирани през 2021 г. По фирмената програма "Екология" са изпълнени
21 екологични задачи, като само 8 от тях са част от концесионните ангажименти на компанията ни. Чрез
Комплексния екологичен полигон се осъществява мониторинг върху компонентите на околната среда в
партньорство с Научно-изследователския институт към Софийски университет "Св. Климент Охридски". На сайта на
"Асарел-Медет" заинтересованите страни могат онлайн да следят в реално време показателите за състоянието на
водите в района на дружеството, а работата на трите пречиствателни станции се управлява от интегрирана
автоматизирана система. 

Рекордните 179 български ученици, разпределени в пет групи, участваха през тази година в учебно-тренировъчния
космически лагер Space Camp Turkey по модел на Американската космическа агенция NASA. Заедно с тях до
програмата се докоснаха 9 учители от София, Бургас, Плевен, Павликени и Белослав.

Това съобщиха от Центъра за творческо обучение, който е координатор на програмата за цяла България. По
време на лагера българските участници успяха да извоюват множество отличия, сред които престижната награда
Кая Тунсер "Правилни неща", спечелена от осмокласника Максим Стойчев, възпитаник на СУПНЕ "Фридрих
Шилер", гр. Русе, както и медалите за изключително представяне Outstanding Camper, присъдени на 15-годишните
възпитанички на Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" Александрия Чальовски и Йоана
Старкова, както и Ивайло Манолов на 12 г. от ЧОУ "Света София".
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Много отбори с български ученици се представиха отлично и извоюваха отборни награди. Тази година в журито на
конкурса за космическия лагер участваха експерти с богат опит и разнообразна експертиза, сред които Петър
Теодосиев, един от създателите на БГ Наука, д-р инж. Ивайла Сопотенска, лабораторен техник в голяма
мултинационална компания, а Татяна Иванова, чиято амбиция е да стане първата българка космонавтка и тази
година е патрон на Space Camp Turkey.

Следващото издание на конкурса се очаква да стартира през есента. От Центъра за творческо обучение се
надяват да привлекат повече общини в партньорската си програма, както и още спонсори, които да обезпечат
участието на повече български ученици в космическия лагер. През 2022 г. Център за творческо обучение успя да
осигури 53 стипендии, осем от които са предоставени от спонсорите Фондация Лъчезар Цоцорков, Фондация
Лекови и Еконт, а пет – от партньорските общини Русе, Казанлък, Козлодуй, Пловдив и Силистра.

Д-р Милен Врабевски финансира визита на наш изследователски екип до Библиотеката на Конгреса в САЩ. Целта
на пътуването беше съдействие на българо-македонската историческа комисия, съобщи за БТА Фондация
"Българска памет".

Екипът откри и сканира изключително ценни документи, отнасящи се до периода около и след Първата световна
война. Сред тях са и доклади за етническите принадлежности на Балканите по това време, а също така и договор
между Гърция и Сърбия от 1913 г., подписан в навечерието на Междусъюзническата война.

По време на визитата са намерени и повече от хиляда страници, имащи пряко отношение към историческите
дискусии, свързани с Македония. В документите изрично се отбелязват демократичните устои на Царство
България и стремежът към развитие и равнопоставеност между цивилизованите държави. Обръща се внимание
на характеристиките на българския народ, неговата доблест и воля, принос към световната култура и развитие и
значението й за геополитическата стабилност. По отношение на националната идентичност на македонците във
всички доклади е отбелязано, че "българите съставляват мнозинството от македонското население".

Любопитен факт е, че в края на Първата световна война президентът на САЩ е искал да направи равносметка за
случващото се в Европа. Намерените документи по темата представляват неутрален източник на информация, от
който се вижда желанието на САЩ и администрацията на президента Уилсън да стигнат до истината и
положителните факти и изводи по темата, се отбелязва в съобщението.

Документите, които са изключително ценни, са в процес на изследване и резултатите от тях ще бъдат оповестени
скоро.

/ВН/

"Академията за местни предприемачи" на център "Ринкър" при фондация BCause е българската номинация в
конкурса на Европейската комисия

"Академията за местни предприемачи" e националният победител в конкурса "European Enterprise Promotion
Awards 2022" , номиниран да представлява страната ни в категория "Отговорно и приобщаващо
предприемачество".

Академията се осъществява за 5-та поредна година с финансовата подкрепа на Филип Морис България, като
част от програма за устойчиво развитиe на общностите в тютюнопроизводителните региони "Забавно
лято, грижовна есен".

Европейската комисия е поверила провеждането на националния конкурс в България на Министерството на
икономиката и индустрията. Конкурсът се осъществява в два етапа – селектиране на кандидатури за национални
победители, които от своя страна трябва да се състезават в шест категории на европейско ниво. "Академията за
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местни предприемачи" е националният победител в категория "Отговорно и приобщаващо предприемачество".
През септември 2022 г. жури, назначено от Европейската комисия, ще разгледа всички национални кандидатури,
за да избере големите победители в шестте категории и носителя на голямата награда. Всички национални
победители, номинирани за участие в европейския конкурс, ще бъдат отличени за своя принос на специална
церемония в Прага през ноември, когато ще бъдат обявени и крайните победители.

"Да бъдем отличени за национален победител, което ни поставя сред номинираните финалисти в Европа, е
огромна радост и признание за нас. Но най-ценното и удовлетворяващо си остава резултатът от
работата ни, това да допринасяме за задържането и завръщането по родните места на хора, които
решават да променят своето бъдеще и бъдещето на общностите в малките градове и села в България.
"Академията за местни предприемачи 6.0" стартира на 12-септември 2022 г., а с всяко издание от 2017
година насам, отчитаме все повече участници и по-разнообразни и амбициозни идеи за стартиране на малък
бизнес.", споделя Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация Bcause.

"Академия за местни предприемачи" е регионална обучителна програма, специално създадена за хора с
предприемачески идеи от тютюнопроизводителните региони в страната – областите Кърджали, Хасково,
Благоевград и Силистра. Осъществява се от Център за предприемачество и обучения "Ринкър" към фондация
BCause с финансовата подкрепа на Филип Морис България, като част от програмата "Забавно лято, грижовна
есен". За изминалите 5 издания на програмата са кандидатствали над 300 бизнес идеи. 65 предприемачески
екипи са преминали през обучения за развитие на проекти, а 19 от тях са получили безвъзмездна финансова
подкрепа в размер на общо 130 000 лв. Екипите прилагат иновативни идеи от България и света или основават
проектите си върху местни дадености, ресурси и традиции. Стартиращите своя малък и устойчив бизнес, създават
работни места и стават пример за реализация и добър живот в малките населени места в България.

"Предприемачеството е важна част от решението на проблемите в отдалечените региони. Академията
подкрепя активните хора, за да придобият различни умения и увереност за осъществяване на своите идеи,
като обученията са с прагматична насоченост. Благодарение на Академията участниците изграждат
бизнес умения, получават съвети и продължаваща менторска помощ, публичност и популяризиране на
продуктите и услугите и, не на последно място, стартиращо финансиране." – разказва Явор Гочев от център
за предприемачество и обучения "Ринкър" към фондация BCause.

"Академия за местни предприемачи", като част от програмата "Забавно лято, грижовна есен" получи още едно
признание тази година. Двама победители в предприемаческите академии са сред избраниците в ежегодната
инициатива на Дарик радио – "40 до 40". Камен Бакърджиев, създател на "Цветята на Камен", победител от
третото издание на Академията през 2020 г., попада в категория "Бизнес". Илиян Попов, треньор по плуване,
който е част от 5-ото издание на Акедемията, е отличен в категория "Спорт" за своята всеотдайна работа с деца,
включително такива с различни физически или ментални затруднения, в единствения в Разлог спортен клуб по
плуване ''Перун". Допълнително, Лета Панайотова, Катрин Томова и Надежда Инджова са също сред 40-те
отличени в категория "Образование". Те са част от екипа инструктори на образователно-приключенската академия
за деца и академията за учители, част от програмата "Забавно лято, грижовна есен".

Фондация "Тръст за социална алтернатива" дари близо 4000 лева в подкрепа на бежанци от Украйна, настанени в
почивната база на БДЖ в курорта Паничище. Дарението покрива разходите за транспорт на 80 украински
граждани, половината от които са деца. По този начин е нает автобус, който два пъти седмично през август и
септември, пътува по маршрута Паничище – Дупница – Паничище, за да не бъдат лишени бежанците от достъп до
здравеопазване, институции, аптеки, магазини и др., както и за да се подпомогне тяхната интеграция.

Инициативата за дарението е в отговор на молба от председателя на Общинския съвет в Дупница Костадин
Костадинов, в качеството му на доброволец. В писмото, с което г-н Костадинов се свърза с фондация "Тръст за
социална алтернатива", се посочват инициативите и резултатите на доброволците от групата "Дупница в помощ на
бежанците". "Най-голямото предизвикателство за нас беше осигуряването на автобусен превоз от Паничище до
Дупница. Въпросът е от особена важност за бежанците, тъй като планинският курорт е изолиран, липсва всякакъв
обществен транспорт, наблизо няма населени места, нито магазини, аптеки и медицинска помощ. Цялата ни
активност досега беше подкрепяна от дарители, но финансовият ресурс вече е изчерпан, а и дарителският
капацитет в малък град като Дупница е ограничен", посочва в писмото Костадинов. Доброволците изрязяват своята
благодарност към фондация "Тръст за социална алтернатива" за оказаната подкрепа и жеста, чрез който се
подпомага интеграцията на бежанците и се осигурява нормалния им престой в България.

Фондация "Тръст за социална алтернатива" се включи с обща подкрепа в размер на 15 000 лева и в редица други
инициативи на граждански организации в България за оказване на помощ за бременни жени и бежанци от
Украйна, пристигнали от началото на войната в страната, както и храна и лекарства за украинци в Киев, останали в

Заглавие: Тръст за социална алтернатива помага на украинските бежанци
Дата: 30.08.2022 18:21
Медия: Dupnicanews.eu

http://dupnicanews.eu/11670-30-08-2022-16-43


родината си.
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Фондация Благотворител обявява конкурс за стипендии "Постигам по-висок успех" 2022/2023! 
Вече близо 18 години подкрепяме с месечни стипендии ученици в гимназията и студенти в 1-ви курс, които са
лишени от родителски грижи. Имахме привилегията да видим как израстват подкрепените от нас ученици и се
превръщат в отговорни и успешни личности и добри хора. 
Кой може да кандидатства?
Ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи 
Колко стипендии се отпускат?
През 2022/2023 учебна година ще помогнем с 12 броя годишни стипендии на ученици и студенти. 
Какви са стипендиите?
- за ученици от 8-и до 12-и клас: с успех над 5.50 – годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца/ с успех
над 5.00 – годишна стипендия 550 лв. /по 50 лв. месечно, 9 месеца - за студенти първокурсници – 3 бр. общо 900
лв. /по 100 лв. месечно, 9 месеца/ /Стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2022 – юни
2023 г./ Кандидатстването става като кандидатите изпратят "Творческа задача" и пакет документи. 
Изискване за "Творческа задача"
Каним ви да разсъждавате върху мисъл от известен философ, писател и поет. Напишете есе на тема: "Нашите
избори показват кои сме ние всъщност далеч повече от нашите умения.", а може да ви вдъхнови повече
автентичното звучене от книгата "Изборите, които правим, Хари, а не способностите ни, показват какви
наистина сме." – Албус Дъмбълдор, "Хари Потър и стаята на тайните" /Дж. К. Роулинг/ 
Текстовете да бъдат в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще оценим есета с авторски
почерк и включени примери от личен опит. Споделяйте вашите мисли, това е важно за нас. Конкурсът не е
литературен.
Ако имате талант, възможно е да ни изпратите допълнително лично написано стихотворение, провокирано от
темата или авторска картина по темата, ако искате можете и да ни изпеете или изсвирите нещо. 
I етап – 30.08 до 05.10.2022 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ За да намерите пълната информация и
изтеглите документите, посетете сайта на фондация Благотворител: ТУК 
Документите можете да изпратите на konkursi@blagotvoritel.org или лично на адрес София, ул. "Панайот Волов" №
11, партер, офис 2 При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885414038 /Станислава Рашева/
Краен срок за получаване на пълен комплект документи 5-ти октомври /документи, получени след тази дата няма
да бъдат разгледани/ 
Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 10-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org. 
II етап – 12-ти - 14-ти октомври 2022 г. ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ - СЪБЕСЕДВАНЕ 
С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация "Благотворител" и жури - по телефон.
Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 15-ти октомври 2022 тук и в сайта на фондация
Благотворител в рубрики – новини и конкурси. 
Конкурсът се подкрепя от Euroins Bulgaria и марка Baristo! 

Документите за кандидатстване за стипендии от фондация "Еврика" се приемат от днес, 1 септември. Те са в
размер 3000 лева годишно и са именни. Финансовото подпомагане се предоставя за двадесета поредна година,
съобщиха от Медицинския университет в София.Стипендии се предоставят в единадесет области, между които
традиционно е "Медицина и биология" на името на акад. Методи Попов.

Право на кандидатстване имат български студенти

в български университети, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-
малък от много добър (5.00). Освен това, те трябва да следват редовно. Най-добрите кандидати по документи ще
бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните
носители на единадесетте стипендии. Те се подават на адреса на фондация "Еврика".

Приемът на документи по 7 магистърски програми
в Медицинския университет във Варна започва също от днес, съобщиха от висшето учебно заведение. Той ще става
онлайн. Магистърските програми са по специалностите "Здравен мениджмънт и медико-социални грижи",
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"Фармацевтичен мениджмънт и грижи", "Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", "Опазване и контрол на
общественото здраве" и "Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", както и за най-
новите и уникални за страната специалности на Факултет "Фармация" към МУ-Варна "Козметология" и "Трансфер
на технологии и иновации във фармацията". 
Има и специфични условия за кандидатстване 
за всяка една специалност. не се изисква обаче полагането на приемен изпит. Класирането се извършва чрез
конкурс по документи на база оценките от средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните
изпити от дипломата за висше образование, като максималният бал е 12.00. Крайният срок за подаване на
документи е 15 септември 2022 година.

Със съдействието на фондация "BCause: в помощ на благотворителността" над 20 доброволци от A1 се включиха в
освежаването на външната експозиция на Националния военноисторически музей (НВИМ) с почистване на алеите
и на някои от машините, които са изложени на постоянните атмосферни влияния. Това информират от НВИМ на
своята фейсбук страница.
Те участваха и във фокус група за създаване на беседи и образователни програми към предстоящата изложба
"София – 100 лица в Балканската война", която се реализира с подкрепата на Столична община. С тяхна помощ
Музеят получи обратна връзка за форматите и темите на образователните програми, които биха ги привлекли
отново да посетят НВИМ. 
Фондация BCause се занимава с насърчаване на хора, организации и общности да преобразяват живота, като
развиват дарителството и социалните инвестиции.

Снимки: НВИМ 

Всички неосигурени майки и техните бебета ще могат да получат една по-добра медицинска грижа. От 1 януари
2023 г. неосигурените бременни ще имат достъп до не един, както беше досега, а цели четири прегледа по
време на бременността си. В допълнение на това, жените вече ще имат право на пълен пакет от изследвания и
две хоспитализации при нужда.
Чрез съответните промени, Наредбата ще осигури по-голям достъп до пренатална грижа на бременните жени
независимо от техния осигурителен статус; ефективна система за превенция, скрининг, профилактика, ранна
диагностика и лечение; намаляване на риска от усложнения по време на бременността; намаляване на риска от
недоносеност и перинатални заболявания; намаляване на средния процент майчина и детската смъртност за
страната, чрез подобрение на качеството на майчиното и детско здравеопазване. 
Промените бяха приети по предложение на инициатива "Всяко бебе е БЕЗценно" на проект "С грижа от 0 до 3",
финансиран от фондация "Тръст за социална алтернатива". 
Това е огромен успех за инициативата и за екипа на ТСА. С промяната в Наредбата, потенциални рискове като
инфекции, анемии, малформации или други здравословни проблеми ще бъдат диагностицирани навреме.
Раждането няма да бъде риск за живота на майката и детето. 
През последните две години "Всяко бебе е БЕЗценно" проведе проучване, което установи, че приблизително 7000
неосигурени жени раждат всяка година, а около 5000 не са прегледани от специалист или не са им направени
нужните изследвания. Една от основните причини за това са прекъснати здравноосигурителни права поради
невъзможност за плащане на осигуровки. Решението, което инициативата предложи на експертите и партньорите
от държавните институции, е осигуряването на адекватен достъп до пренатална грижа за всяка бременна жена,
независимо от здравно осигурителния ѝ статус. Кампанията имаше за цел да постави във фокуса на внимание на
обществото и институциите ситуацията с непроследените бременности в България и успя! 
Благодарности за отличната съвместна работа и поздравления за огромните усилия на Сдружение Ларго, Жажда
за живот - Сливен, Национална мрежа на здравните медиатори и Клуб на нестопанските организации - Търговище.
Снимка: Pixabay 
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В края на август събрахме организациите от дарителската инициатива "НОВО НАЧАЛО за украинските жени и деца
в България!", които разказаха опита от работата си. Проектите им се изпълняват в София, Пловдив, Перник,
Благоевград, Стара Загора, Варна, Ловеч. с. Рибарица, с. Ястребино, с. Дрен с около 1700 деца, младежи и жени.

Проектите са насочени към справяне с травмата от войната в Украйна, адаптацията на децата и родителите им у
нас, както и към любопитство и приемане на българската култура и традиции.

Колегите споделиха положителните промени, които са настъпили след няколкомесечната им работа. В началото
са били страхът и болката. Децата и майките им са били сдържани, недоверчиви, мълчаливи... Често при
преминаване на самолет в небето някои деца са се криели и плачели. С много търпение и любов психолози,
игротерапевти, социални работници са успели да преодолеят бариерите, да предразположат децата и вдъхнат
доверие в родителите им. "Ние сме тяхното семейство, те с нас се отпускат, усмихват се, гушкат ни, сподели Надия
Светлишина от Сдружение за споделено учене ЕЛА.

Чрез множество различни дейности - психологическа терапия, емоционална подкрепа, игри, събития, екскурзии
децата и техните родители, които са намерили своя нов дом в България продължават живота си с по-малко стрес в
една по-защитена среда. В две от организациите украинки–психоложки работят наравно с екипите на
организациите в подкрепа на деца с аутизъм или общо със случаите на постравматичен стрес.

Част от колегите споделиха, че по-малките деца все още мечтаят да се завърнат в своя дом в Украйна и имат
съпротива в ученето на български, но арт ателиетата, екскурзиите и терапевтичните дейности с тях им помагат да
преодоляват все повече травмата и да се откъснат от лошите преживявания. Впечатляващо е как навсякъде
украинките, основно жени, са се самоорганизирали в малки сплотени общности да си помагат взаимно в
адаптацията към живота в България.

Бъдещето?

По-голямата част от организациите са решени да продължат да работят с украински деца и жени и след началото
на учебната година въпреки неяснотите около бъдещето на бежанците – дали ще останат в България изобщо или в
даденото населено място. Много от тези, които искат да останат, вече търсят работа или работят, записали са
децата си в български детски градини и училища и са силно мотивирани да учат български език. Ана Казатских от
Николаев прочете на почти безупречен български своята история, която е настанена в Благоевград и подкрепена
от "Отворени обятия". Тя разказа как е пристигнала с децата си, колко бързо е намерила нови приятели тук и как
са й помогнали с намирането на жилище и работа. Щастлива е, че е била приета бързо и децата й са били
подкрепени в училището, което ще посещават.

Десетки украинчета вземат уроци по музика в Rock School, а най-добрите ще участват в голям концерт преди
Коледа. А дотогава настанените в базата в с. Рибарица вече ще знаят да играят право хоро.

Слушай новината

Хората трябва да бъдат будни и да подават сигнали при поява на нередности, за да опазим Черноморието от
презастрояване. Това е посланието на двама еколози и активисти – Борислав Борисов и Спас Узунов. И двамата
са на мнение, че гражданите са ключът към решаването на проблемите по родното море.

"Ако няма гражданска активност и това бетониране не бъде спряно, само след няколко години идното поколение
ще гледа природа по Черноморието само на снимки и пощенски картички", коментира за БТА Борисов. Според
него хората не трябва да си казват: "Повече няма да стъпим тук", а да помислят с какво те могат да допринесат, за
да променят ситуацията.

Борислав Борисов е дипломиран еколог, който прави разследвания за посегателствата срещу околната среда. Той
е един от администраторите на създадената през 2018 г. Фейсбук група "Да не допуснем Синеморец да се
превърне в Слънчев бряг". Тази година групата бе отличена в Годишните награди на Фондация "Биоразнообразие"
в категорията "Активист за природата".

Целта на групата е опазването на природата в района на село Синеморец, девствените плажове, както и
предотвратяването на редица посегателства върху Природен парк "Странджа" и защитените местности в него,
коментира Борисов. Хората от групата успяха да спечелят редица природозащитни битки главно чрез граждански
разследвания, отбеляза още той.

Всичко това изгради един положителен обществен рейтинг на борците за Синеморец, като медиите започнаха да
обръщат все по-голямо внимание на техните разкрития, обясни още Борисов. Той подчерта, че Синеморец се е
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превърнал в символ за гражданска активност. Самият Борислав е носител на приза "Активист на годината" за 2021
г. от Българския хелзинкски комитет. Отличен е и с второ място в наградите "Валя Крушкина" за разследващи
материала за незаконно строителство в Синеморец в съавторство с журналиста Пламена Игнатова от Клуб Z.

Борислав Борисов припомни някои от случаите, при които групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в
Слънчев бряг" е реагирала и е подала сигнали за нередности. Сред тях са прекратяване на договора за изготвяне
на проект за нов общ устройствен план на община Царево. "Още при публикуването на проекта активистите откриха
редица нередности и неверни данни, сред които дори и несъществуващ плаж", коментира екоактивистът.

Борислав Борисов даде и друг пример – след гражданско разследване и последвали медийни публикации
прокуратурата и Дирекция "Национален строителен контрол" са се самосезирали относно изграждането на СПА
хотел с разгъната застроена площ над 9000 кв. метра. Причината е, че РИОСВ-Бургас навремето е одобрила
изграждане само на три вилни сгради в конкретния имот, уточни Борисов.

Вследствие на действията на хората във Фейсбук групата има и прокурорска проверка за изграждането на
незаконен път в местността Поляните край Синеморец. Последва и разпореждане на МОСВ за възстановяване на
терена в природния му вид, посочи още екоактивистът.

Той припомни и спирането на застрояване на имот от близо 10 декара, предназначен за спортна дейност в
Синеморец. Общината имаше намерение да го превърне в 14 по-малки парцела, предназначени за жилищно
строителство, каза Борислав. Като пример за намеса след граждански сигнали той посочи и залесяването с
инвазивен вид растение в защитената местност Силистар, което впоследствие е премахнато.

Според Борислав Борисов често институциите се задействат, след като активистите започнат да ги притискат и
случаите излязат в медиите. Въпреки проблемите обаче той продължава да избира родното море, а любимо
място си остава Синеморец. Той става ангажиран и с каузата да се бори за запазване на девствените кътчета по
морето.

За необходимостта от превантивна дейност говори и Спас Узунов, координатор природозащитни дейности, проект
"Лагуната на живота", към Фондация "Биоразнообразие".

В последното десетилетие проблемите много се задълбочиха и се мултиплицираха вследствие на грешно
управление и на неприлагане на нормативните изисквания, включително тези на Европейския съюз. Ще бъде
много трудно да решим тези проблеми без работата на институции, организациите и гражданите, коментира
Узунов.

Най-големият проблем е лошото планиране или нежеланието да се реши как можем да направим туризма
устойчив, смята той.

Общият проблем за Черноморието е презастрояването - с лошото планиране и с преценката какъв туризъм
искаме да развиваме и какво искаме да показваме на туристите, защото настоящият туризъм се базира на
унищожаването на ресурсите, смята екологът. Той определи ситуацията като "рязане на клона, на който седим".

Ако искаме дългосрочно да ползваме ресурса, който природата ни е предоставила, трябва да осмисли сериозно
нашите ценности и начина, по който се отнасяме към тези ресурси.

Спас Узунов каза, че освен презастрояването, проблем са и концесиите на плажовете. По думите му на много
места се предизвика разрушаване на плажните ивици с "варварско нахлуване" с преместваеми обекти на плажа.
Специалистът обясни, че това води до увреждане на дюните.

Според Спас Узунов фондация "Биоразнообразие" заедно с другите членове на "За да остане природа в България"
се опитва да работи по всички казуси.

Да подкрепяме и въвличаме хората в цялата страна е важно според еколога. По думите му обаче активността на
гражданите не изключва отговорността на институциите, които имат отношение към опазването на околната среда.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Фондация "Америка за България" обявява второто издание на стипендиантската програма "Дигитален
маркетинг за значими каузи" 
Програмата осигурява 9-месечен платен стаж по дигитален маркетинг на 12 стипендианти - наскоро завършили
университет, или преквалифициращи се професионалисти. 

Заглавие: Стипендиантска програма "Дигитален маркетинг за значими каузи" на фондация "Америка за
България"
Дата: 26.08.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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университет, или преквалифициращи се професионалисти. 
В рамките на стажа участниците ще натрупат професионален опит в неправителствена организация, като
съдействат с разработването и изпълнението на стратегии за дигитален маркетинг на ключови представители на
гражданското общество в България. 
Всеки участник ще има и индивидуален ментор, представител на водеща компания за дигитален маркетинг в
България. 
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 31 август 2022 г. 
НАЧАЛО НА СТАЖОВЕТЕ: 26 септември 2022 г. 
Пълна информация за програмата: https://bit.ly/DM-Fellowship2022
*** Партньори:

Association of the Bulgarian Leaders and Entrepreneurs - ABLE
Български институт за правни инициативи
Български център за нестопанско право-БЦНП
Gospodari
Institute for Market Economics
Институт за развитие на публичната среда - IPED
Kelvin Health
Програма Достъп до Информация/Access to Information Programme
Sofia Platform
Startup Factory
Съвет на жените в бизнеса в България
Форум Гражданско участие/ Citizen Participation Forum

Двамата доброволци разказаха за любовта си към благотворителните инициативи

Никола Рахнев от Гората.бг и Лазар Радков от "Капачки за бъдеще" се опитват да променят средата около себе си,
като са започнали тази променя първо от себе си и своя живот. Повече от 10 години те създават добрини и
организират доброволчески и благотворителни инициативи.

"На всеки един от нас в някакъв момент му се е налагало да опре до услугите на Спешна помощ. Понякога
линейките не идват достатъчно бързо. В Спешна помощ има страхотни хора, на които наистина им пука за хората в
беда. Имат невероятни специалисти. Работата е много тежка, има нужда от много хора", заяви Лазар Радков.

Преди 10-ина дни той се е включил в екипите на Спешна помощ Лазар Радков добави, че здравната култура у нас е
много ниска.

"Да се прави добро е най-краткият и най-естествен път към щастието. За 10 години сме засадили над 2 млн.
дръвчета с помощта на стотици хиляди доброволци", разказа Никола Рахнев.

Гледайте повече във видеото.

Месец преди началото на новата учебна година 24 училища от 21 населени места в 15 области са се включили в
обучение в Трявна - като част от новия випуск на програмата "Училища за пример" на фондация "Заедно в час".
Програмата е единствената в България, която обучава училищните екипи едновременно да подобряват
управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски методи. Това съобщи Павлина
Радославова, старши специалист "Маркетинг и комуникации" във фондацията.

Тя информира, че в новия випуск за първи път има и училище от област Габрово - Националната гимназия за
приложни изкуства "Тревненска школа". Обученията в Трявна са се провели на две групи в рамките на две седмици
и са завършили на 25 август. Основен фокус на настоящите обучителни модули е било изследване на концепцията
за преподаване и училище с ученика в центъра.

Заглавие: Лазар Радков и Никола Рахнев, които повече от 10 г. създават добрини
Дата: 27.08.2022 09:13
Медия: БТВ Новините

Заглавие: Екипи от програмата "Училища за пример" на фондацията "Заедно в час" две седмици се обучаваха
в Трявна
Дата: 28.08.2022 09:34
Медия: Българска телеграфна агенция
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Учители и директори са преминали през учене из различни точки в града, който е силно свързан с историята на
българското образование, посочи Радославова. Имало е изследване на педагогически и лидерски практики, които
поставят ученика в центъра, запознаване с целите и инструментите на програма "Училища за пример", поставяне
на цели и визия за всяко училище, както и време за изграждане на доверие и връзки с останалите училища в
програмата.

През следващите две години училищата ще преминат през специализирани педагогически и лидерски обучения на
живо и онлайн, ще се запознаят с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и
световния опит, обясни Радославова. По думите ѝ всяко училище ще има възможност да учи чрез преживяване и
да прилага наученото в своята ежедневна работа, като има и подкрепата на ментори - опитни учители, директори
и образователни експерти. Менторите посещават през годината училищата и им помагат при изпълнението на
заложените цели по време на цялата програма.

"Опитът от първите две години на програмата ни дава увереност, че сме на прав път и училищата намират полза,
смисъл и добавена стойност, която подобрява ученето на учениците, но и на самите училищни екипи", е споделила
Ивелина Пашова, ръководител на програмата "Училища за пример".

Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация "Америка за България"
и стъпва върху опита на "Заедно в час" от работата с учители и училищни екипи през последните 12 години.
Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за всички училищни екипи и носят кредити за
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

С новия випуск училища програма "Училища за пример" започва работа за първи път в област Габрово и
разширява обхвата си до 22 области в цялата страна.

Новите участници в програмата обхващат голямо разнообразие от учебни заведения - профили на училищата,
големина на населеното място и предизвикателства, които срещат. Сред тях има начални, основни, обединени и
средни училища, професионални и профилирани гимназии, училища по изкуствата и един социално-педагогически
интернат. В програмата влизат училища от столицата, областни градове, но също и от села и по-малки градове.

Радославова посочи, че "Заедно в час" започва програмата "Училища за пример" през пандемичната 2020 г. Две
години по-късно 20 училища са завършили успешно първия випуск през юни 2022 г. В момента в програмата
продължават обучението си общо 49 училища и над 300 учители и директори от цялата страна. В началото на 2023
предстои да бъде отворено ново кандидатстване за програмата.

От фондацията припомниха, че "Заедно в час" вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп
до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и
от социално-икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя
училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част
от глобалната образователна мрежа Teach For All.

/ЛРМ/

Десетокласниците Мария Дренчева от Националната математическа гимназия "Паисий Хилендарски" и Божидар
Бозов от Националната природо-математическа гимназия са победителите в 29-ия Национален конкурс по
математика и физика. Това обяви за БТА д-р Ивайло Хартарски, член на журито.

Два дни осем лауреати на математически олимпиади и трима по физика се състезаваха в конкурса, организиран
от фондация "Миню Балкански". Победителите по традиция имат възможност със стипендия да продължат
обучението си в Лицея "Лудвиг Велики" в Париж. В журито са трима лауреати на конкурса, сред тях е Ивайло
Хартарски, спечелил конкурса преди 10 години.

"Аз се връщам всяка година в България. Правим го затова, което сме получили. Това е най-силната ни мотивация.
Фондация "Миню Балкански" ни даде възможност да попаднем в семейна атмосфера и да учим в едно
изключително учебно заведение във Франция", сподели пред БТА младият учен. Той припомни, че през
изминалите 30 години лауреатите на фондацията вече са над 50, те работят в научни лаборатории по цял свят,
други са избрали бизнеса. "Но всички поддържаме контакт помежду си, обменяме идеи и си помагаме", добави
29- годишният Ивайло Хартарски, който вече е защитил дисертация в Париж , а от есента на тази година започва
постдокторат във Виена.

Заглавие: Десетокласниците Мария Дренчева и Божидар Бозов са победителите в 29-ия Национален конкурс по
математика и физика, организиран от Фондация "Миню Балкански"
Дата: 28.08.2022 17:31
Медия: Българска телеграфна агенция
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Всеки един от кандидатите в конкурса е силно мотивиран. Пред БТА 18-годишният Никола Цачев сподели, че се е
подготвил за надпреварата много сериозно, защото образованието по математика във Франция е на световно
ниво и той категорично е решил да тръгне по този път.

Неговият връстник от Силистра Божидар Димитров обясни, че явява на конкурса, защото сега има малко повече
свободно време, за да може да се концентрира по-късно върху олимпийската математика. "В последно време аз
успях да извадя за себе си следната максима: Това, което си направил на един конкурс или олимпиада е
максимумът, който си успял да дадеш", разказа единайсетокласникът.

И двамата са от националния отбор по математика.

"В България, след като оборудва най-добрите училища с компютърни лаборатории през 90-те години и предостави
възможност на учителите да участват в курсове за усъвършенстване, Фондация "Миню Балкански" разработи
мащабен проект: "Младежта и науката" с цел да събуди интереса на младите хора към науката и технологиите.
Националният конкурс по математика и физика е част от тази програма.

В Образователния център в старозагорското село Оряховица са създадени 19 школи. "През тази година в
курсовете са обучавани близо 700 ученици от цялата страна", каза за БТА Яна Ковачева, завеждаща учебната
дейност във фондацията.

Репортер и оператор – Румяна Лечева

Монтаж – Кристиян Пандев

Изключителни млади виртуози, станали неразделна част от историята на културната фондация ще имат
възможност да манифестират в пълен блясък своите вече международно признати качества

След 12 години работа на фондация "Йордан Камджалов " се сбъдва една мечта!

Една мечта, която е следваща стъпка към основната цел на фондацията- според силите си, да подпомагаме
развитието и укрепването на млади музикални дарования.

Една мечта, коятона националния празник 22 септември 2022 г. ще стане реалност в Царски Дворец Врана.

В рамките на 3 празнични дни ще се проведе първия музикален фестивал "СТРЕМЕЖ" с артистичен директор
Йордан Камджалов, където изключителни млади виртуози, станали неразделна част от историята на културната
фондация ще имат възможност да манифестират в пълен блясък своите вече международно признати качества
със самостоятелни рецитали.

Фестивалът ще се състои благодарение на огромното доверие и единомислие на партньорите на фестивала от
Фонд за опазване на историческото наследство "Цар Борис и Царица Иоанна" и неговия директор доц. д-р Ивайло
Шалафов и специално на Негово Величество Цар Симеон II , които за първи път отварят залите на Царски Дворец
Врана, за да може този бутиков фестивал да има своя изключителен дом.

Проблемът с домашното насилие се превърна в пандемия. Само за 2020 г. официалната статистика сочи, че над
3057 са делата по Закона за защита от домашно насилие, т.е. за издаване на ограничителни заповеди. "Бог знае
колко са нуждаещите се, които не знаят, нямат информация или достъп до адвокатска помощ", каза
председателят на Столичния общински съвет (СОС) Георги Георгиев на пресконференция, на която заедно с
Фондация "Анимус" представиха началото на новата социална услуга "Правна клиника", насочена към жени и деца,
преживели домашно насилие.

"Това не може да продължава по този начин , не бива да продължава и няма да продължава", каза председателят

Заглавие: Първи музикален фестивал СТРЕМЕЖ на фондация "Йордан Камджалов"
Дата: 29.08.2022 11:19
Медия: Епицентър

Заглавие: Нова социална услуга "Правна клиника" ще помага на жени и деца, преживели домашно насилие в
София
Дата: 29.08.2022 12:04
Медия: Българска телеграфна агенция
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на СОС.

Чрез новата социална услуга засегнатите жени и деца ще могат да получат безплатно юридически консултации и
процесуално представителство на пострадалите, психологическо консултиране, както и информиране по социални
въпроси, посочват от общинския съвет. Това ще става чрез обаждане на горещата телефонна линия на Фондация
"Анимус" , както и всички възможни контактни форми на Столичната община, включително и през контактния
център. Това е първата в страната "Правна клиника" за жени и деца, пострадали от домашно насилие.

Освен новата социална услуга, предстои и сключване на договор за отваряне на защитено жилище, в което десет
жени и децата им могат да бъдат настанени в случай на нужда за период до шест месеца. Всички издръжки и
режийни разноски ще бъдат безплатни за тях. Очаква се жилището да започне да функционира през октомври.
Това е второто такова жилище в София, посочи Георгиев.

Надежда Стойчева, директор на Фондация "Анимус" заяви, че помощта за жертвите на домашно насилие е
отлагана във времето. През годините случаите а насилие са се увеличили, а мерките срещу него са останали
безхаберни. Стойчева посочи, че промяна в закона за защита от домашното насилие е минала само през
Министерския съвет по време на последното редовно правителство, но не и през гласуване в парламента. "Тази
иновативна услуга, която Столичната община извоюва, е явление, което би могло да бъде пример за услугите,
които са необходими за жертвите на насилие в държавата", каза тя.

/ВД/

Три училища от област Велико Търново влизат в новия випуск на "Училища за пример" – единствената
квалификационна програма за училищни екипи, която ги подкрепя едновременно да подобряват управленските си
практики и да осъвременяват своите преподавателски методи. Това са СУ "Емилиян Станев" и ОУ "Петко Р.
Славейков" от гр. Велико Търново и Свищовската професионална гимназия "Алеко Константинов"

Училищата са част от третия випуск на двугодишната програма "Училища за пример" на фондация "Заедно в час". В
него влизат общо 24 училища от 21 населени места и 15 области на страната.

Месец преди началото на новата учебна година, в гр. Трявна от 15 до 26 август, се проведоха и първите обучения
на живо за училищата в програмата. Те са част от квалификационно преживяване, което ще подкрепи училищните
екипи да търсят цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците.

През следващите две години училищата ще преминат още през специализирани педагогически и лидерски
обучения на живо и онлайн, ще се запознаят с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български
класни стаи и световния опит. Всяко училище ще има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото
в своята ежедневна работа, като го адаптира за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори – опитни учители,
директори и образователни експерти. Менторите посещават през годината училищата и им помагат при
изпълнението на заложените цели по време на цялата програма.

"Опитът от първите две години на програмата ни дава увереност, че сме на прав път и училищата намират полза,
смисъл и добавена стойност, която подобрява ученето на учениците, но и на самите училищни екипи.", споделя
Ивелина Пашова, ръководител на програма "Училища за пример".

Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация "Америка за България"
и стъпва върху опита на "Заедно в час" от работата с учители и училищни екипи през последните 12 години.

Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за всички училищните екипи и носят кредити за
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Нови региони, разнообразни предизвикателства и училища

С новия випуск училища програма "Училища за пример" започва работа за първи път в област Габрово и
разширява обхвата си до 22 области в цялата страна.

Новите участници в програмата обхващат голямо разнообразие от учебни заведения – профили на училищата,
големина на населеното място и предизвикателства, които срещат. Сред тях има начални, основни, обединени и
средни училища, професионални и профилирани гимназии, училища по изкуствата и един социално-педагогически
интернат. В програмата влизат училища от столицата, областни градове, но също села и по-малки градове.

Разнообразието на училищата насърчава още повече активно споделяне на опит, добри практики и идеи между

Заглавие: Три са новите "Училища за пример" от област Велико Търново
Дата: 29.08.2022 15:05
Медия: Радио Велико Търново
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училищните екипи. Възможността за учене едни от други е заложена във философията на програмата и цели да
стимулира разпространението и обмяната на успешни модели и подходи, които училищата вече използват в
работата си.

Обученията в Трявна през август

Първите обучения за третия випуск на "Училища за пример" се провеждат на живо в гр. Трявна на две групи в
рамките на две седмици от 15 до 18 август и от 22 до 25 август. Основен фокус на обучителните модули е
изследване на концепцията за преподаване и училище с ученика в центъра. В рамките на обучението учители и
директори преминават през преживелищно учене из различни точки на града (който е силно свързан с историята
на българското образование), изследване на педагогически и лидерски практики, които поставят ученика в
центъра, запознаване с целите и инструментите на програма "Училища за пример", поставяне на цели и визия за
всяко училище и време за изграждане на доверие и връзки с останалите училища в програмата.

През учебната година предстоят още надграждащи обучения в онлайн формат и асинхронна форма, което
позволява допълнително на педагогическите специалисти да развиват и уменията си за работа в дистанционна
среда.

"Училища за пример" до момента

"Заедно в час" започна програма "Училища за пример" през пандемичната 2020 г. Две години по-късно 20 училища
завършиха успешно първия випуск през юни 2022 г. В момента в програмата продължават обучението си общо 49
училища и над 300 учители и директори от цялата страна. 95% от учителите и директорите, участващи в програмата,
споделят, че "Училища за пример" помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните
резултати и благосъстоянието на учениците, а 91% смятат, че програмата им дава конкретни инструменти и
практики, които да интегрират в работата си.

В първите два випуска на "Училища за пример" участва още едно училище от област Велико Търново. НУ "Цани
Гинчев" от гр. Лясковец продължава втората си година в програмата през учебната 2022/2023.

В началото на 2023 предстои да бъде отворено ново кандидатстване за програмата. В момента всички училища
могат да заявят интерес към
"Училища за пример" на сайта https://zaednovchas.bg/model-schools/ и да получат предварително информация за
обученията в програмата, ангажираността на екипа и други подробности за успешна кандидатура.

Крупно дарение за Фондация "Александър Русев" направиха Лайънс клубовете в България. По време на
Националната Лайънс Конвенция и благотворителния бал, които се състояха в Русе гости и спонсори събраха и
дариха 11 500 лева на Фондацията. Средствата са изграждане на водно-рехабилитационен център за деца в
неравностойно положение, какъвто фондацията планира да изгради.

От Фондация "Александър Русев" изказват благодарят на организаторите от Lions club Russe – Sexaginta Prista
Lions Club Russe North и Lions Clubs Bulgaria – District 130 , както и на спонсорите за оказаното съдействие за
осъществяването на благородната кауза.

Фондация "Очи на четири лапи" е единствената неправителствена организация в България, която e създадена
през 2000 година и развива и до днес българско училище за кучета водачи на слепи и асистенти за хора с
увреждания. Екипът развъжда, отглежда и обучава кучета водачи за слепи хора и кучета асистенти за хора с
двигателни увреждания, деца и възрастни с диабет, както и за деца и младежи с увреждания от аутистичния
спектър. Тези кучета са водачи и асистенти, индивидуални помощници, които се предоставят безвъзмездно на
български граждани, след необходимото обучение за работа и живот със служебното куче. До момента от
фондацията са обучили и предоставили безвъзмездно 90 кучета водачи и асистенти, които работят в цялата
страна.

Заглавие: Лайънс клубовете с крупно дарение за Фондация "Александър Русев"
Дата: 30.08.2022 00:07
Медия: TVN-Bulgaria

Заглавие: ФОНДАЦИЯ "ОЧИ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ" ИМА НУЖДА ОТ ТВОЯТА ПОДКРЕПА ЗА ЗИМАТА
Дата: 30.08.2022 15:35
Медия: Българска стопанска камара
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Фондация "Очи на четири лапи" разполага с база – собственост на Съюз на слепите в България, която ползва от
2006 година. Към базата има 4 декара обучителен полигон и двор за разходки на кучетата, а самата база е с обща
квадратура 600 кв. м – обособена на кучешки блок и административен блок, в който са кабинетите и стаите за
престой на ползвателите по време на обучението им.

За отопление на сградите фондация "Очи на четири лапи" ползва газова отоплителна система от 3 котела. От
фондацията отчитат, че от 2007 г. до тази пролет ползването на газ е бил рентабилен и достъпен начин на
отопление. Отчитайки настоящата ситуация с газа, от гледна точка на цена и наличие, екипът на фондация "Очи на
четири лапи" търси спешна алтернатива за отопление.

След направените проучвания от екипа са установили, че най-рентабилно и ефективно се оказа инсталирането на
термопомпена система "въздух-вода", която се включва към съществуващата инсталация, като при това се запазва
възможността за ползването и на газ. От "АЙ ЕМ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД са изготвили оферта за доставка и
монтаж на съоръжението до началото на отоплителния сезон. С офертата можете да се запознаете ТУК.

Фондация "Очи на четири лапи" отправя гореща молба за подкрепа при набирането на сумата от 35 429,28 лева,
необходима за реализацията на проекта. От "Очи на четири лапи" са готови да предоставят допълнителна
информация, която би улеснила решението Ви за подкрепа.

Даренията ще бъдат оформени с договори и дипломи за дарение и се набират по сметка на Фондация "Очи на
четири лапи" в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, с IBAN: BG71UNCR76301039222527

За допълнителна информация:

Албена Алексиева

Тел.: +359 886 04 66 44

Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански" в Стара
Загора е част от третия випуск на програма "Училища за пример". В областта има още едно училище, което влиза в
квалификационната програма за училищни екипи – НУ "Св. Климент Охридски" в Чирпан. "Заедно в час" подкрепя
едновременно подобряването на управленските практики и стимулира осъвременяване на преподавателски
методи. Третият випуск е от общо 24 училища от 21 населени места.

В Трявна, месец преди началото на новата учебна година се проведоха и първите обучения на живо за
участниците. През следващите две години училищата ще преминат още през специализирани педагогически и
лидерски обучения на живо и онлайн, ще се запознаят с разнообразни ресурси, инструменти и материали от
български класни стаи и световния опит. Всяка от образователните институции ще има възможност да учи чрез
преживяване и да прилага наученото в своята ежедневна работа, като го адаптира за своя контекст и нужди с
подкрепата на ментори – опитни учители, директори и образователни експерти. Менторите посещават през
годината училищата и им помагат при изпълнението на заложените цели по време на цялата програма.

"Опитът от първите две години на програмата ни дава увереност, че сме на прав път и училищата намират полза,
смисъл и добавена стойност, която подобрява ученето на учениците, но и на самите училищни екипи", споделя
Ивелина Пашова, ръководител на програма "Училища за пример".

Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за всички училищни екипи и носят кредити за
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация "Америка за България"
и стъпва върху опита на "Заедно в час".

В началото на 2023 година предстои да бъде отворено ново кандидатстване за програмата. В момента всички
училища могат да заявят интерес към "Училища за пример", както и да получат предварителна информация в
официалния сайт на фондация "Заедно в час".

Заглавие: Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко
Балкански" е част от третия випуск на програма "Училища за пример"
Дата: 30.08.2022 17:08
Медия: Телевизия Стара Загора

Заглавие: Кремена Кунева: Не знаем дали служебното правителство работи по програма за интеграцията на
бежанците
Дата: 30.08.2022 16:05
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"След падането на правителството на Кирил Петков ние нямаме никаква връзка със служебното правителство.
Нямаме информация за броя на украинските бежанци в България, имахме преди някаква статистика по градове.
В момента нямаме никаква обратна връзка със служебното правителство. Дали те работят по някаква програма,
свързана с интеграцията на тези хора и с плана за това какво ще се случи с тях. Единственото, което разбрахме
неофициално, е, че има бази за настаняване, които са пригодени за т.нар. зимни условия, които са за около 7000
човека. Имахме информация, че настанените хора от уязвими групи са 25 хиляди. Нямаме никаква информация на
каква база ще се селектират още един път уязвимите от уязвимите и кои ще останат изобщо с някаква
подкрепа".

Това сподели пред БНР Кремена Кунева, председател на фондация "За доброто", активно работеща с бежанците
от войната в Украйна.

Тя подчерта, че интеграцията на дошлите в България бежанци от Украйна не може да се случи без
целенасочени програми и като ги изпратим в бази: отдалечени от населените места:

"Нямаше държавни програми те да учат български език и да им бъде оказвана подкрепа - кой и къде ще им гледа
децата, за да могат да си търсят работа. И към настоящия момент няма. Това се прави единствено от
неправителствени организации. През нашия интеграционен център (на фондация "За доброто" - б.р.) са
преминали повече от 15 хиляди бежанци".

Кунева изтъкна, че през България са преминали повече от 1000 лекари, медицински сестри и медицински
специалисти, но никой в държавата не е направил нищо, за да ги задържи и да работят тук, след курсове по
език.

"Ние това го направихме и осигурихме, финансирахме курсове по медицински български език, така че останалите в
България около 150 медици да се явят и да подпомогнат здравната ни система. ... В държавите от ЕС тези хора
отдавна работят в здравните им системи".

Интервюто на Диана Янкулова с Кремена Кунева в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.

Проект "Youth For 21 century" насърчава финансовата и медийната грамотност у младежите 
Три от уменията на 21 век – дигитална грамотност, финансова грамотност и активно гражданство са в центъра на
проект "Youth For 21 century", насочен към млади хора между 15 и 29 години. 
За провеждане на еднодневните обучения, екипът на фондацията е създал учебни програми за съответните теми,
които са свободно достъпни в сайта на организацията и могат да бъдат използвани от младежи, учители и
обучители. Методиките за обучение засягат основните понятия, методи, примерни материали и насоки, които да
бъдат използвани за провеждане на обученията. 
Обученията по финансова грамотност са фокусирани върху темите – планиране и приходи и разходи; вземане на
информирани финансови решения, данъци и осигуровки. Участниците могат свободно при регистрацията си в
обученията предварително да задават интересуващите ги въпроси и да бъдат решени възникнали казуси по
темата. 
Обученията по дигитална грамотност включват темите - търсене, намиране и обработване на информация в
дигитална среда; организиране на информация; споделяне и общуване в интернет; източници на информация –
фалшиви новини. Обучението е структурирано така, че при провеждането му да бъдат разглеждани казуси, които
засягат реални казуси, които да бъдат решавани от участниците. 
Обученията по гражданска активност и лидерство включват темите – функции и механизми на институциите;
основни човешки и граждански права; лидерство, а по време на обучението се прилагат интерактивни и ролеви
игри, самостоятелна работа и работа по групи, които провокират младите хора да мислят критично и да изразяват
своето собствено мнение. 
В помощ на младежите участващи в обученията са създадените обучителни видеа по темите – финансова и
дигитална грамотност и активно гражданство. Обучителните видеа допълват обучителните дейности и отразяват
разглежданите теми засягащи развитието на умения на 21 век. Видеата са достъпни в YouTube каналът на
фондация "Каузи". 
Основна цел на проекта е създаване на възможност на млади хора между 15 и 29 години да придобият умения по
финансова грамотност, дигитална грамотност и активно гражданство и лидерство. Обученията, които са
организирани от фондация "Каузи" се провеждат паралелно в градовете София и Сливница от месец март и ще
продължат до месец септември 2022 година, а график може да бъде намерен на сайта www.kauzi.org и фейсбук
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страницата на фондацията. 
Всички младежи участвали в обученията ще получат сертификат за участие. 
Обученията са част от проект "Youth For 21 Century - умения на 21 век" и се изпълняват с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта от фондация "Каузи".
За повече информация: Биляна Камбурова – 0876247334 и office@kauzi.org 

Орнитологичният опръстенителен лагер "Драгоманско блато - 2022 г." вече започна работа. Мрежите са опънати и
първите уловени птици са опръстенени. Лагерът продължава до 22 октомври, но имаме нужда от помощ. Това
информират организаторите от Сдружение за дива природа "Балкани".
Търсят се доброволци, които да помагат на опръстенителите - разплитане, измерване, заснемане на птиците и
записване на събраната информация. Дейностите не са трудни, но са много интересни, отбелязват
организаторите. 
Сред първите доброволци, започнали работа на лагера на Драгоманското блато, е Адриана Кръстева. Освен че
помага във всички дейности, тя е фоторепортер на място, запазвайки спомена за уловените птици. От
сдружението допълват, че търсят още хора като Адриана, които да поемат щафетата в следващите седмици.
Лагерът ще продължи до 22 октомври и се организира в сътрудничество с Националния природонаучен музей при
БАН (НПМ-БАН), Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН), Българската
орнитологическа централа към ИБЕИ-БАН.
Опръстеняването на птици е изследователски метод, който позволява на учените да установяват тенденции в
миграцията на птиците, да регистрират нови за страната видове, да проследяват придвижването на отделни
видове, отбелязват организаторите. От 2019 г. доброволчески опръстенителен лагер се прави на Дуранкулак, а
тази година опръстеняване има вече и на Драгоманското блато. 
Драгоманското блато е точка за мониторинг, одобрена по Националната система за мониторинг на състоянието
на биологичното разнообразие (НСМСБР). Министерство на околната среда и водите подкрепя дейностите по
опръстеняване на Драгоманското блато по договор с НПМ-БАН.
Работата на доброволците
Опитни опръстенители с разрешително за опръстеняване водят процеса и отплитат птиците от мрежите, а
доброволците се включват с помощ на мрежите, събиране на данни за уловените индивиди и последващото им
освобождаване. През уикендите важна задача е осигуряването на спокойствие за извършването на научната
дейност и разговор с туристи и посетители на ценната природна територия. По време на лагера доброволците
могат да научат повече за птиците, които преминават или обитават постоянно Драгоманското блато, за влажните
зони и за дейността на СДП "Балкани" в района. Организационни въпроси
Лагерът е разделен на смени от по една седмица. Лицензиран опръстенител и сътрудник ще отговарят за всяка
смяна, а доброволци ще се включват, за да подпомагат процеса (между три и пет души на смяна). Спането е в
Информационния център за влажни зони "Драгоманско блато", който се поддържа от СДП "Балкани". Ще се спи на
земята, като за целта е нужно доброволците да си носят спални чували и шалтета, посочват организаторите. 
Профил на доброволците
Търсят се доброволци, които обичат да прекарват време сред природата, ранобудни са, възприемат базисните
условия, в които се прави лагерът, и имат възможност да отделят време, за да участват поне за няколко
последователни дни (в идеалния случай за една цяла смяна). /ИРС 

Близо 3 хиляди декара горят край свиленградските села Левка и Мустрак. Огънят унищожава иглолистна и
широколистна гора. На място работят 8 екипа на пожарната от Хасково. В момента няма опасност за близките
населени места, а целта тази вечер е да не се допусне пожарът да се разрасне.
В гасенето се включиха и доброволци. С помощта на тежка техника се прокарват просеки през гората, за да се
спре разпространението на огъня. Работата на огнеборците ще продължи и през нощта, съобщава bTV. 

Откриването на благотворителната фотоизложба "Деца (не) като другите" ще се състои на 1 септември от 18 ч. в
столичната галерия "nOva art space" (ул. "Съборна" 3), научи ДУМА от Емилия С. Николова. Събитието, което е част
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от националната инициатива "Да се запознаем", представя 40 нови портрета на българчета със специални
потребности. Автори на снимките са фотографи от различни градове у нас – Пловдив, София, Стара Загора, Русе и
др., които са обединени от идеята да покажат колко красиви са детските усмивки. В края на месеца
организаторите от проекта "Различните" деца на България" и фондация "Можем заедно" ще гостуват с
фотографиите и в Златоград.

Събраните средства по време на изложбата и в София, и в Златоград ще бъдат изцяло в подкрепа на каузата
"Храна за живот", която има за цел да насочи вниманието както на обществото, така и на управляващите към
въпроса за ентералните храни и хората, които имат нужда от тях, за да живеят. Затова и в изложбата са включени
няколко портрета на деца, които имат жизнена нужда от ентералните храни.

Водеща на откриването на изложбата в София в четвъртък е Аделина Банакиева, която от години се бори за
каузата на "Храна за живот". По време на събитието ще бъде представена и стихосбирката на 16-годишната
Кристислава от Разград, която е с диагноза Детска церебрална парализа, но не спира да вярва в мечтата си, че
един ден ще стане най-известната писателка и поетеса.

Експозицията ще бъде изложена и в Покрит мост – Етнографски комплекс в Златоград, от 22 до 30 септември.

Източник

Български артисти стават посланици на "розовата" кауза. Те ще бъдат част от Race for the Cure - благотворително
спортно събитие в подкрепа на женското здраве в Европа. Сред имената са Ненчо Балабанов, Нели Рангелова,
Ташо Колев от Jeremy?, Иван Велков от P.I.F. и Нели Петкова. Те ще участват и в концерта на 25 септември в
Южния парк.

Race for the Cure приобщава своите герои с 5 км бягане или 3 км ходене, като тук ще се включат още Есил
Дюран, Невена Пейкова, Йоанна Драгнева, Мариана Станчева-Славчева, Дения Пенчева, Ива и Велислава
Костадинови.

На прага на Световният месец за борба със заболяването София ще бъде част от глобална мрежа на доброто,
включваща още 43 столици, сред които Рим, Атина, Прага, Брюксел и Букурещ.

Желаещите да се включат в събитието на 25 септември могат да го направят индивидуално или отборно.
Регистрацията е на сайта raceforthecure.eu. Всяка регистрация е директно дарение за следващата кампания за
безплатни профилактични прегледи за рак на гърда.

Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завърна у дома. Уникалните тракийски антики пристигнаха под
засилена полицейска охрана днес преди обяд. Над един час музейните специалисти от София и Панагюрище
експонираха съдовете в залата трезор. Тя бе изградена през 2012 година с дарителски средства от "Асарел-
Медет"АД и проф. д-р Лъчезар Цоцорков като меценат на културата.

Първите, които видяха тракийския шедьовър, бяха семейство от Варна. "Имахме работа в София и бяхме решили
предварително, че на връщане ще минем през Панагюрище, за да видим къщата на Райна Княгиня", споделиха
гостите. Когато научили, че днес и оригиналът на Панагюрското злато ще бъде експониран в залата трезор, решили
да посетят и останалите обекти от музея. "Нямахме предварителна нагласа какво ще видим, но определено сме
впечатлени. Възхитителна изработка, заслужава си да се види", категорични бяха туристите от Варна.

Общо над 50 човека видяха уникалния тракийски шедьовър само през първия час от неговото експониране в
залата трезор в Историческия музей. Сред тях бе и Катинка Михова от София. Тя беше дошла в Панагюрище
специално, за да види съкровището. "Обиколила съм много градове в България, на някои места съм виждала
разкопани и ограбени тракийски могили. Хубаво е, че в Панагюрище всичко това е запазено. Изключително съм
впечатлена и от останалите обекти в музея - експозициите за Априлското въстание, занаятите, но залата трезор
определено е най-впечатляваща", каза Катинка Михова.

Заглавие: Race for the Cure 2022 събира бг звезди в подкрепа на женското здраве
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Сред първите посетители имаше група и от Хасково. Нейн "водач" беше Любка Игнатова, която това лято решила
да организира патриотична обиколка за своите внуци. "Бяхме в Пловдив, днес сме в Панагюрище, след това ще
идем до Копривщица", разказа жената и допълни, че основната ѝ цел е да възпита внуците си да уважават
културно-историческото наследство на България.

Панагюрското златно съкровище ще остане в залата трезор до 16 октомври включително, а на следващия ден – 17
октомври, ще отпътува обратно за Националния исторически музей в София. И тази година всички разходи за
завръщането на съкровището в Панагюрище се поемат от "Асарел-Медет"АД. В Историческия музей вече може да
се види и изложбата, посветена на 10-годишнината от изграждането на залата трезор.

Училищна Телерик Академия обяви нов прием за бургаските ученици през учебната 2022/2023 година. Те имат
възможността да се обучават безплатно на програмиране. Това се случва в рамките на мащабна програма за
подобряване на дигиталната грамотност сред учениците в Бургас. Тя ще се изпълнява за период от 5 години, с
опция за удължаване. За целта официално бе сключен двустранен договор, подписан от кмета Димитър Николов и
изпълнителния директор на Училищна Телерик Академия г-н Петър Шарков. Повече за програмата можете да
прочетете тук: https://www.burgas.bg/bg/novini/obshtinata-i-uchilishtna-telerik-akademiya-s-mashtabna-kampaniya-za-
bezplatni-obucheniya-na-burgaskite-uchenitsi.

Кандидатстването за безплатното обучение е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 2
октомври.

Обученията ще се провеждат в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на октомври, а
форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмите в гр.
Бургас се реализират в сътрудничество с Център за виртуална и добавена реалност "Virteon Burgas" и Университет
"Проф. Др. Асен Златаров".

"Живеем във времена, в които дигиталните умения стават все по-важни за успеха на всеки ученик. Вярвам, че за
всички нас бъдещата успешна реализация на децата е от изключително значение. Щастлив съм, че нашите школи
са трамплин към постигането на равен достъп до технологично обучение на ученици от цяла България и в
програмите ни им показваме необятния свят на програмирането и дигиталните технологии. За тази цел и през
учебната 2022/2023 година разширяваме мащаба до 140 школи в 47 населени места", коментира Петър Шарков,
изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.

Кандидатстване и приемен тест

Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия и включва попълване на
форма за кандидатстване, както и приемен тест, който трябва да се попълни до 2 октомври.

Ново разпределение на програми по възрастови групи

Обученията за 8-11 клас подпомагат кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална
реализация, чрез практическа насоченост и модерна програма. Гимназиалните ученици могат да участват в една
от две програми – "Разработка на игри" и "Уеб програмиране".

От тази учебна година обученията за 12 клас ще се провеждат само в онлайн формат и ученици от цялата страна
могат да кандидатстват за една от три програми – "Дигитални науки", "Разработка на игри" и "Уеб програмиране".

Обученията за 5-7 клас развиват ключови дигитални умения, а учениците могат да вземат участие в програма
"Разработка на игри".

Учениците в 3-4 клас могат да вземат участие в школа по "Дигитални науки". В нея децата ще подобрят дигиталните
си умения и ще се запознаят със света на технологиите.

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия

# # #

За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook.

Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас в
България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с
интерактивни програми, достъпни за всички ученици.

Заглавие: Една от най-известните IT академии ще обучава безплатно бургаски деца
Дата: 01.09.2022 15:07
Медия: Uniconbg.com

https://uniconbg.com/post/70888-edna-ot-nai-izvestnite-it-akademii-shte-obuchava-bezplatno-burgaski-deca.html


От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 17 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на
програмиране и дигитални технологии. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и развива
тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от
консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери.

Програмите се организират от Фондация "Телерик Академия" и се провеждат с подкрепата на Фондация "Америка
за България", индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с общини, училища, местни организации,
бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на telerikacademy.com/school.

Фондация Нана Гладуиш - Една от 8, ще посети Силистра със своята скринингова програма за рак на гърдата "Ела
и се прегледай". На 13-ти, 14-ти, 15-ти и 16-ти септември, напълно безплатно ще бъдат прегледани 280 жени от
града и областта. Прегледите са ехографски и ще се извършват от д-р Младен Младенов, мамолог-гинеколог от
ПСАГБ Света София, гр. София. За да си запишете час, можете да се свържете с Една от 8 на телефон: 0888 811
323 от 1.09.2022 г. между 10:30 ч. и 16:00 ч. всеки делничен ден. Условието е, да сте на възраст от 20 до 70 години,
да не сте била диагностицирана с рак на гърдата и да не сте бременна. След изчерпване на местата, телефонът
ще бъде изключен. Прегледите ще се извършват в ДКЦ-1, ул. Атанас Янков № 2, ет. 3, кабинет 62. Прегледайте се,
погрижете се за Вашето здраве! 

Mr.Bricolage направи своето второ дарение на Специализираната болница за продължително лечение и
рехабилитация в гр. Перник.

Дарението е под формата на стоки – санитария, инструменти за боядисване, грунд, подови настилки и осветителни
тела, на стойност 5000лв.

Директорът на лечебното заведение Емил Ненков заяви, че дарението ще бъде използвано за ремонта на 9
болнични стаи от втория етаж на здравното заведение, където се намират пациенти за рехабилитация и
продължително лечение, след прекаран инсулт и други неврологични заболявания. Ремонтът ще се извърши със
собствени сили от екипа на болницата и ще приключи след около месец.

По това време, на 30 септември, се предвижда и откриването на новия магазин Mr.Bricolage в гр. Перник –
дванадесетият магазин на марката в страната, който ще бъде част от новия Ритейл парк Перник Плаза.

Mr.Bricolage направи своето първо дарение на СБПЛР – Перник преди една година, когато бяха ремонтирани 3
болнични стаи. Това беше принос за позитивната атмосферата в лечебното заведение, с което се подобри
качеството на грижа за пациентите и бяха създадени по-големи удобства за персонала.

Ученици от 8-12 клас могат да кандидатстват онлайн до 2 октомври

Сливен, 1 септември 2022 г. – Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за
ученици от 3-ти до 12-ти клас, обяви нов прием за школите си през учебната 2022/2023 година. Над 2900 деца и
младежи в 3-12 клас ще имат възможност да се обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии в
140 школи в 47 населени места. От кандидатите не се изискват предварителни познания в областта на
технологиите. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 2 октомври.

Заглавие: ФОНДАЦИЯ НАНА ГЛАДУИШ - ЕДНА ОТ 8, ЩЕ ПОСЕТИ СИЛИСТРА СЪС СВОЯТА СКРИНИНГОВА
ПРОГРАМА ЗА РАК НА ГЪРДАТА "ЕЛА И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ"
Дата: 01.09.2022 15:06
Медия: Община Силистра

Заглавие: Второ дарение за Профилакториума в Перник от Mr.Bricolage
Дата: 01.09.2022 09:38
Медия: За Перник

Заглавие: ПРИЕМЪТ ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ИТ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ НА УЧИЛИЩНА ТЕЛЕРИК АКАДЕМИЯ В СЛИВЕН
Е ОТВОРЕН
Дата: 02.09.2022 08:44
Медия: Сливен Инфо

http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9452
https://zapernik.com/2022/09/01/144941/vtoro-darenie-za-profilaktoriuma-ot-mr-bricolage/
https://sliveninfo.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0/


Обученията ще се провеждат в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на октомври, а
форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмата в гр.
Сливен се реализира в сътрудничество с ППМГ "Добри Чинтулов" и с подкрепата на Илия Кръстев.

"Живеем във времена, в които дигиталните умения стават все по-важни за успеха на всеки ученик. Вярвам, че за
всички нас бъдещата успешна реализация на децата е от изключително значение. Щастлив съм, че нашите школи
са трамплин към постигането на равен достъп до технологично обучение на ученици от цяла България и в
програмите ни им показваме необятния свят на програмирането и дигиталните технологии. За тази цел, и през
учебната 2022/2023 година разширяваме мащаба до 140 школи в 47 населени места", коментира Петър Шарков,
изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.

Кандидатстване и приемен тест

Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия и включва попълване на
форма за кандидатстване, както и приемен тест, който трябва да се попълни до 2 октомври.

Ново разпределение на програми по възрастови групи

Обученията за 8-11 клас подпомагат кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална
реализация, чрез практическа насоченост и модерна програма. Гимназиалните ученици могат да участват в
програма "Разработка на игри".

От тази учебна година, обученията за 12 клас ще се провеждат само в онлайн формат и ученици от цялата страна
могат да кандидатстват за една от три програми – "Дигитални науки", "Разработка на игри" и "Уеб програмиране".

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.

# # #

За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook.

Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас в
България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с
интерактивни програми, достъпни за всички ученици.

От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 17 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на
програмиране и дигитални технологии. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и развива
тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от
консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери.

Програмите се организират от Фондация "Телерик Академия" и се провеждат с подкрепата на Фондация "Америка
за България", индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с общини, училища, местни организации,
бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на telerikacademy.com/school.

За Фондация "Америка за България"

Фондация "Америка за България" е независима, неправителствена и неполитическа американска фондация,
която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните
институции в страната. Фондацията развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между
народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората на двете страни. За повече информация:
www.us4bg.org.

Подкрепата за Училищна Телерик Академия е осигурена от Фондация "Америка за България". Изявленията и
мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Училищна Телерик Академия и не отразяват непременно
вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.

Всяка голяма промяна започва с първата малка крачка и голяма вяра в по-доброто бъдеще. Мартин Янков е
живото доказателство за това. Той е онези млади българи, които знаят, че промяната е възможна и може да
започне от тях. Завършва "Ландшафна архитектура" в University of Greenwich във Великобритания, започва да
практикува специалността си и дори основава свой бизнес. Седем години по-късно и точно когато нещата започват
да се случват като в емигрантска приказка, Мартин се връща в България. Днес признава, че такъв е бил планът от
самото начало на историята.

Заглавие: "Реките на София" отново ни приканват на културен диалог за бъдещето
Дата: 02.09.2022 06:05
Медия: Българско национално радио

https://bnr.bg/post/101698268/rekite-na-sofia-otnovo-ni-prikanvat-na-kulturen-dialog-za-badeshteto


В разгара на световната COVID пандемия младият архитект се превръща в двигател на идеята за облагородяване
и вписване в съвременната градска среда на реките в България. И така, малката крачка е направена в началото
на 2020 година. Само няколко дни след обявяване на извънредно положение у нас, Мартин и група съмишленици
– граждани, експерти и институции, основават фондация "Колективът" със скромната идея да организират събитие
в Перловската река в София.

Представяли си да пуснат няколко светещи лодки, които да привлекат позитивно внимание към състоянието на
реките на града. "От тогава до сега много хора се обединиха около идеята и тя се превърна в една национална
инициатива, която се казва "Реките на града" и се случва вече в няколко града из България – в Русе, София,
Габрово"– продължава лично разказа специално за Радио България Мартин. Така се ражда фестивалът "Реките
на София", а на 2 септември започва неговото трето поредно издание в и около река Владайска в столицата.

Фестивал, който прескача времевите граници на своята проява и се свързва със Зелената промяна, от която всеки
европейски град има нужда днес.

"Това е една по-скоро дългосрочна градоустройствена инициатива. Идеята ѝ е да обедини експерти, институции и
бизнес в едни дългосрочни визии за преосмисляне на връзката между града и реката. Защото в повечето
български градове реките преминават някак си пасивно през тях. Няма я истинската връзка, въпреки че реката
е първичният източник на живот за един град. Всеки един град в света е направен около река, а днес сякаш
забравяме за тях. Те и така изглеждат. Докато град, който е приобщил реката към градската си среда е един по-
радостен град и това се опитваме да покажем ние. Особеното тук, в София, е, че тези малки поточета, които
минават през нея, са по-стари от града ни, от улиците му, от нас самите. И е много важно да им обърнем внимание
и да им върнем красотата – разказва архитект Янков. – Представете си в забързаното ежедневие на столицата да
имате възможност да се разходите покрай реката, да можете да седнете и да послушате шума на водата, която да
е толкова чиста, че да искате да си потопите краката. Затова правим тези фестивали."

Категоричен е, че културата и подобни масови мероприятия са най-добрият начин да се привлече фокусът на
обществото и институциите върху възможността "забравените реки" да бъдат облагородени и използвани по по-
достоен начин.

Тазгодишното издание на "Реките на София" обещава да бъде изпълнено с разнообразна безплатна културна
програма, музикални изпълнения, арт базар, инсталации, модерен цирк и лятно кино. Всичко това ще се случи по
бреговете на Владайска река, както и на нивото на площад "Лъвов мост". Главният фокус тази година пада върху
почистването на самата вода.

"Може би много от вашите слушатели знаят, че в софийските реки се изливат канални води. Това е проблем, който
се случва и в други европейски градове, но все повече от тях вземат мерки той да се реши. В петък, на 2 септември,
сме организирали дискусия, на която очакваме да присъства кметът на София, главният архитект на града,
експерти на "Софийска вода" и независими такива, за да започнем да говорим за проблема и да търсим
изпълними решения за него" – казва Мартин Янков.

Другият основен акцент в програмата е свързан с две международни отличия, които проектът на "Колективът"
получи. "Реките на София" стана единственият финалист от България в наградите за дизайн на Европейската
комисия – "Нов европейски Баухаус" и спечели Наградата "Европа Ностра".

"Тази инициатива на ЕК за Нов Баухаус търси реални, конкретни решения за градска среда, които да бъдат
реализирани на европейско ниво и да бъдат вкарани в законодателството и администрацията по пътя на Европа
към Зелената трансформация, която предвижда за 2050 година. В България все още се гледа малко скептично
върху Зелената сделка, но когато наскоро се разходихме с част от екипа ми в Брюксел наистина се усети как
цялата енергия на Комисията е насочена по пътя на тази трансформация. И новият Баухаус събира тези малки
светлинки из цяла Европа с идеята да ги превърне в законодателства, които да се прилагат по пътя на зеленото
бъдеще."

На откриването на фестивала на специално изградена сцена в каменното корито на Владайска река, признато
още през 1988 г. за "паметник на градинското и парково изкуство", фондация "Колективът" ще получи наградата
"Европа Ностра" за европейско културно наследство, която е и най-престижното отличие на стария континент в
тази сфера. В присъствието на представители на ЕК тя ще бъде връчена лично от румънския архитект Ойген
Вайда, член на журито. "Това е огромно признание за екипа ни", признава Мартин Янков, и допълнителна
мотивация да вярват в това, което правят. "Не на последно място ни отваря още много пътеки и възможности за
международни партньорства, които тепърва подготвяме и се надяваме през следващите години, заедно с
български общини и международни експерти, да приложим на практика в България", казва оптимистично
архитектът.

"Аз имам вяра и тя ме води натам, че всяко едно добро нещо, което си намислим ще се случи. Ясно е, че има доста
предизвикателства по пътя, но с правилната настройка те се превръщат в нещо интересно и дори забавно. Защото
единственият възможен за мен път е да обърнем внимание на ресурсите и ценностите, които имаме, да ги
подчертаем колкото се може повече със светлина, с действия, с грижа. Трябва да го направим заедно като
общество и като институции, да оправим тези места и да извлечем най-доброто от тях. Вярвам, че това ще се
случи."



Цяло лято град Русе също е част от големия проект "Реките на града – Русе". Мартин Янков разказва, че още през
месец май заедно с местни ученици и граждани направили конструкция в пространство, в централна част на
русенския бряг на Дунава, където до момента са се организирали над 40 културни прояви. Огромният интерес към
тях е доказателство, че хората имат жажда за подобни места. Особено за русенци, за които река Дунав е чистият и
ясен символ на града им. Събитията там продължават до 30 септември, а между 23 и 25 септември община
Габрово и фондация "Колективът" ще организират фестивал "Реките на града" в коритото на река Янтра. С
надеждата това да е поредната дългосрочна градоустройствена инициатива по пътя на зеленото бъдеще.

Снимки: Facebook / @riversofthecity 

Подпомогнаха близо 40 незрящи с хранителни продукти

37 незрящи от общините Мездра и Роман, членове на Териториалната организация на Съюза на слепите в
България - гр. Мездра, бяха подпомогнати с хранителни продукти - безвъзмездно дарение от Фондация "Българска
хранителна банка". Всеки от пакетите съдържа 3 бр. купички "Alpro", заквасен "Данон", 3 бр. "Данонино" и 3 бр.
"Снакс". Дарението е раздадено със съдействието на доброволци от Българския червен кръст.

Това е поредното дарение, което Общинският център за социални услуги и дейности - гр. Мездра получава от
Фондация "Българска хранителна банка". В началото на месец август незрящите от двете общини отново бяха
подпомогнати с хранителни биопродукти.

С безвъзмездни дарения от Фондация "Българска хранителна банка" - заквасен соев продукт "Alpro", "Данонино" и
конфитюр от боровинки, и от неправителствената организация Гората.бг - дини, е разнообразена храната на
потребителите на социалните услуги "Домашен социален патронаж" и Дом за стари хора - гр. Мездра.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Екип от социални работници към Център за обществена подкрепа "Слънце" (ЦОП) в Ловеч на 29 август 2022 г.
подсигуриха мебели за семейство в нужда. Дарението е направено от граждани на Ловеч, които пожелаха да
останат анонимни.

За да бъде извършена изцяло подкрепата, екипът на ЦОП също имаше нужда от помощ във връзка с
превозването. Това стана с транспорт на Община Ловеч.

Екипът на ЦОП публично благодари чрез фейсбук за подкрепата: "Искрени благодарности отправяме към Община
Ловеч за бързата и адекватна реакция. След постъпването на дарението в същия ден Община Ловеч организираха
транспорт и мебелите бяха предадени на своите собственици. Благодарим на всички, които са част от нашето
добро. Бъдете здрави!"

84-годишната Кръстанка Кънева от Стамболийски потърси кмета Георги Мараджиев с молба той да приеме
дарение от семейството й и с него да бъдат купени мебели за пенсионерския клуб в кв. "Полатово".

Ето какво каза по повод благородния жест на Кръстанка Кънева кметът на община Стамболийски:

"Днес е ден, в който светлината отново проби мрака. Ето тази прекрасна жена - Кръстанка Кънева, за пореден път
доказа, че има защо да живеем на този свят. Тя е на 84 години и е видяла много неща през живота си, ходила е с
цървули и галоши, но сърцето й е златно! Тя не е богата, но дава от сърце и винаги е помагала на някой в нужда!
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Хлябът си го е изкарвала с труда си! Тя е поредният дарител, пред който се прекланям и благодаря на Бог, че има
такива хора около мен. Днес тя дари 400 лева, събирани със съпруга й, който преди да почине й заръчал да ги
занесе на кмета, а той да купи с тях мебели за пенсионерския клуб в "Полатово". Вземам тези 400 лева с
треперещи ръце и благодаря! Приятели, жалко, че обувките ни станаха скъпи и лъскави, а тук, горе в ляво, сърцати
ни мрачни и евтини! Заедно изрекохме едно послание. Хора, приятели: Нека бъде светлина!"

Днес се навършват 110 години от дарението на Димитър Ценов, с което се създава Висшето търговско училище в
Свищов.

Димитър Апостолов Ценов – родолюбив българин и възрожденец, виден търговец, акционер и предприемач,
завещава на родния си град Свищов цялата си собственост – пари, ценни книжа и недвижими имоти, оценени
тогава на 5 млн. златни лева. Дарението на Димитър Ценов е най-голямото индивидуално и второто по големина
за развитие на българското висше образование, след това на братята Евлоги и Христо Георгиеви (6 млн. зл. лева)
за Софийския университет.

Роден на 27 декември 1852 г. в семейството на заможен свищовски търговец, Димитър Ценов учи първо в Свищов,
а след това във Велико Търново и Кронщад (днешен Брашов – Румъния). След трудни начални стъпки в стопанския
живот на съседна Румъния

свищовлията става част от тази генерация "първостроители на съвременна България",

която за малко години постига преодоляване на вековната изостаналост в стопанския облик и инфраструктура на
освободената ни държава. Димитър Ценов участва в изграждането на: водопровода на София; първите трамвайни
линии в страната; Артилерийските казарми; сградата на Девическия пансион. Владее седем езика, има
плодотворни контакти сред европейската аристокрация, делови отношения и търговски връзки с фирми и
дружества от Австро-Унгария, Германия, Франция и САЩ. Участва в строителството на жп линиите София-Перник и
Мездра-Враца-Видин. С дялове в банки, застрахователни дружества и спестовни каси умело съвместява
търговията, строителството и финансовите операции.

Голямото си състояние, което е натрупал, Димитър Ценов

дарява за откриване и поддържане на висше търговско училище в родния Свищов.

В писмото си до кмета на града, Ценов пише: "Аз имах една мечта – да направя нещо за родния си град, в който
захванах своето търговско поприще, и за българина, комуто изглежда предстои още много културна борба, додето
ще може да постигне своята справедлива национална и човешка кауза". Димитър Ценов обявява своята воля:
"Оставям и назначавам за свой универсален наследник Българската държава, в лицето на господин Министъра на
народното просвещение. … Нареждам моето имущество, в неговата цялост, да послужи за образуването на един
фонд, носещ на вечни времена моето име "Димитър А. Ценов"… От чистия приход (на фонда) 10% да се
капитализират и прибавят ежегодно и редовно – вечно, към капитала на фонда. … Щом чистият доход от фонда
достигне 300 хиляди златни лева годишно, веднага да се основе и издържа от чистия доход едно висше търговско
училище в Свищов. … Дисциплините, които ще се преподават трябва да обхващат търговските науки, финансовите
науки, търговското право, банковото дело, науките по застрахователно дело и др....". В завещанието на Ценов е
даден задължителен пример за съграждане на училище по подобие на берлинското Ханделсхохшуле с напълно
самостоятелен статут, което никога и при никакви обстоятелства "не бива да се смесва или слива с никое друго с
държавни или с частни средства създадено учебно заведение".

На 8 ноември 1936 година

цар Борис III официално открива в Свищов Висшето търговско училище,

носещо името на своя дарител Димитър А. Ценов. То започва своята работа с 11 преподаватели и 375 студенти,
разпределени в два отдела "Финансово-административен и банков" и "Кооперативно-застрахователен".

Идейният проект на сградата на ректората на висшето училище е дело на един от най-изтъкнатите български
архитекти – Иван Васильов. Официалното й откриване е на 8 ноември 1939 година.

С решение на 37-то Народното събрание от 26 юли 1995 г. Висшият финансово-стопански институт "Димитър А.
Ценов" е преобразуван в Стопанска академия "Д. А. Ценов". Днес, 110 години след най-голямото индивидуално
дарение за висшето образование в България, висшето училище има над 150 000 успешно дипломирани
възпитаници.
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Капиталът и духовният прогрес на човечеството

Проф. Георги Данаилов (основен изпълнител на завещанието) изнася слово, отпечатано със заглавие "Капиталът
и духовният прогрес на човечеството" в брой 1 от 1937 г. на Годишника на Висшето училище. Той оприличава
дарението на Ценов като трансформация на физическия капитал (пари и имоти) в духовен капитал (академия и
висше училище). Давайки пример с множество дарителски фондове в световната история в подкрепа на
университети, академии и научни каузи той заявява пред Царя, църковния клир и всички гости, че програмата и
уредбата на висшето училище в Свищов следват образеца на "Висшето училище за стопанска администрация" при
Харвардския университет, създадено от частния фонд на американския магнат Джордж Бейкър с дарение от 1924
год. в размер на 5 млн. щ. долара.

МБАЛ – Мадан е обновена с нова апаратура, инструменти, сградата е реновирана. Предстоят още подобрения.
Това стана възможно благодарение на дарението на родения в родопското градче Шевкет Чападжев. Koй е той.
Шевкет Чападжиев е личност, известна на всеки в Родопите. Не само за богатството му, но и за неговата храброст
и целеустременост знаят дори децата. Той е от онези свободолюбиви хора, за които няма преодолими пречки по
пътя към свободното изразяване на волята. Точно свободолюбието и чувството за собствено достойнство го водят
от съвсем млад в живота му.

Роден е в Мадан на 24 април 1939 година. Баща му Садък Чападжиев бил дребен търговец, който с продажби от
скромните си стоки осигурявал прехраната на съпругата и трите си деца – две момчета и едно момиче. 9
септември 1944 г. обаче слага обрат в спокойния иначе делник на семейство Чападжиеви. Бащата Садък е
земеделец, сподвижник на Никола Петков. Затова и семейството е интернирано в котелското село Боринци. Там
то живее от 1949 до 1954 година. Фамилията получава разрешение да се върне в родния Мадан чак в 1953 г.,
където Шевкет завършва и гимназия.

Нощем през граничната бразда

Негов добър приятел е Хамид Русев от село Горна Арда. И каквато е практиката в онези години, след завършване
на средно образование всички момчета е трябвало да отбиват редовна военна служба. Шевкет и Хамид обаче,
заради произхода им, са разпределени в строителни войски – нещо, което наранява гордостта на младежите. По
същото време Шевкет започва многократно да препрочита пътеписа на Алеко Константинов "До Чикаго и назад".
Решен е, ще бяга. Приятелят му Хамид Русев също е решен да не остава в България. Месеци наред двамата
проучват граничната бразда между България и Гърция – обичайният път по онова време за бягство. Двамата, като
по чудо, успяват да се измъкнат от полезрението на българските българските граничари и кучета. Успяват да
пресекат браздата точно в полунощ на 30 юли 1963 година. И пак, според тогавашната практика с имигранти,
гръцките гранични власти ги закарвам най-напред в Драма, после в имигрантски лагер в Кавала, а сетне в лагер в
Лаврион на около 50-ина километра от столицата Атина. Близо година по-късно двамата приятели поемат с кораб
към САЩ.

С по-малко от един пробит долар в джоба

Шевкет Чападжиев не забравя откъде е тръгнал въпреки, милионите, които го правят един от най-заможните
български граждани зад Океана. На пристанището в Ню Йорк той се оказал със 75 цента в джоба си. И тъй като
стомахът е празен, няма време за умуване – захваща се с първата му предложена работа. Започва да разнася
олио и подправки по домовете. Общ работник в цех за шмиргели е втората му стъпка към Американската мечта.
Година по-късно е във Вашингтон, където работи в ресторанта на Международния валутен фонд. И там не се
задържа. Мести се в малка печатница. Тук мастилото влиза в кръвта му. Пести пари. За себе си харчи, колкото да
задоволи елементарните си жизнени потребности. Със спестеното успява да купи три стари машини за сгъване на
хартия и открива своята първа малка фабрика. С десетилетията тя е рзработена и оборудвана така, че сега е един
от най-големите полиграфически комбинати в САЩ. Бизнесът Шевкет Чападжиев процъфтява. Той има имоти не
само в Чикаго и Ню Йорк, но и във Флорида, Еквадор.

Дареното е най-голямото ти богатство

От тази максима се води благодателят на маданската болница. Подпомагал е и подпомага обществени
организации, училища, лечебни заведения, социални домове и домове за изоставени деца. Голям благодетел е на
българска църковна общност в Чикаго. Не винаги обаче се отзовава на исканията за пари, особено когато те идват
от устата на политици. "Отбягвал съм да давам дарения на политически организации. Гледам да давам там,
където всички хора ще го ползват. Не ме интересува какви са политическите им възгледи в какво вярват, бели ли
са, черни ли са. Важното е да са човеци. Като давам нещо, дори да е само един долар, имам едно условие, да е в
името на България, казва той с родолюбив плам, на който мнозина други могат да завидят. Защото неговото
родолюбие е на дело дори за Океана. С негови средства е изработен бюстът на Алеко Константинов в Чикаго.
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"България и българските гражданите трябва да бъдат над всичко. Да защитаваме личните интереси навън, защото
всички тези, които се правят на наши спасители, са наши окупатори", убеден е Шевкет Чападжиев.

Заради заслугите си е почетен гражданин на щата Илинойс и родния му град Мадан. Известен е като първия
българин, който е платил 200 000 долара, за да лети в Космоса. Със съпругата си Магдалена, която е еквадорка
имат две дъщери. София е университетски преподавател, а Сабрина е музикант. Синът им Семи е с увреден слух.
Казва, че обича да идва в родния си град Мадан, да пътува из България, но му е тъжно да гледа как селата
обезлюдяват, че дори и в малките градове старците да са повече от младите хора.

Как една вехтория отприщва поток от пари

Точно така, като в приказва, овехтялата и непомнеща обновление маданска болница се оказала, че е привлякла
филантропските намерения на милонера Шевкет Чападжиев. С вълнение и досега разказва една чудна случка от
онова време директорът на лечебното заведение д-р Стефан Хаджиев. "Беше през есента на 2019 година. Шефкет
беше дошъл в България, тъй като брат му вече губеше битката с рака и беше в нашата болница. След като се
видяха, го поканих в моя кабинет, да се разговорим. Влезе той, предложих му стола за пациенти, друг нямах. Той
седна, усмихна се и ме попита: Откъде се сдоби с този стар стол?", разказва д-р Хаджиев. Срам не срам, той му
признал, че го е намерил на тавана, ремонтирал го и го взел в кабинета за пациентите. Разговорът тръгнал към
оборудването на американските болници, модерната им апаратура, възможностите на тамошната здравна
система, разбира се, за който може да си я позволи. "Знаех, че по това време Шевкет Чападжиев беше започнал
да разпродава част от бизнеса си предвид възрастта. Знаех, че и лечебните заведения там често подменят
оборуването си. Затова го помолих, ако отнякъде разбере, че някой иска да се освободи от техниката си или друго
нещо, да го насочи към нас, а ние ще си платим транспорта", продължава разказът си директорът. Говорили, пили
кафе, разговорът сършил, милионерът не казал нищо. Заминал си.

Да помниш казаното на кафе

Шевкет Чападжиев обаче не забравил нито разговора, нито молбата, нито вехтия стол в докторския кабинет "След
месец телефонът ми току звънне от Америка, изпише ми "Илинойс". Аз не вдигам. Викам си, някой си прави
майтап с мене. Мине, не мине ден, пак звънне, пак пише "Илинойс". Аз пак не вдигам. Докато накрая не ме извика
кметът", смее се при спомена д-р Стефан Хаджиев. Оказало се, че го е търсил Чападжиев. Обмислил видяното в
болницата и решил да приведе 1 милион долара за оборудването й с нова апаратура. Речено – сторено. В
началото на 2020 година сумата била приведена на общината. На свой ред тя обявила обществена поръчка за
ново медицинско оборудване, съобразено с нуждите на болницата. "Ние сме от първо ниво на компетентност. Не
можем да искаме космическа апаратура, да се фукаме, а тя да събира прахта. Новата обаче е изключително
добра. Хората ни са обучени да работят с нея. Преоборудвана е хирургията, редица кабинети, предстои да
обновим и детското отделение. Така, в продължение на две години закупихме и подменихме почти всички
вехтории", казва д-р Хаджиев. Сменили и инструментариума. Когато поръчвали инструментите на фирмите, в знак
на благодарност към благодетеля, поискали върху тях да бъде гравирано "Мадан – Чап". Върху апаратурата също
има обозначения, че е дарение от Шевкет Чападжиев. Отделно, в къта на спомоществувателите в момента
обновяват списъка, като водещо е точно неговото име. Подготвен е и хубав негов портрет, за който е отредено
видно място. "Дължим много на Шевкет Чападжиев. Това е нашата скромна благодарност към него", казва д-р
Хаджиев и се надява, че следващият път, когато се видят на кафе ще могат да говорят само добри за добри неща, а
проблемите със скромното общинско здравеопазване на Мадан няма да са така големи.

В дисертационен труд на тема "Финансово осигуряване развитието на Северозападния район за планиране"
доктор по икономика Мартин Харизанов обоснова нова визия за регионално развитие. Дисертацията на младия
учен е плод на задълбочени научни изследвания и публикации. След зачисляването си през 2019 г. като докторант
в катедра "Финанси и кредит" на СА "Д. А. Ценов", той обосновава в научен формат решения на множество
проблеми пред най-бедния български район за планиране. Научното жури от представители на водещи висши
училища потвърди безспорните качества на научното изследване и пожела на дисертанта успех в каузата за
финансово обезпечаване социално-икономическото развитие на Северозападния район за планиране. След
успешната публична защита, д-р Харизанов емоционално благодари на семейство, съмишленици, ръководител на
финансовата катедра проф. Стоян Проданов и на председателя на журито и декан на факултет "Финанси" проф.
Андрей Захариев. Изказа респект към членовете на журито, както и към научния ръководител доц. Людмил
Кръстев.

Защитеният дисертационния труд е разработен в обем от 187 страници, съдържа 41 фигури, 24 таблици, 134
проучени литературни източници. В подкрепа на своето изследване дисертантът е публикувал една студия и две
статии. Предложеният пространствен модел за устойчиво прерайониране е оценен както приносен в рецензиите
към дисертационния труд.
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Д-р Мартин Харизанов е един от активните и изявени общественици и предприемачи във Враца. Той е роден на 5
февруари 1990 година в града под Околчица. Майка му – Детелина Харизанова, е старши учител по биология и
химия в Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Иван Ценов" във Враца от 1983 година, а баща му,
Николай Харизанов, е бил разследващ полицай в научно-техническия отдел, който загива през 1991 година по
време на служба. Има двама братя – Станислав и Ангел.

През 2009 година д-р Мартин Харизанов завършва средното си образование в ППМГ "Акад. Иван Ценов"- Враца.
През 2014 година защитава магистратура по ,,Финансов мениджмънт" в Стопанска академия ,,Д.А. Ценов" –
Свищов, а след това и придобива втора магистърска степен по ,,Финансово управление на публичния сектор" в
същата катедра. Има завършени две специализации: "Валутен данъчен и митнически контрол" и "Независим
финансов одит". От 2010 до 2015 година е преминал през различни стажантски позиции в банка "ДСК" и "ОББ" във
Враца, както и в други частни фирми.

От 2016 г. работи като счетоводител и специалист контрол на разходите, а впоследствие се включва в
управлението на семейния бизнес в сферата на туризма и ресторантьорството. Занимава се и с рекламни медии и
изработка на бизнес каталози на територията на Враца и Монтана. С неговата съпруга Петя са щастливи родители
на две деца – Деяна и Красимир.

Младият предприемач е председател на Алумни клуб "Финанси 2013" на Стопанска академия "Д. А. Ценов" -
Свищов и отговаря за развитието на традициите на катедра "Финанси и кредит". Член е на асоциацията по
коневъдство "КИП". Дейният врачанин е спонсор и организатор на спортни прояви като купа "Враца" и състезание
по приложно колоездене за Международния ден на младежта. Работи за възраждането на шосейното колоездене
във Враца. Той е сред основните организатори на състезанието за млади предприемачи "Аз избирам да се
развивам във Враца" и на ученически състезания в онлайн формат "Банкиране, финансиране и бюджетиране".

Д-р Мартин Харизанов е истински филантроп и участва в редица благотворителни каузи. Участва в управителните
съвети на Сдружение "Благотворни приятели" и Сдружение "Врачанофили". Сред осъществените проекти на
сдружението са учредяване на стипендия за даровити студенти във Враца, дарение на книги на библиотеки в
региона и подпомагане на домове за възрастни хора. Една от големите инициативи, зад които застава
"Благотворни приятели", е осигуряването на бъдеще за деца без родители във Враца, като им гарантира работни
места в няколко врачански фирми след навършване на пълнолетието им. Заедно със сдружението спонсорират и
последното издание на най-голямото събитие по програмиране във Враца Hack Vratsa. Сдружение
"Врачанофили", съвместно с местния бизнес финансират основен ремонт на част от АГО сектора в МБАЛ "Христо
Ботев", гр. Враца.

В живота на д-р Мартин Харизанов важно място заема и спортът. Участвал е в управителния съвет на ПОФК "Ботев
Враца". Активно работи за създаването и развиването на клуб по художествена гимнастика в родния град.

Като представител на младата генерация десни политици той заслужи високата номинация за втори в листата на
коалиция "ГЕРБ-СДС" в 6-ти МИР-Враца на предстоящите парламентарни избори за 48 Народно събрание.

Извелата до успешна защита на д-р Харизанов катедра "Финанси и кредит" на 8 април 2022 год. чества 70 години
от своето учредяване във ВФСИ "Д. А. Ценов" като първи български академичен център по финансови науки. В
рамките на събитийния календар по случай годишнината ще се проведе и първата за историята на висшето
училище индексирана в Web of Science международна научна конференция по икономическо и социално развитие
"Икономика, управление, финанси и банково дело" (Свищов, 28-30.09.2022 г.). Конференцията регистрира заявено
участие на учени от десет държави и четири континента и ще се проведе в Свищов в присъствен и виртуален
формат. Неин локален партньор е академична фондация "Проф. д-р Минко Русенов", където д-р Харизанов е сред
основните спомоществователи за дарителски каузи и проекти.

Бизнесмен ще направи крупно дарение на болницата в Силистра, съобщи БТА.

Предприемачът, който е управител на няколко търговски дружества, ще предостави на пет транша сумата от 100
хиляди лева за целево финансиране за ремонтни дейности в различните отделения на болницата.

Дарителят е заявил, че иска да помогне на ръководството да превърне здравното заведение в Силистра във
водещо сред областните болници.
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КАМПАНИИ

Още 10 хиляди лева са необходими, за да се заплатят пълните 4 вливки, необходими за лечението на 22-
годишната Габриела Хаджийчева, която страда от рядкото генетично заболяване Мускулна дистрофия. Тя се
лекува в Турция, като вече са й направени две вливки. За да се реализира лечението й, бяха организирани редица
благотворителни инициативи. Инициаторите на кампанията пък надлежно се отчитат за разходите чрез
социалните мрежи. Сумата за втората вливка е по-малка. "Оказа се, че Габи я очаква изненада. Непознат за нас
добродетел е намалил сумата за нейното лечение с 10%. Който и да си ти, не можем да опишем какво направи за
Габи. Нека животът ти да е изпълнен със здраве, щастие и прекрасни емоции!", написаха те във Фейсбук. Остава
да се събере сумата от 10 хиляди лева, за да достигне плащането на 4 вливка. А най-рано след третата ще се
разбере, дали ще са необходими още две.
Всеки, който иска да помогне на Габи, може да го направи!
IBAN:BG15UNCR70001524906633
BIC:UNCRBGSF
Габриела Хаджийчева

Преди по-малко от месец след болки лекарите му съобщават ужасната новина, че имам рак в стомаха, който
е в четвърти стадий

33-годишният Димитър има нужда от финансова помощ, за да се справи в борбата с рака.

Димитър Даскалов е съпруг и щастлив баща на две деца. Преди по-малко от месец след болки лекарите му
съобщават ужасната новина, че имам рак в стомаха, който е в четвърти стадий. За съжаление, на този етап
операция няма как да бъде извършена, заради факта, че е засегнат 100% от стомаха.

Последните три седмици за него са истински кошмар. Дните и нощите му минават далеч от децата му и в различни
болници. Надеждата идва от болница в Турция, където се намира в момента. Лечението обаче е непосилно за
Димитър и семейството му и те имат нужда от помощ.

"Казват, че няма по-голямо щастие от това да правиш добро. Днес заставам пред вас с молба, добри хора, да ми
помогнете в борбата ми с тази коварна болест. Да ми помогнете и дадете шанс да се прибере вкъщи при
семейството си. Всяко дарение и споделяне е крачка напред за мен към мечтата ми да бъда здрав и да живея
отново живота си пълноценно", призовава Димитър.

Кампанията Бъдеще за Катрин вече разполага с DMS. Така повече хора ще могат да помогнат като изпратят поне
един SMS.

Катрин е на 27 години от Перник и е майка на 6 годишно момченце. От 2014 година, когато ѝ поставят диагноза
"множествена склероза", състоянието ѝ постепенно се влошава. Надежда да пребори коварната болест ѝ дават
лекарите от Катедрата по хематология и клетъчна терапия при Националния хирургичен център "Пирогов" в
Москва, с дългогодишен опит в лечението на МС болни, чрез автоложна трансплантация на хемопоетични стволови
клетки (АНSСT).

Необходими са ѝ допълнителни средства за организиране на пътуването ѝ до Москва, като цената на самолетните
билети варира в широк диапазон, от 1000 до 2500 € в зависимост от условията, предлагани от авиокомпанията.

Датата за постъпване в болницата е определена за месец октомври 2022 година. Имаме на разположение по-
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малко от два месеца, за да съберем необходимата сума.

Нека заедно да помогнем на Катрин да възстанови здравето си, за да може да продължи да се грижи пълноценно
за детето си, апелират близките на младата жена

Перничани са на път да изпратят майката от Перник Катрин за операция в Москва. Непосилната сума за
операцията на Катрин почти е събрана, остават по-малко от 30 000лв. за да може Катрин да замине и да спаси
живота си. Остават и по-малко от два месеца това да се случи.

Благодарение на дарения, благородни инициативи, търгове, детски турнири и демонстрации, кампанията "Бъдеще
за Катрин" за 20 дни успя да събере 79 929, 02 лв. в дарителската сметка и 1959 лв. в платформата на DMS.

Остават по-малко от 30 000лв. необходими за лечението на Катрин, което възлиза на 55 000 евро.

От кампанията изказват огромната си благодарност към хората, откликнали на молбата за помощ.

Катрин, от Перник, е на 27 години и е майка на 6 годишно момченце. От 2014 година, когато й поставят диагноза
"множествена склероза", състоянието й постепенно се влошава. Надежда, да пребори коварната болест, й дават
лекарите от Катедрата по хематология и клетъчна терапия при Националния хирургичен център "Пирогов" в
Москва, с дългогодишен опит в лечението на МС болни, чрез автоложна трансплантация на хемопоетични стволови
клетки (АНSСT). Това е вид лечение, което засега не се поема от НЗОК в България, при което имунната система
буквално се унищожава чрез химиотерапия, след което се възстановява чрез вливане на собствени стволови
клетки. От болницата дават голям процент успеваемост на метода за стопиране на автоимунния процес.
Статистиката сочи, че при 90-95 % от подложилите се през последните 10 години на това лечение, прогреса на
заболяването е спрян. На този етап това е най-ефективния метод за постигане на дългосрочна ремисия и
овладяване на автоимунния процес. Силно се надяваме лечението да помогне и на Катрин, но сумата,
определена от болницата е 55 000 EUR и не е по възможностите на нея и на нейното семейство. Необходими са и
допълнителни средства за организиране на пътуването й до Москва, като цената на самолетните билети варира в
широк диапазон, от 1000 до 2500 € в зависимост от условията, предлагани от авиокомпанията. Датата, за
постъпване в болницата, е определена за месец октомври 2022 година. Имаме на разположение по-малко от два
месеца, за да съберем необходимата сума. Нека заедно да помогнем на Катрин да възстанови здравето си, за да
може да продължи да се грижи пълноценно за детенцето си! Всяка помощ е важна и носи надежда! 

Тази година сред съпътстващите събития на Празниците в Долината на Тракийските царе са Базар на книги и
дарителска кампания "Остави книга, вземи книга безплатно!". Инициативите са част от кампанията на община
Казанлък, Библиотека "Искра", Историческия музей "Модерно е да се чете" и Музея на фотографията.

Базарът за нови и антикварни книги е от 1-4 септември от 17 ч пред Музея на фотографията с най-новите
заглавия от български автори на няколко български издателства. Откриването е в 17 ч. в четвъртък. Във всички дни
от 10 до 18 ч. в Лапидариума ще тече Дарителската кампания за книги "Модерно е да се чете"

Вторият ден творческият тандем Андари – Анатоли Радев И Дария Василева ще представят сборниците"
Български исторически четения".

На 3.09. от 11 ч. в ЛХМ "Чудомир" ще се проведе среща –разговор на тема "Модерно е да че се чете" с участието
на домакините от музея на Чудомир" юношески литературен клуб "Светлини сред сенките" и Библиотека "Искра" .
От 17,30 ч. в Музея на фотографията е джаз-лекторията с Мирослава Кацарова от JAZZ FM радио.

На 4.09. от 11 ч. в залата на Музей "Искра" започва концертът на Хор "Петко Стайнов" с диригент Младен Станев.
А в 12,30 в Музея на фотографията Теодор Николов, живеещ в куполна къщичка на Рила ще сподели своите мисли
и опит за живот в планината и ще подарява своите книги за алтернативен и здравословен начин на живот сред
природата.

През всички дни на Базара на книгата от 10 до 18 ч. ще върви и дарителската кампания за нови и употребявани
книги, съобщи Надя Тончева от организаторите.

Заглавие: Перничани събраха за 20 дни повече от половината средства за лечението на Катрин
Дата: 29.08.2022 11:08
Медия: За Перник

Заглавие: Дарителска кампания и базар на книгата организират в Казанлък
Дата: 30.08.2022 08:11
Медия: Радио Стара загора

https://zapernik.com/2022/08/29/144818/pernichani-sabraha-samo-za-20-dni-poveche-ot-polovinata-sredstva-za-lechenieto-na-katrin/
https://bnr.bg/starazagora/post/101697588


В следващия файл чуйте какво каза още Надя Тончева.

Програмата с всички събития можете да видите тук:
https://www.kazanlak.bg/cat-705.html 

Днес в МБАЛ "Пирдоп" с тържествен водосвет бе открит кабинет по "Компютърна томография". Кабинетът
разполага с нов модерен компютърен томограф тип SomatomGo.Now , произведен от Siemens. Апаратурата е
закупена с финансовата подкрепа на "Аурубис България" АД, "Дънди Прешъс Металс – Челопеч" ЕАД , "Елаците-
Мед" АД, както и на общините – акционери на лечебното заведение – Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар, Мирково,
Антон и Копривщица.

СМР дейностите са изпълнени от "Симстрой – 2000" ЕООД, съгласно всички специфични изисквания за
строително-ремонтни дейности на помещения, в които е разположена рентгенова апаратура.

На церемонията по откриване на кабинета присъстваха кметове от общини на Средногорието, председатели на
общински съвети, представители на фирмите дарителите и медицински персонал.

Управителят на МБАЛ "Пирдоп" д-р Юлия Димитрова благодари на трите фирми дарители, на общините акционери
и на изпълнителите на ремонтните дейности.

"Най-сетне нашата болница има тази изключително важна апаратура. Компютърната томография е важна за
ранната диагностика, лечение и профилактика на заболяванията. Инвестирайки в здраве, вие инвестирате в
населението на района", каза д-р Димитрова обръщайки се към дарителите.

Отец Недко Бръмбаров отслужи водосвет и поръси със светена вода новия скенер като пожела успешна работа на
медицинските специалисти.

Ръководството на болницата и медицинския персонал на кабинета получиха цветя от общините в региона.

Компютърен томограф

Компютърната томография е метод за получаване на образи на анатомични срезове на човешкото тяло чрез
компютърна обработка и реконструкция на масив от данни, получени на база интензитета на преминало през
тъканите рентгеново лъчение.

За разлика от рентгенографията, при компютърната томография се получава много по-детайлна и точна
визуализация на вътрешните органи. Почти всички медицински специалности прибягват до използването на този
метод, тъй като той може да ни даде информация за морфологичното състояние на всички органи и системи.

Старият томограф, с който разполага болницата, е произведен през 1995г. и не отговаря на изискванията на новия
медицински стандарт "Образна диагностика".

С новият компютърен томограф, МБАЛ "Пирдоп" ще осигури по-високо качество на предлаганите медицински
услуги и ще отговари на съвременните изисквания за добра клинична практика.

Дари средства вместо цвете за първия учебен ден, призовава от днес в своя благотворителна кампания екипът на
ДГ "Наталия" в Пловдив. Помощта ще бъде предоставена на семейството на момче от подготвителната група,
чието братче от тази година също ще е възпитаник на учебното заведение. Стоян и Михаил Георгиеви са загубили
баща си наскоро в катастрофа с мотоциклет.

Кутията с дарения ще бъде поставена на входа на детската градина, каза директорката Елена Василева. Тя
обясни, че идеята е на родители от групата на Стоян и Михаил, които искат да окажат подкрепа на майката с жеста
си на съпричастност. Жената остава сама след майчинство с второто си дете и преди първото да тръгне на
училище догодина.

Заглавие: Компютърен томограф от дарители получи МБАЛ "Пирдоп"
Дата: 31.08.2022 15:00
Медия: Ер Нюз

Заглавие: "Дари средства вместо цвете" на първия учебен ден за братчета, загубили баща си
Дата: 31.08.2022 12:45
Медия: Марица

https://rnews.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/dari-sredstva-vmesto-cvete-na-parviq-ucheben-den-za-bratcheta-zagubili-bashta-si


Все още в ДГ "Наталия" графикът е със сборни групи, но след завръщането на децата ще поговорим за загубата по
подходящия за децата начин, каза още Елена Василева.

Екипът на Фотоника организира благотворителна кампания за изграждането на планетариум в София, която е
единствената европейска столица, нямаща действащ планетариум.

Организаторите на кампанията се опитват да променят това още от 2020 г, когато стартира проектът планетариум
"Андромеда". В момента структурата му е поставена на постоянното си място в Регионалния център за
съвременни изкуства "Топлоцентрала", който се намира зад мол Park Center в Южен парк 2.

За да може съоръжението да заработи, са необходими 20 000 лв. за проекторната ситема. Тази сума включва 50%
от цялата сума за техниката (другите 50% вече са заплатени).

Нужната апаратура включва четири проектора, сървърен компютър и специализиран софтуер. От Фотоника се
обръщат към всеки човек, който желае да ги подкрепи в тази мисия и да стане част от изграждането на Софийски
планетариум "Андромеда".

Можете да се включите в кампанията от тук.

След успешната трансплантация на костен мозък на Анатолий в турска клиника, се налага той да остане там под
лекарско наблюдение, тъй като кръвните му показатели са много ниски, по думите на майката. За
възстановителния период, седмичният престой в болницата възлиза на 5 хил. лв., и съответно 20 хил. лв. месечно -
сума непосилна за семейството на детето. Затова майката на Анатолий - Галя Стоянова, чрез Фейсбук профила си,
се обръща към всички със зов за помощ с думите, които публикуваме без редакторска намеса:
"Налага се да останем в Турция докато се възстанови и е стабилен да пътува!
В СРЕДАТА НА ЛЕЧЕНИЕТО СМЕ И НЕ ТРЯБВА ДА ГО ПРЕКЪСВАМЕ!
МОЛЯ ВИ ЗА ПОМОЩ, ЗА ДА МОЖЕ АНАТОЛИЙ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ И ДА СЕ ПРИБЕРЕ ВКЪЩИ , КЪДЕТО ТРЯБВА
ДА Е ВСЯКО ДЕТЕ!!!
Днес заплатих таксата за болницата за седмица и хотела за две седмици!
ВЯРВАМ,ЧЕ С ВАШАТА ПОМОЩ ЩЕ УСПЕЕМ ДА ИЗВЪРВИМ ПЪТЯ ДО ПЪЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАШЕТО
ДЕТЕ!!!
МОЛЯ ВИ С ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ !!!"

Дарителска сметка: Fibank: BG31FINV91501317601493 Титуляр: Анатолий Красимир Стоянов 
Източник: balkanec.bg 

Редят благотворителен базар в помощ на болно дете

Благотворителен базар под мотото "Деца от ЦНСТ помагат на Антон" ще се проведе в Борован. Кампанията има
цел да събере средства необходими за лечение на Антон Боримечков. Тони е с диагноза Левкемия, която е в
рецидив! Има нужда от подкрепата на всички нас, за да се излекува. Той има нужда от трансплантация на стволови
клетки, процедурата и лечението трябва да бъдат извършени в чужбина.
За начало са нужни, така непосилните €50 000, само за да се отиде до там и новата Борба да започне!

В момента детето е в болница в София.
Базарът ще се проведе утре от 10:00 ч пред сградата на Община Борован.

Заглавие: Благотворителна кампания събира пари за изграждането на планетариум в София
Дата: 30.08.2022 12:11
Медия: Pixelmedia.bg

Заглавие: Зов за помощ за възстановяването на Анатолий от Трудовец!
Дата: 01.09.2022 01:22
Медия: Балканец

Заглавие: Редят благотворителен базар в помощ на болно дете
Дата: 01.09.2022 13:50
Медия: Враца днес

https://pixelmedia.bg/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
https://balkanec.bg/zov-za-pomosht-za-vazstanovyavaneto-na-anatoliy-ot-trudovets-56460.html
https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19496861&SiteID=922


Децата настанени в социалната услуга ЦНСТДБУ 1 и 2 село Борован ще подготвят меденки, които ще продават на
гражданите.

Всички събрани средства ще бъдат преведени по Банковата сметка на майката: Поля Антонова Боримечкова
Polya Antonova Borimechkova.

IBAN Банка ЦКБ : BG47CECB979010B5528501

Желанието на децата от ЦНСТДБУ 1 и 2 е да подкрепят Тони и неговото семейство в борбата му с коварната
болест.

Организацията на базара е водена от доброто в сърцето на децата и тяхната съпричастност, както и на
ръководството и персонала на институцията.

Каним всички граждани и гости на община Борован да посетят базара и да закупят от изделията направени с обич
в подкрепа на едно чудесно дете да сбъдне мечтата си за щастливо и пълноценно детство.

НЕКА БЪДЕМ ДОБРИ И СЪПРИЧАСНИ И ДА ПОМОГНЕМ, НА ТОНИ !!!

Благотворителен базар под мотото "Деца от ЦНСТ помагат на Антон". Кампанията има цел да събере средства
необходими за лечение на Антон Боримечков. Тони е с диагноза Левкемия, която е в рецидив! Има нужда от
подкрепата на всички нас,
за да се излекува, той има нужда от трансплантация на стволови клетки, процедурата и лечението трябва да бъдат
извършени в чужбина.
За начало са нужни, така непосилните €50 000, само за да се отиде до там и новата Борбата да започне!!!

В момента той се намира в болница в София (заедно с мама), а самото лечение, след това, е с продължение
между 10 и 18 месеца.

Базара ще се проведе на 02.09.2022г / петък / от 10:00 ч пред сградата на община Борован.

Децата настанени в социалната услуга ЦНСТДБУ 1 и 2 село Борован ще подготвят меденки, които ще продават на
гражданите. Всички събрани средства ще бъдат преведени по Банковата сметка, по която може да дарите
средства, е с титуляр Поля Антонова Боримечкова Polya Antonova Borimechkova (майка):

IBAN Банка ЦКБ : BG47CECB979010B5528501

Желанието на децата от ЦНСТДБУ 1 и 2 е да подкрепят Тони и неговото семейство в борбата му с коварната
болест.

Организацията на базара е водена от доброто в сърцето на децата и тяхната съпричастност, както и на
ръководството и персонала на институцията.

Каним всички граждани и гости на община Борован да посетят базара и да закупят от изделията направена с обич
в подкрепа на едно чудесно дете да сбъдне мечтата си за щастливо и пълноценно детство.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Инициативата Всяко бебе е БЕЗценно УСПЯ!

Вече всяка бременна жена в България ще има безплатен достъп до медицински грижи. Това съобщи във Фейсбук
профила си Таня Андреева от "Демократична България"

Заглавие: СТАРТИРА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР В БОРОВАН
Дата: 01.09.2022 18:21
Медия: Модерна Враца

Заглавие: Инициативата "Всяко бебе е БЕЗценно" с успех: Бременните жени ще имат безплатен достъп до
медицински грижи
Дата: 27.08.2022 12:53
Медия: Tribune.bg

http://modernavratza.com/startira-blagotvoritelen-bazar-v-borovan_33543.html
https://tribune.bg/bg/obshtestvo/initsiativata-vsyako-bebe-e-beztsenno-s-uspeh-bremennite-zheni-shte-imat-bezplaten-dostap-do-meditsinski-grizhi/


"Всяка година в България се раждат приблизително 6500 недоносени деца. Поне една трета от тежките
заболявания при недоносените бебетата се дължат на предотвратими усложнения от нелекувани състояния на
майката по време на бременността. Грижата за новородено с тежки усложнения струва на държавата над 50 000
лв. За да се проследи една нормално протичаща бременност и да се предотвратят усложненията сумата е 134 лв.

По статистически данни броят на раждащите, на които бременността не е била адекватно проследена от
специалист възлиза на около 7 000 за всяка година. След дълги усилия на доброволци и НПО организации, най-
накрая се прие изготвеното от нас изменение и допълнение на наредба 26. С него се предоставя на
здравнонеосигурените бременни възможност за 4 прегледа, пакет от изследвания и 2 хоспитализации, при
необходимост по време на бременността. Това ще подобри здравните грижи за бременните в най-бедните
региони на страната и допринесе за намаляването на детската смъртност именно в районите, изоставащи
значително по този показател.

Чрез предложените промени в Наредбата ще се осигури:

- По-голям достъп до пренатална грижа на бременните жени независимо от техния осигурителен статус.

- Ефективна система за превенция, скрининг, профилактика, ранна диагностика и лечение.

- Намаляване на риска от усложнения по време на бременността.

- Намаляване на риска от недоносеност и перинатални заболявания.

- Намаляване средният процент майчина и детската смъртност за страната чрез подобрение на качеството на
майчиното и детско здравеопазване.

Тази наредба е доказателство, че със съвместни усилия можем да правим смислени, устойчиви и нужни на цялото
общество промени", пише още тя.

Заместник министър-председателят Атанас Пеканов е новият председател на Съвета за развитие на
гражданското общество (СРГО). Това съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет.

Като консултативен орган на Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на
развитието на гражданското общество, СРГО се ръководи от вицепремиер - единственият представител на
държавата в съвета, който води заседанията му, но не участва в гласуването при вземането на решения.
Членовете на консултативния орган са 15, от които 14 са юридически лица с нестопанска цел с минимум пет
години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското
общество и гражданското участие.

Съставът на СРГО бе определен с национално електронно гласуване и включва организациите Фондация
"Български център за нестопанско право", Сдружение "Български дарителски форум", Фондация "Работилница за
граждански инициативи", Фондация "Светът на Мария", Фондация "Български фонд за жените", сдружение
"Асоциация на европейските журналисти - България", Фондация "Заедно в час", Сдружение "Български Червен
кръст", Сдружение "Български хелзинкски комитет" , Фондация "За нашите деца", Сдружение "Асоциация на
парковете в България", Сдружение "Българска асоциация за алтернативен туризъм", Фондация "Карин дом" и
Сдружение "Еквилибриум".

/АБ/

Тридесет и трима са новите членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила
на детето (ДАЗД), съобщиха от пресцентъра на агенцията. Те бяха определени от комисия с участието на
представители от академичната общност, бизнеса, граждански организации и Алумни клуба на Съвета на децата.

Заглавие: Новият председател на Съвета за развитие на гражданското общество е вицепремиерът Атанас
Пеканов
Дата: 31.08.2022 14:37
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Комисия от представители на академичната общност, бизнеса и граждански организации избра
новите 33-ма членове на Съвета на децата
Дата: 01.09.2022 16:31
Медия: Утро Русе

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/320169-noviyat-predsedatel-na-saveta-za-razvitie-na-grazhdanskoto-obshtestvo-e-vitsepre
https://utroruse.com/article/843451/


Сред новите членове са национален шампион по карате, сребърен медалист от национална олимпиада по
гражданско образование, призьори от международни фестивали по народни танци, председатели на ученически
съвети, инициатори на редица благотворителни инициативи. 
Членовете на Съвета на децата се сменят при изтичане на двугодишен мандат или при навършване на 18-годишна
възраст. "Децата от Съвета се превръщат в едно голямо семейство. Обменят идеи за градовете си, за училищата
си, за свободното време и с много емоции се разделят, когато идва време за нов избор, затова създадохме и
Алумни клуба на Съвета, защото потенциала на тези деца е толкова голям, че е изключително удоволствие да се
събеседва с тях винаги и съм убедена, че тепърва в Алумни клуба ще бъдат бъдещите успешни лидери в различни
сфери на обществото", каза председателят на ДАЗД Елеонора Лилова. 
Като консултативен орган към председателя на ДАЗД, Съветът дава становища и изразява позиции по въпроси,
които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. В средата
на септември предстои заседание на Съвета, на което старите членове ще предадат щафетата на техните
наследници, допълват от ДАЗД. 


	СЪДЪРЖАНИЕ
	ЧЛЕНОВЕ НА БДФ
	КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ
	ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО
	КАМПАНИИ
	ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО


