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БДФ В МЕДИИТЕ

Всеки втори българин е направил дарение на финансови средства, предмети/вещи/стоки или труд през 2021 г.
Това показват данни от проучване на Български дарителски форум (БДФ). На фона на поредицата от застъпващи
се глобални и местни кризи в последните три години, се затвърждава усещането за повече солидарност, емпатия и
гражданска активност. Хората откликват на предизвикателствата като търсят активно начини за решаването на
проблемите и не остават безучастни.

Ние от Български дарителски форум вярваме, че съпричастността е дълбоко заложена у българите и се опитваме
да насърчим дарителската активност не само на отговорните компании и гражданските организации, но и
обикновените хора, които са ключова част от решенията и позитивната социална промяна.

"Затова искаме да изкажем признателност на дарителите и доброволците, да ги окуражим да вярват в
силата си, за да продължим заедно доброто. Надяваме се, че така ще покажем смисъла от този жест и на
хората, които все още се колебаят дали да даряват по различни причини", коментира Теодора Бакърджиева,
изпълнителен директор на Български дарителски форум.

ДАРЯВАШ АНОНИМНО. БЛАГОДАРИМ ТИ ПУБЛИЧНО.

Това е посланието на кампанията, която стартираме, за да изкажем признателност към всички дарители - най-
вече индивидуалните, избрали да дарят дори и малки суми, предмети или своето време. Защото не е толкова
важен размерът на дарението, а сборът на хората, които са помогнали. За да илюстрираме нашето "БЛАГОДАРЯ"
избрахме символа на прегръдката и го представихме по начин, по който да покажем, че жестът не остава
неоценен, въпреки че често дарението е анонимно.

От края на октомври и през целия ноември ще се проведе активна кампания в социалните мрежи, чрез външна и
радио реклама в София и в други градове в страната. С кампанията се надяваме да мотивираме повече хора да
избират съзнателно и системно да подкрепят значими обществени каузи и по този начин да станат част от
решенията във всички области, които биха искали да подобрят.

Инициативата се осъществява с подкрепата на Фондация "Америка за България".

За Български дарителски форум

Български дарителски форум (БДФ) е мрежова организация, която обединява големите дарители в страната –
фондации и компании, които ефективно подкрепят дългосрочни общественозначими каузи. БДФ работи за
развитието на дарителската среда в България и за механизми, чрез които дарителите да могат да даряват по
лесен, прозрачен и ефективен начин.
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Първият четвъртък на всеки месец е време за онлайн среща на Алумни клуба, основан през 2021 година от група 1
на Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери.

Ноемврийската среща проведе Боряна Кирилова, част от екипа на Български дарителски форум, отговорна за
Комуникациите и програма "Научи се да даряваш" във Форума. Темата, която събра комуникационният експерт и
младите лидери в обща среща, бе "Тенденциите в дарителството". Боряна сподели за годишните анализи за
дарителските тенденции в България, които БДФ прави на база обеми на дарения, тенденции за подкрепа на
каузи, основни дарители, предпочитани сфери на дарителство и други показатели. Представи накратко какви са
били резултатите от 2020 година, фокусирайки се върху кризата с коронавируса, която е оказала значително
влияние на дарителските практики в страната, като е повишила даренията както от големи компании, така и от
физически лица.

Боряна разкри и данни от анализа за 2021 година, който се подготвя в момента и предстои да бъде представен от
Форума съвсем скоро.

Накрая срещата завърши с дискусия по темата дарителство. Оформи се и допълнителен разговор за пасивността
на местните общности и за възможните начини за въвличането им в полезни каузи чрез дарителство и
доброволчество.

Проект "Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация "Работилница за
гражданки инициативи" (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

За втора поредна година проектът "Моите будители" представя някои от най-изявените български творци от
различни сфери на изкуството, изследователи, преподаватели, спортисти, визионери. Те са малка, но значима
част от съвременните будители, които вдъхновяват с постиженията си.

Личните послания на благодарност към личностите, събудили любовта към знанието и стремежа към развитие, са
събрани в изложбата "Моите будители", която ще бъде разположена в Галерията на открито в Градската градина
пред Народния театър "Иван Вазов" и ще бъде открита на 1 ноември – Деня на народните будители, в 11.00 ч.

Автор на фотографиите е Костадин Кръстев-Коко. Пред обектива му застанаха изследователят проф. дн Христо
Пимпирев; акад. проф. Пламен Карталов – режисьор, педагог и директор на Софийската опера и балет; Найден
Тодоров – диригент и директор на Софийската филхармония; Райна Кабаиванска – почетен професор и Doctor
Honoris Causa на Нов български университет; цигуларят Веско Ешкенази; Благородна Танева – учител по цигулка в
Националното музикално училище "Любомир Пипков". Тази година част от проекта са и личности със значими
постижения в спорта – Стефка Костадинова, чийто световен рекорд в скока на височина остава недостижим 35
години след поставянето му; Весела Димитрова – старши треньор на Националния отбор по художествена
гимнастика – ансамбъл жени; лекоатлетката Ивет Лалова. Думи на почит към будителите споделиха писателката
Здравка Евтимова; доц. Снежина Петрова – актриса и ръководител на департамент "Театър" в Нов български
университет; режисьорът Явор Гърдев; създателят на образователната платформа ucha.se Дарин Маджаров. За
първи път тази година някои от участниците в инициативата се включиха заедно със свои възпитаници. Сред тях са
изследователката Ралица Събева, която откри злато на Антарктида, световните шампионки по художествена
гимнастика от новия ансамбъл на България, студенти от Международния майсторския клас на Райна Кабаиванска
в НБУ, ученици по цигулка, студенти по режисура, солисти на Софийската опера и балет и др.

Проектът "Моите будители" е благотворителен и се осъществява от ФАНТАСТИКО ГРУП със съдействието на
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Столична община. Всяка година по повод Деня на народните будители компанията подкрепя проекти и
организации в областта на образованието и културата. През 2022 г. бенефициенти са Националното музикално
училище "Любомир Пипков" и Нов български университет.

"За нас, в Националното музикално училище "Любомир Пипков", будители са всички преподаватели, колеги и
музиканти, които от основаването ни преди 118 години отдават себе си на изкуството, на музиката и най-вече на
нашите възпитаници. Всички, които работят с онази фина "материя", която въздига духа и отваря съзнанието за по-
висши цели. Без здравата основа, положена от тях вече повече от век, нашето дело няма да има успех днес. В този
смисъл будители са онези хора, които с огромна съзидателна енергия работят за развитието на най-ценното –
младите таланти, които ще дойдат след тях. Те са неугасващата светлина, която просветява пътя ни напред. Бих
искала да благодаря на ФАНТАСТИКО ГРУП за поканата тази година да участваме в кампанията "Моите будители",
която поставя в центъра на благотворителната им дейност български творци от различни сфери на изкуството –
хора на духа, на словото, на просветата и на културата. За нас е чест да бъдем сред такива имена. Благодарение
на тази инициатива, ние ще имаме възможност да освежим концертната зала в училището и така с общи усилия ще
предоставим на нашите възпитаници обновено пространство, в което достойно и със самочувствие ще могат да
изявяват своя талант и занапред", заяви д-р Столина Добрева, директор на Националното музикално училище
"Любомир Пипков" – София.

"За последните 30 години НБУ успя да се утвърди като университет на промяната. Създаден в период на
обществено-политически и икономически преход с цел промяна на висшето образование, днес НБУ доказва
възможността за успешно развитие на модела на предприемчивия университет в специфичните условия на
българската среда. Немалка част от нашите възпитаници се ориентират към предприемачество и развитие на
собствен бизнес още по време на своето обучение в университета. И за нас много важна цел e да създадем здрава
връзка между студентите и външната среда. Бих искал да благодаря на ФАНТАСТИКО за възможността да
участваме в кампанията "Моите будители" и за благотворителната инициатива в подкрепа на младите таланти.
Вярвам в предприемаческия дух и иновативния подход на нашите студенти, чиито идеи и проекти ще бъдат
подпомогнати със стипендии на ФАНТАСТИКО след провеждане на конкурс в НБУ. По този начин заедно –
академичната общност и бизнесът, ще направим нова стъпка към изграждането на будно, аналитично и критично
ново поколение с лидерски качества, способно да разрешава комплексни проблеми", каза във връзка с проекта д-
р Георги Текев, изпълнителен директор на Нов български университет.

В рамките на инициативата "Моите будители" тази година ФАНТАСТИКО ГРУП дари 25 000 лв. за ремонт на
концертната зала на Националното музикално училище "Любомир Пипков" и 25 000 лв. за финансиране на
проекти, създадени от студенти на Нов български университет. Само за две издания на проекта "Моите будители"
са дарени общо 100 000 лв.

"Благодарим на всички съвременни будители, които са част от тази инициатива! България е богата с невероятно
талантливи личности във всяка сфера и ние сме длъжни да показваме на децата си техния пример.
Образованието и културата са всичко, от което се нуждаем, за да бъдем успешни", заяви Владимир Николов,
оперативен президент на ФАНТАСТИКО.

Проектът "Моите будители" се осъществява в партньорство с: Нов български университет, Софийска опера и балет,
Софийска филхармония, НМУ "Любомир Пипков", Български олимпийски комитет, Българска федерация по
художествена гимнастика и bTV Media Group.

24rodopi.com/Общество
Клуб "Будител" към Регионалната библиотека "Н. Й. Вапцаров" и фондация "Надежда" спечелиха проект с
наименование "Градът на чаплите" по програма "Ти и ЛИДЛ за по-добър живот". Ръководителят на проекта и
председател на клуба Елисавета Кехайова подписа договор за финансирането, което е в размер на 9 650 лева, а
самият проект е с продължителност 8 месеца.

Идеята е насочена към опазване на природен птичи феномен от смесена чаплова колония и подобряване
условията на живот на редки и защитени водолюбиви птици в средата на силно урбанизирана зона на град
Кърджали, единствената в Европа, в блатиста зона до "Водното огледало" на река Арда. В местообитанието на
чаплите гнездят малката бяла чапла, нощна бяла чапла, малък воден бик, малък корморан, гривеста чапла,
зеленоглава патица, белочела водна кокошка, малки шаварчета и тръстикови дроздове, двойка лебеди и др.

Концепцията на проекта обхваща изграждане на информационен кът за граждани и туристи с 5 двуезични табели,
монтирани на моста на река Арда за птичето съкровище с призив за опазването му и ясно дефинирани
ограничения за защитената територия с чаплова колония.
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Ще бъде организирана конкурсна образователно - приложна инициатива "Пази дивите птици" с ученици от 12 до
19 г. от всички училища в града, включени в приложни ателиета за изработка на триизмерен модел на защитени
територии с чаплови птици от пластмасови отпадъчни изделия, представени на градско изложение на моста и ще
бъдат отличени най-добрите идеи.

Създаване, публикуване и разпространение на образователен филм "Градът на чаплите" в дигитална и публична
среда за достъп до всички за редки защитени птици и техните проблеми с призив за опазване на чапловата
колония и за риска от заличаване на природния феномен.

Организиране на кампания за обявяване на местността с чаплова колония за общински резерват с ограничения,
забрани, санкции за нарушители и призив за грижа. С ефективното взаимодействие с граждански и
природозащитни панели, Клуб "Будител" и местната власт.

"С реализираните дейности по проекта целим да създадем условия за повишаване на природозащитна
екологичната култура на младежи и жителите на град Кърджали с провокативни практики. Активното участие на
младите хора в интерактивни кампании ще разширява екологичната култура и отговорност към природата за
промяна на отношението, осъзнаване на възможностите и отговорностите към защитени природни територии.
Формиране на междупоколенческа приемственост и устойчиво повишаване на броя дигитални потребители
ангажирани в опазването на природен птичи феномен в центъра на града", посочи Елисавета Кехайова.

17 нестопански организации се състезаваха за участие в третия Акселератор на проект "Информиране,
ангажиране, успех!", посветен на предстоящия Щедър вторник 2022. Фондация BCause избра 12 от тях, вместо
планираните десет.

С избраните участници предстои обучение на 3 и 4 ноември, след което с помощта на индивидуален ментор и член
на екипа на BCause те ще планират и проведат своите кампании.

Ето списък с организациите и идеите им за кампании:

1. Фондация "Живот със Синдром на Даун" - Варна искат да продължат да осигуряват безплатни занимания на 52
деца със синдром на Даун от Варна, София, Стара Загора и Пловдив в плуване, музикотерапия, арт терапия и
физиотерапия

2. Фондация "Агапедия България" - София искат да ремонтират и освежат малката семейна къща, където живеят
постоянно 6 деца без родителска грижа

3. Дружество за защита на животните "Спаси ме" - Карнобат набират средства за закупуване на храна на десетките
бездомни животни в приюта им

4. Сдружение "Дете и пространство" искат да купят и монтират люлка за инвалидни колички в двора на Център за
настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания, Русе

5. Фондация "Искам бебе" ще финансират двойка с репродуктивни проблеми по донорска програми за лечение на
стерилитет с донорска яйцеклетка, която не се финансира от държавата.

6. Сдружение "Асоциация на завършилите ТУЕС" - Технологично училище "Електронни системи" към ТУ - София -
възпитаниците на училището искат да обновят спортния салон и двора на училището

7. Сдружение "Книгини" искат да създадат VR филм за културно-историческото наследство на Врачанския регион

8. Сдружение "Футболен куб Сините камъни 2022" - Сливен ще закупят бус за малките футболисти от клуба, които
трябва да тренират в близкото село Самуилово и нямат удобен транспорт

9. Фондация "Будителките" - София планира да првежда месечни уебинари за хора, претърпели и претърпяващи
домашно насилие

10. Сдужение "Млади, активни, креативни" - Карлово планират да закупят сценични костюми на 100 деца в
музикалната школа в Карлово

11. Сдружение "Алтернатива 55" - Стара Загора искат да закупят уреди и да организират спортни дейности с 30
деца с увреждания, посещаващи Център "Алтернатива"

Заглавие: Известни са участниците в Акселератора на проект "Информиране, ангажиране, успех!"
Дата: 28.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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12. Фондация Бат Уърлд България "Ден и Нощ" планират да направят сайт виртуален музей, в който като в книга-
игра ще бъдат разказани различни истории на хора, които се срещат с прилепите на ръба между техния и нашия
свят и които работят с обич и виждат тези създания както никой друг.

Началото е през октомври 1982-а година

Продължава да работи, насърчавайки мултикултурното сътрудничество

Започва политика за отваряне на България към Западния свят

Скъпи гости разказаха своите истории

Организация с международен авторитет

В края на 70-те и началото на 80-те години на XX век във фокуса на държавната политика приоритет са културата и
образованието. За култура се предоставят повече от 3% от БВП. Така се раждат НДК, българските културни
центрове в чужбина, Световните писателски срещи в София, катедрите по български език във водещи европейски
университети; годишно се издават повече от 200 родни писатели на чужди езици, нашите оркестри, театри, опери и
хорове пътуват по света и показват родното изкуство, златните ни съкровища греят в Лувъра, а изложби на
българските икони впечатляват публиката от Япония до САЩ...

Точно тогава Людмила Живкова започва политика за отваряне на България към Западния свят: по идея на
бизнесмена и мецената Лоренцо Мария Гало след кончината на Л. Живкова в София се събират видни български
и чуждестранни интелектуалци и започват работа по основаването на международна фондация, която да
насърчава млади таланти – ученици, студенти, докторанти във всички сфери на науката и изкуството.

Фондацията е факт на 20 октомври 1982 г. и приема името "Людмила Живкова" като почит към гранд дамата на
културната политика, която внезапно е напуснала видимия свят на 21 юли 1981 г. Така е учредена първата
неправителствена фондация в Източния блок.

На 24 февруари 1990 г. Международната фондация е преименувана на "Св. Св. Кирил и Методий", започва да
променя своя облик и до днес се радва на международен авторитет. Продължава да работи, насърчавайки
мултикултурното сътрудничество, без да вдига шум по медиите, а в нейния УС все още има личности, които са
присъствали на основаването. Всички нейни студенти се ползват с безупречна репутация. Движещата сила, основа
на философията на Фондацията, е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на интелектуален
капацитет, осигурявайки достъп до най-престижните световни образователни центрове на талантливи и способни
млади българи, които да посрещнат предизвикателствата на промяната, както и да помогнат за интегрирането на
България в Обединена Европа и света.

За да отбележат 40-годишния юбилей, в София пристигнаха княз Никита Лобанов-Ростовски и Джордж Марк-
Райнов. Заедно с проф. Стефан Стефанов – президент на Фондацията, Михаил Тачев – изпълнителен директор,
Жени Живкова и още десетки учени, благодарни стипендианти, предишни и настоящи дарители беше
организирано юбилейно тържество в Националното музикално училище "Любомир Пипков". Повече от два часа
продължиха изявите на музиканти на различна възраст, които освен с класически инструментални пиеси
поздравиха присъстващите и с вълнуващи истории за собствения си професионален път, подкрепен от
Фондацията.

Д-р Столина Добрева – директор на НМУ – връчи на проф. Стефанов Почетен знак на НМУ и благодари за
партньорството, тъй като нейни ученици ежегодно са подпомагани чрез стипендиите на името на Лидия Кутева,
финансирани от проф. Павлина Доковска. Вече 26 години младите музиканти се изявяват в Карнеги хол чрез
цикъла "Музикални съкровища от България" благодарение на неуморната проф. Доковска – ръководител на
департамент "Пиано" в Mannes College of Music в Ню Йорк.

"Националното музикално училище е нашето галено детенце, защото с вашите успехи прославяте България по
света" – каза проф. Стефанов.

Джордж Марк-Райнов се включи с думите: "Дълги години тази фондация беше единствена не само в България, но и
в целия социалистически лагер". Той прочете послание от бившия президент на Фондацията проф. д-р Петер
Фишер-Апелт, който акцентира на хуманистичните принципи, залегнали в дейността й. Княз Никита Лобанов-
Ростовски се върна в спомените си за онези първи години, когато България разчупва опеката на СССР и въпреки
идеологическите клишета Людмила Живкова прокарва пътя на Фондацията.

Акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН – благодари на ръководството, че подпомага научните изследвания.

Заглавие: Класика за юбилея на фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Дата: 29.10.2022 08:10
Медия: Труд
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В концерта взеха участие 10-годишният пианист Филип Ангелов, триото Димитър Московски (кларинет), Христо
Танев (виолончело), Виктория Василенко (пиано), Сара Чакърова (вибрафон), Елизабет Гекова (цигулка) и
Младежка филхармония "София" с диригент Славил Димитров. На финала залата беше огласена от
аплодисментите на публиката, възхитена от великолепното изпълнение на Въведение и танц из операта "Момчил"
на Любомир Пипков.

Кметът на Варна, Иван Портних отбеляза 9 години от откриването на офиса на Фондация "Искам бебе" в морската
ни столица:
" Към днешна дата Варна е градът с един от най-големите общински бюджети (над 300 000 лв. годишно) в помощ
на двойките с репродуктивни проблеми. Варна се превърна в пример за най-успешната колаборация между
бизнес, местна власт и НПО-сектор. 
А родените с помощта на програмата деца вече със сигурност са над 170 !!!
От тази година фондацията има нов по-голям офис! 
Община Варна и най-успешната програма за двойки с репродуктивни проблеми в България са дадени за пример
от ИПА
Продължаваме, защото нищо друго няма смисъл, ако няма деца! Продължаване заедно в общата кауза за повече
щастливи родители, за повече деца на Варна и на България! С благодарност на Милен Врабевски и Валентина К.
Иванова! "

barometar.net

1 770 лева бяха събрани на премиерата на книгата "ОсЪновените ангели". с автор - основателят на фондация
"Искам бебе" Радина Велчева. Тя бе представена в Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас. А
тиражът на книгата е благотворителен. Събраните средства ще отидат за донорска яйцеклетка за жена от Варна,
която заедно със съпруга си се опитват да имат дете, но засега тази мечта не се е реализирала.

"Цялата сума от благотворителния тираж е за нея. Над 2 000 лева бяха събрани на премиерата на книгата в
Добрич. Предстои представянето й в Ловеч и Троян", каза Радина Велчева.

Кампанията на фондация "Искам бебе" за пореден път доказа, че съпричастността не е чужда на бургазлии.
Десетки се отзоваха на поканата на Ваня Христова - координатор на неправителствената организация в Бургас и
дойдоха на премиерата. За пореден път събитията на "Искам бебе" бяха подкрепени от "Жени ГЕРБ". На
премиерата дойде и народният представител от ГЕРБ Галя Желязкова. Всички те, заедно с останалите гости на
премиерата подкрепиха каузата като си купиха книгата от благотворителния тираж.

"Медии и спасение" е темата на 17-ата Световна среща на българските медии, организирана от Българската
телеграфна агенция (БТА). Тя ще се състои от 1 до 3 ноември в Йерусалим и Тел Авив, Държавата Израел, в
навечерието на 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи. 
Тази година във форума ще участват представители на повече от 20 български медии в чужбина.
Срещата ще започне в Деня на народните будители с молитва на Божи гроб. На следващия ден приветствия към
участниците ще отправят вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, министърът на културата в
служебното правителство Велислав Минеков, министърът на туризма Илин Димитров, посланикът на България в

Заглавие: Фондация "Искам бебе" във Варна навърши 9 години
Дата: 29.10.2022 14:21
Медия: Барометър

Заглавие: Искам бебе събра 1 770 лв. за донорска яйцеклетка
Дата: 30.10.2022 08:28
Медия: Черноморие

Заглавие: "Медии и спасение" е темата на 17-ата Световна среща на българските медии от 1 до 3 ноември в
Израел
Дата: 31.10.2022 06:30
Медия: Българска телеграфна агенция

http://www.barometar.net/101515/
https://chernomorie-bg.com/post/iskam-bebe-sabra-1-770-lv-za-donorska-yaycekletka-7053
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/352126--medii-i-spasenie-e-temata-na-17-tata-svetovna-sreshta-na-balgarskite-medii-ot-


Израел Румяна Бъчварова и ръководителят на Делегацията на Европейския съюз в Израел Димитър Цанчев.
Началото на срещата ще бъде дадено от генералния директор на БТА Кирил Вълчев.
В навечерието на 17-ата медийна среща - днес от 17:00 часа, ще бъде открита изложба "Българските медии по
света" в зала "Максим" на БТА в София. Експозицията включва и снимки от авторската изложба на мултимедийния
репортер на bTV Ладислав Цветков в рамките на отбелязването на 30-ата годишнина от възстановяване на
дипломатическите отношения между Израел и България.

Програма на 17-ата Световна среща на българските медии
Програмата на форума включва три панела, два от които в Йерусалим на 2 ноември и един - в Тел Авив на
следващия ден.

Модератор на първия панел на тема "Медии и спасение на човека" е Георги Лозанов - директор на Дирекция "ЛИК"
в БТА, културолог, експерт по медии и журналистика. Във фокуса на дискусията ще бъдат вечните ценности в
медиите. В нея ще участват Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, председателят на Централния
израилтянски духовен съвет Максим Делчев, бившият министър на външните работи и специален координатор на
ООН за Близкоизточния мирен процес Николай Младенов - в момента генерален директор на дипломатическата
академия "Ануар Гаргаш" (Обединени арабски емирства). В панела ще се включат още Светла Кьосева - главен
редактор на българо-унгарското списание за култура и обществен живот "Хемус", и Eвгени Веселинов - главен
редактор на BulgariCA - онлайн издание за българите в Калифорния, САЩ.
Домакин на втория панел "Медии и спасението им в света на интернет" е израелската информационна агенция -
Tazpit Press Service (ТПС). В рамките на дискусията изпълнителният директор на ТПС Амоц Еял ще изнесе лекция
"Израел в международните медии". В панела ще се включат Ронен Мигдал - основател на израелската платформа
"PayPerLens", Ифа Сегал от Международен правен форум, и Итай Рувени - директор "Комуникации" на
неправителствената организация "Монитор".
Третият панел е на тема "Медиите и спасението на българските евреи". Модератор ще е Михайлина Павлова -
главен редактор на вестник "Еврейски вести". В дискусията се предвижда да участват историкът проф. Михаел Бар-
Зоар, Ели Анави - председател на регионалната организация на евреите "Шалом" в София и заместник-
председател на Организацията на евреите в България "Шалом", Виктор Меламед - директор на българския офис
на Американския еврейски комитет, доц. Иво Инджов от Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" -
автор на изследването "Контролираният печат в България и "еврейският въпрос" (1940-1944)".
Съпътстващи събития
В рамките на 17-ата Световна среща на българските медии в Йерусалим е предвидено посещение на Световния
център за възпоменание на Холокоста "Яд Вашем". Мемориалният комплекс е създаден със закон, приет от
Кнесета (парламента) на Израел на 19 август 1953 г., за да се отдаде почит на близо шестте милиона евреи, убити
по време на Втората световна война (1939-1945).
Пред входа на центъра е изградена Алея на праведниците, в която са изписани имената на хора, които имат личен
принос за спасяването на евреи по време на Втората световна война. Понастоящем там са записани имената на
20 българи. Те са удостоени от центъра "Яд Вашем" със званието "праведник на народите на света". Първият
български праведник е хлебарят от София Рубин Димитров, по прякор Бичко. Сред останалите българи са екзарх
Стефан I, патриарх Кирил, политикът и общественик Димитър Пешев, както и кюстендилци с принос за спасяването
на българските евреи.
Програмата включва и посещение на Американския еврейски комитет (АЕК) в Израел и среща с директора на
организацията там Авитал Лейбович, ден след предсрочните парламентарни избори в страната. 
На следващия ден, 3 ноември, е предвидено поклонение и поднасяне на венци и цветя на Паметника на
спасението в Тел Авив. Слово ще произнесе вицепрезидентът Илияна Йотова, посланикът на България в Израел
Румяна Бъчварова и Ино Ицхак - председател на Организацията на българските евреи в Израел "Ехуд Олей
България".

Наградата на фонд "13 века България" за българоезична медия в чужбина
По традиция накрая на медийната среща Националният дарителски фонд "13 века България" с изпълнителен
директор Слава Иванова ще връчи за девети път наградата за принос в разпространението на българската
култура от българоезична медия в чужбина. 
Наградата е обявена и присъдена за първи път по време на Деветата Световна среща на българските медии (13-
18 октомври 2013 г., София, Пловдив и Велико Търново). Първият носител е Светла Кьосева от списание "Хемус" в
Унгария. Следващи лауреати са Мария Захариева от сп. "Българи" в Чехия - през 2014 г., Дора Костова, която 26
години издава вестник "Роден край" в Украйна - 2015 г., Даниела Горчева, издател на сп. "Диалог" в Нидерландия -
2016 г., Максим Божилов, който близо 20 години издава вестник и поддържа радио програма "Български
хоризонти" в Канада - 2017 г., Димитър Ганчев от българската програма на радио "Ватикана" - 2018 г., и "БГ Войс" -
Чикаго, САЩ, през 2019 г. Миналата година отличието получи главният редактор на списание "Роден глас" - Чехия,
Камелия Илиева, тогава изданието честваше 50-годишен юбилей. 
Световни срещи на българските медии досега
Първата Световна среща на българските медии се провежда в София от 23 до 25 май 2005 г. по инициатива на
Българската телеграфна агенция. Целта е България да научи повече за българските медии в чужбина и за
реалните проблеми на българските общности там. Година по-късно медийният форум се провежда в Чигаго, САЩ,
следват срещи в Рим, Мадрид, Виена, Хага и Хилверсум, Букурещ, Босилеград и Цариброд, Атина, Прага, Кишинев,
Скопие. След прекъсване през 2020 г. заради пандемията от коронавирус, миналата година представители на
българските медии по света се събраха на среща в Рилския манастир и Кюстендил. 
Световната среща на българските медии се провежда в партньорство с "Аурубис България", Пощенска банка и



фирма "Димитър Маджаров-2".
(В информацията са използвани материали от "Справочна информация" на БТА).

/ЛРМ/

Създаване на Kaufland Академия, в която талантливите студенти на УНСС да се обучават и да придобиват
допълнителни знания и практически опит от представители на търговската верига, беше дискутирано на среща
между ректорът проф. д-р Димитър Димитров и главният изпълнителен директор на "Kaufland България" Иван
Чернев.

Проф. Димитров отбеляза, че партньорството с Kaufland е ползотворно и университетът ще се включи в идеята за
създаването и развитието на такава Академия, която ще подготвя инициативи за обучение на студентите и
повишаване на квалификацията на служителите на търговската верига.

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики,
подчерта, че компанията може да се включи и в подкрепа на ученическите състезания, които университетът
организира, за да може да се оптимизира връзката средно образование - висше образование - бизнес.

"Искаме да се борим с демографията и с общи усилия да създадем стратегия, с която да задържим хората на
работа от всички нива, от касиер до студент в УНСС", подчерта г-н Чернев.

Главният изпълнителен директор на "Kaufland България" добави още, че искат да бъде направено
професионално, научно изследване, което да дава най-точна представа за ситуацията в страната и съответно
може да бъде под формата на дипломна работа или курсова задача. "Няколко студенти заедно с техните научни
ръководители да създадат своите дипломни работи, като търсят информация и анализират актуалната ситуация в
страната. След като приключи проучването, ще проведем заедно със студентите и преподавателя им уъркшоп, от
който ще имаме няколко готови, работещи инструмента, които да прилагаме успешно и заедно ще бъдем
иноватори, тъй като в България няма правено такова нещо", коментира още Чернев.

"Интересно и много полезно ще бъде за всички. Ние имаме достатъчно преподаватели, които ще се включат
активно в изследването заедно със студентите си", каза ректорът.

Бяха обсъдени възможностите Kaufland България да предостави стипендии на талантливи студенти.

След разговора г-н Чернев разгледа една от аулите, която благодарение на дарение, направено от търговската
верига, е изцяло ремонтирана и оборудвана. Реновираната зала разполага с модерно оборудване, което да
улеснява студентите по време на техните лекции.

"Съвременен будител" – грамота с престижната титла получи основателят и председател на Фондация Българска
Памет д-р Милен Врабевски за дългогодишния му принос към каузата "Българско образование" и към развитието
на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев", гр. Благоевград.

Наградата бе връчена по време на честването по повод "Деня на народните будители" от директора на учебното
заведение г-жа Димитрина Иванова като благодарност към българския бизнесмен, филантроп и меценат, както и
към Фондация Българска Памет за даренията и подкрепата им към училището през годините.

На събитието като специални гости присъстваха и директори на училища от гр. Скопие, Македония.

"Искам да отправя покана от свое име и от името на г-жа Иванова към нашите приятели, които са ни на гости днес
– директорите на училища от Скопие – добре дошли сте да започнете съвместна работа с нас, за да видите, че ние
имаме добрите намерения да участваме в кариерното развитие на децата и от двете страни на границата", обърна
се към тях д-р Врабевски.

Заглавие: Създаване на Kaufland Академия обсъдиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и главният
изпълнителен директор на "Kaufland България" Иван Чернев
Дата: 31.10.2022 11:07
Медия: Университет за национално и световно стопанство

Заглавие: Д-р Милен Врабевски с титла "Съвременен будител"
Дата: 31.10.2022 17:57
Медия: Блиц

https://www.unwe.bg/bg/news/24665/%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-kaufland-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0.html
https://blitz.bg/kultura/d-r-milen-vrabevski-s-titla-svremenen-buditel_news917754.html


"Искам децата ни да живеят в една България, с която да се гордеят и дори да не им хрумва да отидат някъде
другаде", споделя известният български филантроп, чиято дейност, както и дейността на Фондация Българска
Памет не се влияе от почивни или работни дни, пандемия, политически сътресения и промени.

Благотворителността, борбата с демографската криза, грижата за здравето и осигуряването на добро образование
са ежедневни каузи, които изискват постоянно влагане на енергия и средства. Д-р Врабевски, който радее за
българщината, неотдавна финансира визита на наш изследователски екип до Библиотеката на Конгреса в САЩ.

Целта на пътуването беше съдействие на българо-македонската историческа комисия. По време на изследването
екипът откри множество доклади до президента Уилсън за състоянието и причините, довели до Първата световна
война, както и договор между Гърция и Сърбия от 1913 г., подписан в навечерието на Междусъюзническата война.
Документи разкриват недвусмислено, че България е жертва на тази война, категоричен е адв. Станев, който
предприема тази изследователска мисия заедно с младия си колега Тодор Рогошев.

Сред документите има своеобразна етническа карта на Македония, с която американското проучване установява
какво е етническото население на тази територия. Преди броени дни д-р Врабевски откри и новия културен център
"Цар Борис III" в Охрид.

Той бе сред официалните гости на празничното откриване на втория финансиран от него български културен
център в Охрид, който носи името на българския цар Борис III.

Основателят и председател на Фондация Българска Памет е основният спомоществовател на българо-
македонските и някои младежки сдружения в западната ни съседка, като клуб "Иван Михайлов", Битоля,
Сдружението за българо-македонско приятелство, Битоля и др. "Благодарим на д-р Врабевски, че винаги
подпомага българската общност и изобщо младите хора в РС Македония.

Благодарение на него сдружение "Цар Борис III" е факт, а ние от наша страна си поставяме за цел да работим
усърдно за сближаването между Р. България и Р. Северна Македония", споделиха от екипа на новооткрития клуб и
допълниха, че заедно с Фондация Българска Памет се работи по идеята за създаване на българско училище в
Македония.

Дни след откриването на центъра той бе нападнат с брадва. Д-р Врабевски заяви, че той ще покрие разноските по
щетите от вандалския акт срещу клуб "Цар Борис III" в Охрид.

Българският филантроп пое разходите за ремонт на опожарената фасада на българския културен център "Иван
Михайлов" в Битоля през пролетта. Фондация Българска Памет остро осъжда поредната провокация и акт на
омраза към българско културно средище.

Американска фондация за България представя в София изложбата CHRISTO: CELEBRATING HIS LIFE AND
ARTISTIC PROJECTS
Откриване на изложбата:
Кога: 01.11.2022, 12:30 ч.
Къде: фоайе НАТФИЗ, ул. Стефан Караджа 20 
------------------
Изложбата "Кристо и Жан-Клод - почит към техния живот и художествени проекти" се фокусира върху някои от най-
важните проекти и произведения на Кристо, обхващайки период от над четиридесет години. В София ще бъде
изложена от 20 октомври до 10 ноември, и може да бъде разгледана безплатно във фойето в малката сграда на
НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" откъм ул. Стефан Караджа 20 (книжарницата).
Изложбата представя колекцията на Американска фондация за България от произведения на Кристо, състояща се
от литографии с ограничена серия, скулптури и предмети на изкуството. До момента е обиколила Добрич, Русе и
Сливен.
Откриването на изложбата съвпада с откриването и на 18-ото издание на Международния студентски филмов
фестивал "Ранно пиле" (Early Bird), който ще се проведе хибридно от 01 до 05 ноември 2022 със събития на живо и
прожекции в Аулата на НАТФИЗ и онлайн на earlybirdfest.org и платформата Neterra TV+ 

Заглавие: Откриване на изложба "Кристо и Жан-Клод - почит към техния живот и художествени проекти"
Дата: 31.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: "Отличниците на България" искат да правят наука тук, за да променят страната ни
Дата: 31.10.2022 13:31
Медия: 24 Часа

https://www.ngobg.info/bg/news/127203-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%B8.html
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12940112


В шестия випуск влязоха 14 деца

179 талантливи деца вече са част от отбора "Отличниците на България", а 14 деца ученици влязоха тази година в
шестия випуск. "24 часа" започна тази инициатива, за да представя на читателите си най-красивите млади умове
на България и не вярвахме всъщност колко много деца с невероятни научни постижения ще открием.

В предните пет години обаче имаше винаги и един тъжен момент в тази церемония. Това беше огромният брой
отличници, които заминаваха извън България. Тази година обаче с изненада установихме, че голяма част от
отличниците на България са избрали да учат в България.

На официалната церемония присъстваха министърът на образованието проф. Сашо Пенов, ректорът на
Софийския университет проф. Анастас Герджиков и нашите партньори от А1, "Джи Пи Груп", "Аурубис България",
"Геотехмин", фондация "Трейс за хората".

Здравейте, випуск шести. Вие сте първите след двете години пандемия, които можем да видим очи в очи. За тези 6
г. забелязахме и разказахме за 179 отличници - хора, които бяха постигнали много в науката, предприемачеството,
културата. Много ни впечатляват вашите истории, но повече ни впечатляват ни вашите идеи за бъдещето, защото то
много скоро ще стане сегашно време. Знам точния брой ученици, които заминаха за чужбина - 80% от нашите
отличници. Знам и точния брой на тези, които сега през тази година останаха в България - 50%. Ще ни е много
важно да кажете защо сте останали в България - дали е заради образованието, дали е заради пандемията, дали е
заради това, което се случва в света, защото наистина е сериозен броят на учениците, които остават. Много сте
важни. 179 са повече от половината в българския парламент и вашето бъдеще ни е много важно, защото скоро ще
говорим за него в сегашно време и ми се иска вие да го промените, обърна се към отличниците издателят на "24
часа" Венелина Гочева.

Тя връчи награда на сребърния медалист от Международната олимпиада по химия Крум Александров, за който ще
разкажем през следващите дни.

На мен наградата ми дойде малко неочаквано. Аз искам да остана в България, защото потенциалът е много
добър. Учените в България са едни от най-добрите, уверен е той.

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков връчи награди на Атанас Димитров. Той е носител
на сребърен медал от международната олимпиада по информатика и сребърен медал от Жутиковската
олимпиада.

Много съм поласкан, че съм с вас за поредна година. Това е една от най-важните инициативи, а вие сте една от
малкото медии, които показват добрите примери, а не само новини за катастрофи и неприятности. Вярвам, че
младите остават да продължат образованието си у нас, защото даваме високо качество, а вече имаме общи
програми и със световни университети, каза ректорът на СУ Анастас Герджиков.

Отличникът Атанас Димитров благодари за наградата и обясни, че е избрал да продължи образованието си в
Софийския университет, защото в България вече има огромно поле за развитие на млади таланти.

Денис Цветков получи отличие благодарение на проекта си "Супер Скрабъл" и вече ще може да се играе и на
български език. Неговата награда връчи Илияна Захариева – директор "Корпоративни комуникации" в А1.

Ние, както организаторите, сме горди и щастливи, че има такива хора. Надяваме се тези хора да дойдат да работят
при нас в А1. Имаме голяма нужда от инженери и специалисти по IT технологии, обясни Илияна Захариева –
директор "Корпоративни комуникации" в А1. Тя сподели и, че "Скрабъл" е една от любимите й игри.

Благодаря за наградата. Нямам подготвена реч. "Скрабъл" не я разработих сам, а с моя приятел Георги, който не
е тук. Избрахме играта, защото наистина няма платформа, на която да се играе на български език. С играта
развиваме речника си и това ни помага да решим матурата, но тя наистина е уникална. За съжаление, не сме я
пуснали официално, защото няма пуснат речник на български, който да използваме онлайн. Доколкото разбрах,
БАН ще пусна такъв през 2023 г. и вероятно тогава ще я пуснем. Но има неща, които искаме да довършим. С
Георги сме си поставили цел да я довършим и вероятно тогава ще я пуснем. Избрахме да останем в България,
защото забелязахме, че хората, които остават тук, след това се развиват много добре в чужбина, разказа Денис
Цветков.

Явор Йорданов е физик, астроном и астрофизик, който избира Софийския университет пред Оксфорд. Той получи
наградата си от д-р Емануела Манолова, мениджър Бизнес развитие в "Аурубис България" и един от водещите
експерти в новаторските решения в индустрията.

За нас е чест да връчим наградата на един млад човек, който е решил, да остане в България, за да развива своите
качества, обърна се към Явор д-р Емануела Манолова, мениджър Бизнес развитие в "Аурубис България". Тя го
покани да посети "Аурубис", за да види отблизо работата им.

Явор обясни, че макар и да не е отишъл в Оксфорд, обучението в СУ е достатъчно добро и от това, което е видял
дотук е, че мястото на университета в световните класации е много по-напред, отколкото е сега. "Надявам се, че
това скоро ще се промени", допълни той.



Самуил Младенов е участник в национални и международни проекти, олимпиади, състезания, благотворителни
инициативи. През изминалите години заема призови места в областните кръгове на олимпиадите по български
език и литература, английски език, география и икономика. Класиран на второ място в състезанието "Multi Talent
Quest" на AUBG. Участник в национален турнир на Фондация "BEST" като член на Управителния съвет. Носител на
граждански почетен медал на АUBG за демонстрирани изключителни постижения в лидерството, академичните
занимания и гражданската ангажираност в своята общност. Неговата награда бе връчена от Доминик Хамерс
изпълнителен директор на "Геотехмин".

Радвам се, че за втора година мога да връча награда на отличник от Средногорието - "Геотехмин" развива своята
дейност там. Самуил вече е в Благоевград, но искам да му пожелая да не се откъсва от родния си град и
Средногорието и да предаде своята упоритост на другите ученици от региона. Продължавай да участваш в
благотворителни каузи, защото участието ти там не подобрява само живота на другите, но и твоя. Вярвам, че
такива хора трябва да ги насърчаваме да си развиват тук, но и да останат в родината, каза изпълнителният
директор на "Геотехмин" Доминик Хамерс.

Не се страхувайте да имате лично мнение и да го изразявате! Следвайте мечтите си. Ние сме хората, които могат
да оправят тази държава, обърна се към връстниците си пък Самуил Младенов.

Петър Жотев пък е вторият най-добър млад биолог в света. А амбицията му е да разработи технология за избор на
пола на плода. Неговата награда връчи Теодоси Бояджиев, заместник-главен инженер, "Джи Пи Груп".

Много голямо впечатление ми направи големият брой на учениците, които искат да останат и да се развиват в
България. Промяната трябва да направим съвместно. Бизнесът от години помага за развитието. Един от вас каза,
че остава, за да оправи държавата, но вие трябва и да помогнете тя да се развива за бъдещите поколения, каза
Теодоси Бояджиев, заместник-главен инженер, "Джи Пи Груп".

Петър Жотев благодари за наградата. Той ще е едно от децата, които ще учи в чужбина, но ще се върне в България,
за да приложи знанията си тук.

Цветелина Илиева е сребърен медалист от европейската олимпиада за математика за момичета. Тя бе
наградена от Мариела Рунтева от Фондация "Трейс за хората".

Знанието е дар, който даваме на себе си. "24 часа" за поредна година ни прави съпричастни към това да отличим
младите, които със своя труд градят бъдещето. Пожелавам успех на нея и всички тук - напред и нагоре, и нека не
се страхуват от успеха, обърна се към Цветелина Мариела Рунтева от Фондация "Трейс за хората". Тя подари книги
на Цветелина.

Искам да благодаря за възможността да съм тук, но и на всички, които ми помогнаха да стигна дотук. Благодаря за
инициативата, защото с нея ни подтиквате да постигаме все повече и повече, каза Цветелина.

Виктория Иванова три пъти поред е носител на златен медал от международния конкурс "Евора" Тази година
темата на конкурса за млади художници бе домашните животни. Талантливото момиче получи наградата си от
Десислава Тальокова, изпълнителен директор на фондация "Америка за България".

За мен е истинско удоволствие да връча тази награда на Виктория. Бях много впечатлена от успехите й. На пръв
поглед медицината и изкуството са различни и нямат нищо общо, но Хипократ е казал, че медицината е най-
истинското и най-благородното изкуство, заяви Десислава Тальокова, изпълнителен директор на фондация
"Америка за България".

Тези награди показват, че не средата е определящ фактор, а самодисциплината е трудът, категорична бе пък
Виктория.

Александра Умленска се занимава с роботика, химия, инженерни науки и физика, като вече е и преподавател по
математика в една от частните платформи за образование. Тя е ученичка в Природо-математическа гимназия
"Професор Емануил Иванов" в Кюстендил Първото ѝ изобретение е Star Seeker, което представлява звездна карта
с над 50 от най-големите съзвездия, съставени от над 300 звезди. The Past Future Bike е колело, задвижвано от
въздуха, с различни допълнения към него. Последният ѝ проект е роботът AUHydroBot 2021. Той се задвижва от
екологично чист източник на енергия, като включва модул за дистанционно управление.

Александра получи награда от министъра на образованието проф. Сашо Пенов.

Винаги съм мечтал да има такива инициативи, които насърчават добрите ученици. В МОН предприехме мерки, за
да могат и участниците на международни олимпиади да получават стипендии. Очаквам и други промени в
законодателството, които да задържат младите хора в България, а младите да бъдат сигурни в студентската си
кариера. В България им прекрасни висши училища със сериозен научен потенциал. Затова съм убеден, че вие сте
еднакво конкурентоспособни с връстниците си от други държави. По "Еразъм" може да отидете в много държави,
но ще видите, че знанията ви не са по-лоши, а в много случаи ще бъдат и по-добри, каза министърът на
образованието проф. Сашо Пенов. И пожела успех на отличниците.

Александра разказа, че ще учи две специалности, защото вярва, че може "да ги съчетае перфектно".



Искам да благодаря на всички, които останаха до мен и на тези, които бяха срещу мен, защото всяка спънка е урок.
Вярвам, че мога да се реализирам и тук, не само в чужбина, разказа Александра.

След масовото пазаруване на Черния Петък, време е за #ЩедриятВторник!
Тази година деня на дарителството и щедростта отбелязваме на 29 ноември.

Фондация BCause, която е официален партньор за България на глобалното движение, подкрепя български
организации, фирми, граждани и медии да отбележат този специален ден и го популяризира активно.
Както всяка година от 2012 насам, в повече от 100 държави по света, #ЩедриятВторник / #GivingTuesday ще бъде
денят, в който милиони хора даряват и стотици хиляди организации се свързват с нови и стари поддръжници.
Всички празнуват щедростта и промените, които носи тя в живота на хората и в околната ни среда. На този ден
онлайн платформите за даряване ще съберат повече дарения от обичайно, вероятно милиони, а организациите
ще отворят вратите си за доброволци и съмишленици, за да покажат добрата си работа и постигнатите
резултатите.
#ЩедриятВторник през 2022 в България
У нас ще отбележим #ЩедриятВторник за пети път – с едномесечна дарителска онлайн кампания в
Платформата.бг и в ДМС 17777 и не само!
Очакваме в кампанията да се включат над 50 организации и компании.
12 организации са подкрепени с участието им в Акселератор за набиране на средства, част от #ЩедриятВторник,
който организираме отново за тях и ще ги подпомогнем с обучение, индивидуален ментор и комуникация.

Тази година видеоклипът на #ЩедриятВторник е направен изцяло с кадри от работата на български организации:
Фондация "Живот със синдром на Даун", Фондация "Четири лапи", "Българско дружество за защита на птиците",
Фондация "П.У.Л.С." , Сдружение "Самаряни", Център "Амалипе", Фондация "Карин дом", Фондация
"Музикартисимо" и снимки на доброволци, подарени ни от Тихомира Методиева – Тихича.

С разнообразни апели за подкрепа в социалните мрежи посланиците на движението ще се включват през целия
месец ноември. Сред тях са Александър Алексиев, Йоанна Темелкова, Елена Замяркова и много други.
Отново ще популяризираме Наръчници за организации и фирми със съвети какво могат да направят на този ден и
през целия месец.
Цялата информация ще бъде качвана и ще се актуализира на http://givingtuesday.bcause.bg
Слоганът на кампанията ни е "Дари за кауза, която ти е на сърце!"
Защо Фондация BCause е българският партньор на #ЩедриятВторник?
Фондация BCause е дарителска организация, която работи за развитие на дарителството и социалните
инвестиции.
Една от важните ни дейности е да популяризираме и подкрепяме дарителски каузи, като предлагаме лесни и
удобни начини за даряване. С тази цел инициираме и участваме в специални проекти, които информират,
анализират, вдъхновяват и празнуват дарителството и благотворителността.
Ежегодно подкрепяме повече от 400 кампании да набират средства чрез платформата за изпращане на
дарителски SMS-и и онлайн дарения DMS 17777, дарителската онлайн платформа Platformata.bg и дарителство по
ведомост.
Всеки може да се включи в #ЩедриятВторник!

Подкрепете организации с добри каузи - изберете от www.dmsbg.com и www.platformata.bg
Споделете с приятелите си в социалните мрежи своя доброволческа и дарителска инициатива и сложете
хаштаг #ЩедриятВторник
Проявете въображение! Бъдете щедри на 29 ноември – с дарение, с доброволчество, с подадена ръка и
добра дума.
Питайте Фондация BCause - за всяко дарителско желание ние имаме предложение!

За четвърта поредна година фондация "Тръст за социална алтернатива" стартира национална кампания "Подари
приказка", съобщиха организаторите на инициативата. Кампанията стартира на 1 ноември, Денят на народните
будители, а даренията ще бъдат събирани до 15 декември. В този период можете да изпратите или донесете
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книжки за деца до 2 г. на адрес гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" 64, фондация "Тръст за социална алтернатива".
Организаторите на кампанията допълват:
Искаме да зарадваме малките деца от десетки семейства, част от патронажната ни услуга "Заедно – здраво бебе,
здраво бъдеще" за Коледа, като ги изненадаме с книжки, които да развият въображението и любопитството им
към света от най-ранна възраст.
Търсим широк кръг от съмишленици, които да подкрепят усилията ни в сферата на ранното детско развитие и
патронажната грижа за семейства, живеещи в бедност.
Искаме да вдъхновим повече родители да четат на своите малки деца. Присъединете се към нас като запишете
видео как четете на детето си откъс от любима приказка, за да развиете въображението му и споделете на
страницата на кампанията във фейсбук с #podariprikazka.
Кампанията е в полза на патронажната услуга "Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще", която "Тръст за социална
алтернатива" реализира в България от 2016 г. и досега е обхванала над 360 семейства в София и Пловдив.
Услугата подкрепя млади майки и семейства, живеещи в бедност, за да могат да отглеждат децата си в безопасна
и стимулираща среда, въпреки лишенията и трудностите. В рамките на около 60 посещения по време на
бременността и до навършване на две години на детето обучените патронажни сестри помагат на младите
семейства да изградят основите за по-добро бъдеще за себе си и своите деца.
Амбицията ни услугата да стане национално призната от Министерството на здравеопазването и да бъде достъпна
за всички семейства в нужда в страната. Затова искаме да я популяризираме заедно с резултатите от работата ни
и да намерим съмишленици в лицето на родители, лекари, служители от социалната и здравната сфера в цялата
страна.
В рамките на кампанията през последните три години успяхме да съберем над 2000 книжки и да зарадваме над
300 семейства. 

/КРОСС/ За 13-а поредна година Kaufland подкрепи програма "Топъл обяд" на Българския Червен кръст (БЧК),
която приключи с равносметка от събрани над 20 000 лева. Благодарение на дарените средства, от 1 декември 1
642 деца в неравностойно положение от 21 области в страната ще получават безплатен обяд в училище.

Клиентите на Kaufland в цялата страна имаха възможност да помогнат на дете в нужда, като дарят за "Топъл обяд"
в дарителски кутии, разположени в хипермаркетите в цялата страна. Най-много дарения бяха събрани от
посетители на веригата в София и Плевен, следвани от Видин и Пловдив.

Общата сума, дарена от началото на съвместното сътрудничество на Kaufland България с БЧК по програмата, е
над 460 хиляди лева. Веригата е сред дългогодишните партньори на БЧК, а "Топъл обяд" е една от най-устойчивите
програми на организацията и се осъществява вече 19 поредни години.
С набраните средства за "Топъл обяд" всяка учебна година БЧК осигурява безплатна топла храна за деца в
неравностойно положение - сираци, полусираци, от многодетни семейства или с трайно безработни родители. За
голям брой деца от уязвимите групи осигуреният топъл обяд е значима мярка срещу отпадането от училище. От
началото на програмата до момента са осигурени приблизително 2 милиона безплатни топли обяда за нуждаещи
се деца, които посещават училище.

В Деня на народните будители Фондация "Еврика" връчи наградите на лауреатите от Националния конкурс
"Космосът – настояще и бъдеще на човечеството". Конкурсът се ползва с подкрепата на българските учени,
работещи в областта на изследването и усвояването на Космоса. През 2022 година в него участваха 1559 ученици
от 8 до 18 години с 1540 проекти в пет тематични направления. Патрон на конкурса е първият български
космонавт Георги Иванов. Той приветства участниците в тържеството в Националния политехнически музей и
връчи наградите на лауреатите и техните научни ръководители. Приветствие към участниците поднесе Красимир
Стоянов – дубльор на втория български космонавт.

©MediaBricks.bg©MediaBricks.bg©MediaBricks.bg

След направените експертни оценки, защита на авторски идеи и обсъждане по всяко от тематичните
направления, специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова класира участниците и
присъди награди както следва:

Заглавие: Над 20 000 лв. бяха събрани от клиентите на Kaufland в подкрепа на БЧК
Дата: 01.11.2022 15:15
Медия: Агенция "КРОСС"

Заглавие: Георги Иванов награди лауреатите от Националния конкурс "Космосът…" на Фондация "Еврика"
Дата: 01.11.2022 20:34
Медия: MediaBricks

https://www.cross.bg/obyad-topul-kaufland-1705540.html
https://mediabricks.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BD/
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А. За идеи за научни и технически експерименти:

Първо място – диплом и предметна награда на Горан Георгиев Дулев от ППМГ "Гео Милев", гр. Стара
Загора с научен ръководител Тонка Иванова за научна разработка на тема "Йота двигателите. Най-мощните
транспортни средства, които човечеството може да достигне";
Второ място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Даниел Дианов Марчев и Дарина
Бахтигалиева от Първа езикова гимназия – гр. Варна за научна разработка на тема "Космически
рециклатор";
Трето място – диплом и предметна награда на Иван Любомиров Балабанов от Езикова гимназия "Пловдив"
с научен ръководител д-р Костадина Кацарова за научна разработка на тема "Алтернативен вечен
двигател".

Б. За космически модели и макети:

Първо място – диплом и предметна награда на Катерина Йорданова Чолева от ППТГ "Никола Вапцаров",
гр. Банско с научен ръководител Ангелина Воденичарова за изработване на макет на тема "Космосът през
моите очи";
Второ място – диплом и предметна награда на Мартин Стоянов Вълчинов, на 13 години от ОУ "Н. Й.
Вапцаров", гр. Разград и ЦУТНТ – Разград с научен ръководител инж. Младен Димитров за изработване на
макет на космическа оранжерия "Земя";
Трето място – диплом и предметна награда на Веселин Мирославов Ганчев от ОУ "Александър Георгиев-
Коджакафалията", гр. Бургас с научни ръководители Грета Стоянова и Таня Сребрева за изработване на
макет на тема "Астронавчето Веско".

Поощрения:

Борис Цветанов Мавров, на 12 години от СЕУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Дупница за изработване на
модел на космическа станция на Марс;
Колектив в състав: Лора Йорданова Георгиева и Елица Бисерова Куцарова, на 16 години от АЕГ "Гео Милев",
град Русе с научен ръководител Павлинка Ангелова за изработване на макет на тема "Малкият голям свят
на космонавта";
Цветелина Красимирова Василева, на 15 години от ОУ "Гео Милев", гр. Садово с научен ръководител Мая
Димитрова за изработване на макет на тема "Червената планета Марс";
Димитър Красимиров Василев, на 12 години от ОУ "Гео Милев", гр. Садово с научен ръководител Мая
Димитрова за изработване на макет на тема "На разходка по Луната";
Колектив в състав: Борислава Ивайлова Бойчева, Христиана Михайлова Камбурова и Цветелина Маринова
Неделчева, на 12 години от ОУ "Д-р Петър Берон", село Приселци, община Аврен с научен ръководител
Николета Василева за изработване на макет на тема "Бъдеще";
Андрей Николай Велинов, на 12 години от 122 ИОУ "Николай Лилиев", град София за изработване на макет
на Слънчева система.

В. За графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-
базирани творби и други:

Първо място – диплом и предметна награда на Александър Стоянов Миланов от МГ "Д-р Петър Берон, гр.
Варна с научен ръководител Павлина Георгиева за компютърната игра "Х – Атана";
Второ място – диплом и предметна награда на Джансу Беркантова Фикриева от I СУ "Св. Седмочисленици",
гр. Търговище с научен ръководител Димана Петрова за компютърната обучителна игра "Космос – Запознай
се с планетите";
Трето място – диплом и предметна награда на Теодор Стилиянов Карлов от Компютърна школа "Вале" при
ОНЧ "Заря-1858", гр. Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за компютърна рисунка на тема
"Космосът е нашето бъдеще";
Трето място – диплом и предметна награда на Даниел Дамянов Колев от ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас
за разработката "Астрономия за начинаещи".

Поощрения:

Живко Димитров Георгиев от Компютърна школа "Вале" при ОНЧ "Заря-1858", гр. Хасково с научен
ръководител Людмила Стайкова за фотоколаж на тема "В необятния Космос";
Мелек Мюслюм Кямил от Компютърна школа "Вале" при ОНЧ "Заря-1858", гр. Хасково с научен ръководител
Людмила Стайкова за фотоколаж на тема "Мечта";
Габриела Здравкова Стоянова от ПГ "Константин Фотинов", гр. Самоков за компютърна рисунка на тема
"Космос";
Момчил Руменов Тотев от I СУ "Св. Седмочисленици", гр. Търговище с научен ръководител Димана Петрова



за компютърната игра "Космос";
Пламен Пламенов Петров от ОУ "Димитър Петров, гр. Сливен с научен ръководител Теодора Димова за
изработване на компютърна анимация "Космосът и ние";
Колектив в състав: Никола Ивайлов Гидиков и Валентин Пламенов Пеев от ОУ "Цар Симеон I", гр. Варна с
научен ръководител Ирина Стойкова за разработката "Космос – човешките постижения и близкото
бъдеще".

Г. За литературни творби:

Първо място – диплом и предметна награда на Симона Василева Василева от ППМГ "Добри Чинтулов", гр.
Сливен с научен ръководител Марияна Аврамова за разказа "Космическите технологии в нашето
ежедневие";
Второ място – диплом и предметна награда на Янислава Якимова Димитрова от СУПНЕ "Фридрих Шилер",
гр. Русе с научен ръководител Гергана Кръстева за есе на тема "Значението на Космоса, пречупено през
призмата на петнадесетгодишен мечтател";
Трето място – диплом и предметна награда на Никол Бориславова Георгиева от ПГ "Пейо Яворов", гр.
Петрич с научен ръководител Мариела Костадинова за есе на тема "Космосът – настояще и бъдеще на
човечеството".

Поощрения:

Айя Чудомирова Драгнева от ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново с научен ръководител Руска Христова за
есе на тема "Училище, работа и дом в Космоса";
Александра Асенова Петелова от ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев с научен ръководител Евгения
Попова-Балакчиева за разказа "Космосът – минало и бъдеще";
Виктория Пламенова Недялкова от СУ "М. Райкович", гр. Дряново с научен ръководител Виржиния Дачева
за стихотворенията "Зелената планета" и "Шепот на звезди";
Гамзе Хаджиюсеин от СУ "Антим I", гр. Златоград с научен ръководител Бисера Хаджийска за разказа "Един
необикновен космически живот";
Елена Георгиева Гочева от ПГО "Недка Иван Лазарова", гр. Русе с научен ръководител Цонка Донева за есе
на тема "Космосът – настояще и бъдеще на човечеството";
Емануела Ангелова Найденова от СУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Пловдив с научен ръководител Елена
Божинова за есе на тема "Живот на друга планета";
Калоян Цветанов Драганов от СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе с научен ръководител Гергана Кръстева за
есе на тема "Космосът – моята космическа мечта";
Касандра Пламенова Недялкова от СУ "М. Райкович", гр. Дряново с научен ръководител Виржиния Дачева
за стихотворенията "Вселена" и "Космос";
Лиана Деянова Иванова от ПГТ "Ив. П. Павлов", гр. Русе с научен ръководител Анелия Минева за есе на
тема "Космосът и човека";
Симона Захариева Бабурова от 38 ОУ "Васил Априлов", гр. София с за есе на тема "Може ли един билет?";
Славина Калинова Иванова от ПГ "Д-р Ив. Панов", гр. Берковица за стихотворението "Съзвездие";
Тодор Владимиров Марлов от ППМГ "Добри Чинтулов", гр. Сливен с научен ръководител Марияна Аврамова
за есе на тема "Бъдещето на човечеството се крепи на познанието и любовта към науката".

Д. За рисунка:

Първо място – диплом и предметна награда на Александър Иванов Чешанков, на 14 години от 38 ОУ
"Васил Априлов", гр. София за рисунка на тема "Изследване на черните дупки";
Второ място – диплом и предметна награда на Ферай Халилова Алиева от II СУ "Проф. Никола Маринов", гр.
Търговище с научен ръководител Татяна Панайотова за рисунка на тема "Екскурзия в Космоса";
Второ място – диплом и предметна награда на Симона Маринова Дикова, на 15 години от IV Езикова
гимназия "Фредерик Жолио-Кюри", гр. Варна;
Трето място – диплом и предметна награда на Шермин Синан Чакмаклъ, на 16 години от НУПИД "Акад.
Дечко Узунов", гр. Казанлък с научен ръководител Веселина Маринова за рисунка на тема "Поглед към
бъдещето".

Поощрения:

Богиня Петрова Панчева, на 12 години от СУ "Алеко Константинов", гр. Луковит с научен ръководител
Веселка Стойнова за портрет на първия български космонавт Георги Иванов;
Косьо Тонев Тонев, на 10 години от НУ "Васил Левски", гр. Варна за рисунка на тема "Необятният Космос";
Никола Миленов Кацарски, на 11 години от НУИ "Панайот Пипков", гр. Плевен с научен ръководител
Любомир Минчев за рисунка на тема "Вечният стремеж към висините";
Витан Иванов Василев, на 15 години от СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе с научен ръководител Гергана
Кръстева за рисунка на тема "Конструирането на дайсън- сферата";
Стефания Георгиева Петкова, на 14 години от СУ "Железник", гр. Стара Загора с научен ръководител
Севдалина Гълъбова за рисунка на тема "Магията на Космоса";
Моника Руменова Попова, на 16 години от ПГ "Константин Фотинов", гр. Самоков с научен ръководител
Милена Желева за рисунка на тема "Човекът и Космосът: На път към безкрайността";



Радостина Христова Къдрева, на 10 години от 51 СУ "Елисавета Багряна", гр. София за рисунка на тема
"Земята и Слънцето;
Христиан Христов Къдрев, на 9 години от 51 СУ "Елисавета Багряна", гр. София за рисунка на тема "Марс и
Слънцето";
Петя Добромирова Димитрова, на 12 години от ОбДЦКИ – Русе, Школа по изобразително изкуство, ученичка
в МГ "Баба Тонка" – Русе с научен ръководител Маргарита Хрисандова за рисунка на тема "Космос";
Алсу Тодоривна Пейчева, на 13 години от 3-то ОУ "Иван Вазов", гр. Берковица с научен ръководител
Филонка Горанова за рисунка на тема "Соларис";
Виктория Ангелова Христова,на 15 години от ЦПЛР – Бургас за рисунка на тема "През Космоса".

Тази вечер бе обявено името на победителя в деветото издание на ПРОМЯНАТА. Това е най-голямата социално
отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for
Change България.

Кой е победителят и с какво ще се опита да подобри живота на децата и младежите в България? На живо
репортерът Ева Костова предава специално за "Новините на NOVA.

За девет години животът на над 200 000 деца в 257 населени места в България се е подобрил поне мъничко,
благодарение на ПРОМЯНАТА. Тази година амбицията е те да станат повече и това да се случи благодарение на
две момчета от Investclub Kids. Това са Божидар Балевски и Емил Бенов си поставят за цел да обучават децата
чрез своя проект - платформата Investclub Kids

"Ще ги направи по-спокойни в бъдеще когато влязат в живота на възрастните, защото ще са по-подготвени за
малките и големите финансови решения в своя живот", споделя с какво проекта, спечелил голямата награда ще
помогне на децата Емил Бенов.

"В действителност ще ги учим на финансова грамотност. Децата ще знаят как да инвестират, как да си пестят
парите и как да мислят в перспектива относно своите финанси. Дали да взимат пари на заем и дали е удачно да го
правят", добавя Емил.

Освен паричната награда от 20 000 лв., победитялат ще получи консултации за развитие на своя бизнес модел,
контакт с потенциални партньори, медийна подкрепа, рекламна кампания. По-малка финансова награда ще
получат и останалите четирима предприемачи.

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за
девети път в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и
младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив
начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на
над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в
инициативата всяка година.

Текстът е препубликуван от "Портал Култура".

На 1 ноември, в Деня на народните будители, "Портал Култура" връчи за девета година награди за принос в
литературата и хуманитаристиката.

ПРОЗА

В категория "Проза" първа награда получи Захари Карабашлиев за романа "Опашката" ("Сиела", 2021) заради
"неподражаемото му майсторство да превърне болките от съвременността в художествено преживяване".

Втората награда в категория "Проза" бе присъдена на Антония Апостолова за романа "Нас, които ни няма"
(Издателство "Жанет 45", 2021 г.) заради "разказваческото ѝ умение да облече в думи неназовимото и така да

Заглавие: Онлайн платформата Investclub Kids е големият победител в ПРОМЯНАТА 2022
Дата: 01.11.2022 20:03
Медия: Нова телевизия

Заглавие: Михаил Неделчев е носител на голямата награда на "Портал Култура"
Дата: 01.11.2022 21:40
Медия: Дневник

https://nova.bg/accents/view/2022/11/01/388604/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-investclub-kids-%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-2022/
https://www.dnevnik.bg/knigi/2022/11/01/4410430_mihail_nedelchev_e_nositel_na_goliamata_nagrada_na/


превърне човешкия дъх в дихание на цяло поколение".

ХУМАНИТАРИСТИКА

В категория "Хуманитаристика" първа награди получи книгата на Георги Борисов "Откаченият вагон" ("Фабер",
2021) заради неговата "немерена реч", която разширява хоризонтите на българската словесност.

Втората награда спечели книгата на Вили Лилков "Доблест и наказание. Народният съд и ДС срещу спасителите
на българските евреи" ("Сиела", 2021) заради "документалния му прочит на "бели страници" от българската
история".

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Златорогъ С код Dnevnik100 получавате поне 10% отстъпка Купете

Голямата специална награда на "Портал Култура" получи проф. Михаил Неделчев заради "безспорния му принос
към българското литературознание и безкомпромисното отстояване на истината в трудни времена".

Специалната награда бе присъдена на преводачката доц. Анна Николова заради "забележителното ѝ
преводаческо дело от латински език и пресътворяването на "Изповеди" на св. Аврелий Августин".

Специалната награда на фондация "Комунитас" за принос към гражданското общество получи Мартин Димитров
заради "законовата защита на социално уязвимите и подкрепата на дарителството в българското общество".

Доброволчеството е учене, диалог и социално включване 
Фондация Лале и Националният Алианс за Работа с Доброволци обявяват традиционния конкурс за най-
ефективни и интересни доброволчески инициативи в България. Организираме конкурса вече 12 години - от
Европейската година на доброволчеството 2011 до сега. Знаем, че доброволците променят света и живота на
хората. Знаем, че доброволците реагират първи при трудности и кризи, като предлагат най-навременните и
адекватни форми на подкрепа и решения. 
През тази година повече от всякога имаше поводи за доброволчески акции - последици от пандемията, война,
наводнения… Хиляди доброволци от всички възрасти организираха и се включиха в стотици инициативи в цялата
страна. Всички те заслужават подкрепа и признание. 
Очакваме номинации на инициативи на граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на
социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през годината са
организирали дейности на доброволци, без разлика на целта, място и време на реализация, източници на
финансиране, брой и възраст на доброволците. 
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и
характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и
доброволците; финансовата ефективност. Най-добрите инициативи ще бъдат отличени със сертификат и
материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията. Организации и
лица могат да номинират инициативи, които познават, като изпратят попълнен формуляр за представяне на
info@tulipfoundation.net до 21 ноември 2022. 
Пълният списък на инициативите ще бъде представен на Интернет страниците на Националния алианс за работа
с доброволци и Фондация Лале в края на ноември. 
Наградите ще бъдат обявени на публична церемония за отбелязване Международния ден на доброволците в
началото на декември 2022 година. 
Хората, които дават времето и усилията си за другите, заслужават признание! 

С игри и обучения ловешки организации подпомогнаха украински деца и техните родители, настанени в Ловеч и
тетевенското село Рибарица. Различните реализирани дейности са по проект "Учим и се забавляваме заедно" на
сдружение "Мисия. Иновации. Гражданство - МИГ", в партньорство с Областния съвет на БЧК, сдружение "Знание",
Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование в област Ловеч и Центъра за работа с
доброволци към Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев". Проектът представиха на пресконференция в
Националния пресклуб на БТА в Ловеч представителите на партниращите организации.

Заглавие: Доброволческа инициатива 2022
Дата: 01.11.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Финансирането, в размер на близо 20 хиляди лева, е от фондация "BCause – помощ на благотворителността в
България", информира Албена Йончева, председател на сдружение "Мисия. Иновации. Гражданство". Проектът е
продължил от юни до ноември, като целта му е била да се подкрепят 50 деца, на възраст от 4 до 17 години, и
техните родители, бежанци от Украйна, настанени в Ловеч и във Военно-почивния комплекс в тетевенското село
Рибарица.

За да се социализират в българското общество, да преодолеят езиковата бариера и да подобрят уменията си за
справяне с травмата от срещата с войната, за децата са организирани редица занимания. Йончева посочи, че по
време на лятно училище са учили два пъти седмично български език. Сред другите осигурени занимания са били
забавно програмиране, четене, куклен театър, футболен турнир, спортни и занимателни игри.

Проектът е обхванал повече от заложените 50 деца, каза Цветомира Георгиева, директор на секретариата на
Областния съвет на БЧК – Ловеч. Украинците са преминали обучение по първа долекарска помощ, водно
спасяване, оказана им е и психосоциална подкрепа чрез обучение на тема: "Стрес, агресия и взаимоотношения".

Сдружение "Знание" се включи с дейността "Елементът Игра", съобщи изпълнителният директор на организацията
Ралица Попова. Това е програма, създадена за децата в риск по света и включва три модела: "Разкажи
приказката", Музика в действие" и "Библиотека на играчките". Дейностите са за деца от 1 до 12 години", посочи
Попова.

/РЗ/

Носителката на приза "Проспериращ млад учен в областта на неорганичната химия" - д-р Ивалина Трендафилова,
е лауреат и на Национална награда на Фонд "13 века България", съобщиха от Съюза на химиците в България
(СХБ).

Наградата "Проспериращ млад учен в областта на неорганичната химия", която бе връчена вчера на гл. ас. д-р
Ивалина Трендафилова – асоцииран член в Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН и
специализант в университета в Намюр, Белгия, е учредена по инициатива на проф. д.х.н. Христо Баларев през 2018
г, припомниха от СХБ.

Наградата се присъжда ежегодно за Деня на народните будители чрез провеждане на национални конкурси.
Оценяването и класирането на кандидатите за участие (до 35 годишна възраст) са възложени на Института по
обща и неорганична химия (ИОНХ) – БАН, където проф. Христо Баларев е бил дългогодишен служител. Научното
жури се сформира от Научния съвет на ИОНХ от хабилитирани лица в различни химически институции у нас. СХБ е
приел предложението на ИОНХ наградата, учредена с лични средства на проф. Христо Баларев, да носи неговото
име.

Гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова е на 34 години. Научната ѝ област е свързана с разработване на методи за
получаване на нови наноразмерни композити на основата на модифицирани силикатни частици с контролирана
пореста структура с цел приложението им като носители в лекарстводоставящи системи на природни и синтетични
биологично активни вещества, като носители на катализатори за пречистване на отпадни индустриални води и
газове и като адсорбенти.

Общият брой публикации на д-р Трендафилова в реферирани списания е 24. В конкурса тя участва с 12 от тях,
всички в списания с висок IF, 6 в Q1, 5 в Q2 и 1 в Q3. Публикациите са в съавторство с голям брой български или
български и чуждестранни учени, което говори за сериозна проектна дейност.

Общият брой нейни научни съобщения е 26 (11 устни и 15 постерни). Ръководила е 3 научни проекта и е участвала
в други 14.

През 2022 г. е получила Национална награда на Фонд "13 века България". В периода 2021 – 2022 г. има две
номинации за Награда за наука "Питагор". Носител е на наградата на БАН "Проф. Марин Дринов" за млад учен в
направление "Нанонауки, нови материали и технологии" (2019 г.), пет пъти преди 2020 г. е получавала награди за
най-добър постер и един път за устен доклад.

Проф. д.х.н. Христо Баларев е известен наш учен-химик, получил и международно признание. Научните му приноси
са в областта на получаване на нови вещества и материали от многокомпонентни водно-солеви системи. Роден е
на 23 юни 1934 г. в София. Завършил е химия във Физико-математическия факултет на Софийски университет през
1957 г. Научната си кариера започва от 1959 г. в новосъздадения Химически институт на БАН. През 1969 г.

Заглавие: Носителката на приза "Проспериращ млад учен в областта на неорганичната химия" е лауреат и на
Национална награда на Фонд "13 века България"
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защитава докторската си степен в Германия, Минната академия на Фрайберг. По-късно, през 1976 – 1978 г., е
стипендиант на Фондация "Александър фон Хумболт". През 1983 г. става "доктор на химическите науки", а през
1988 г. е избран за професор и ръководител на Лаборатория по неорганични соли, където и до днес участва
активно в научния живот. Автор е над 200 научни труда, 5 книги и монографии, над 20 научнопопулярни статии, има
над 1500 цитата, научен ръководител е на 12 успешно защитили докторанти.

Бил е ръководител на катедра "Неорганична химия" във ВХТИ – Бургас (1967 – 1974), научен секретар на ИОНХ
(1989 – 1992), зам.-директор на ИОНХ (1992 – 1993), председател на Националния океанографски комитет (1993 –
2000), ръководител на Лабораторията по неорганични соли с Опитно-производствена база (1989 – 2005), член на
Управителния съвет на Националния съвет за научни изследвания (1998 – 2002), член на Управителния съвет на
БАН (1994 – 1996), зам.-министър в Министерството на образованието и науката при две правителства (1997 –
2001). В периода 1980 г. – 1987 г. е национален представител на IUPAC, от 1991 г. е член на Комисията по
разтворимост на IUPAC, от 2002 г. до днес е председател на Националния комитет на IUPAC.

За постиженията си в областта на науката проф. Баларев е многократно награждаван с престижни български и
чуждестранни отличия. През 2015 г. е награден с орден "Св. св. Кирил и Методий" – Първа степен за значимия му
принос за развитието на общата и неорганичната химия.

/АКМ/

В момента се събира информация доколко тези съоръжения са полезни

Българска фондация Биоразнообразие, Черноморска мрежа на НПО и Югозападно държавно предприятие
представиха изводи и препоръки във връзка със съоръженията за преминаване на животни по ЛОТ 1,
автомагистрала "Струма". Изследванията се провеждат по проект SaveGREEN.

Надлез за мечки и подлез, условно определен за преминаването на вълци са две от съоръженията, намиращи се
в района на ЛОТ 1 на АМ Струма. В близост има и виадукт, който, поради своята големина, е едно от удобните
места за преминаване на животни.

Ръководителят на проекта SaveGREEN за България Петко Цветков от Българска фондация Биоразнообразие
разказа, че основната задача на проекта е да оцени и подпомогне функционирането на екологичните коридори.
Това са местата, където дивите животни намират най-добри условия, за да преминават от едно място на друго.

В момента се събира информация доколко тези съоръжения са полезни. За целта са поставени фотокапани,
които документират преминаването на животни. На надлеза е констатирано преминаването предимно на по-
дребни животни – чакали, лисици и белки. На съседното съоръжение е установено, че са преминавали видри.

Едрите животни са забелязвани рядко. В близост до магистралата е забелязан благороден елен, както и дива
свиня. Подлезът за вълци е един от най-интензивно ползваните от животни. Там са установени диви прасета,
язовци и други диви животни.

Данните до момента показват, че предимно млади животни преминават по тези съоръжения.

Според експертите проходите за диви животни имат нужда от подобрения, едно от тях е в района на надлеза да се
засадят храсти и ниски дървета, за да може животните да се чувстват в среда, близка до естествената. Те не
трябва да срещат бариери по пътя си, а да преминават безпрепятствено.

Проверка на едно от съоръженията показва, че мрежите не са достатъчно високи и плътни и трябва да бъдат
плътно закрепени в земята, за да няма опасност по-дребните животни да се озоват на пътя.

ЮЗДП е асоцииран партньор на проекта SaveGREEN, обясни инж. Ваня Каменова, началник отдел "Програми и
проекти". Една от грижите на Предприятието е стопанисване на дивеча, а специалистите могат да бъдат полезни
при определяне на естествените екологични коридори и правилно проектиране при бъдещо изграждане на
магистрали.

Пилотната зона Коридор "Рила – Верила – Краище" работи за популяризирането на екологичните коридори в
България и връзката им с влиянието на транспортната инфраструктура.

Партньорите по проекта SaveGREEN работят за повишаване на капацитета на експерти, администрации и
медиите в България по темата за екологичните коридори и връзката им с влиянието на транспортната
инфраструктура върху свързаността на ландшафта, опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на
климатичните промени. Проектът е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-
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2020, а партньори са природозащитни организации и институции от Австрия, България, Румъния, Словакия,
Унгария и Чешка Република.

"Професорско каре", Цочо Бояджиев, Калин Янакиев, Георги Каприев, Владимир Градев, Фондация "Комунитас",
2022 г. Книгата бе представена на 18 октомври в зала "Алма Алтер" на Софийския университет.

Визитна картичка: Професорското каре включва четирима добре познати на българската общественост
преподаватели от Софийския университет

"Св. Климент Охридски": проф. Цочо Бояджиев, забележителен познавач на античната и средновековната
философия, лектор в катедра История на философията, преводач, поет и фотограф; проф. Калин Янакиев,
преподавател в катедра Културология, специалист по средновековна история, общественик и дългогодишен
колумнист в Портал Култура; проф. Георги Каприев, преподавател в катедра История на философията и световно
признат специалист по византинистика; проф. Владимир Градев, преподавател в катедра Културология и бивш
посланик на България във Ватикана. Четиримата са автори на множество монографии, академични статии, статии
в периодичния печат и са били ръководители на и участници в множество научни изследвания. Всички те са
утвърдени имена и в международната научна общност.

"Професорско каре".

Книгата, която имам честта да представя тук, категорично потвърждава мащабите на проекта "Професорско каре",
както и неговата значимост. Всичко започва през 2009 г., като първите дискусии са излъчвани по несъществуваща
вече RE:TV и прекъсват с нейното спиране. През това време предаването си спечелва популярност и се радва,
противно на очакваното за едно на пръв поглед "елитарно" предаване, на траен интерес от страна на зрителите на
телевизията. След множество запитвания към редакцията на Портал Култура и със съдействието на екипа на
редакцията в периода от 2017 до 2019 г. срещите на професорското каре са възобновени, за да прекъснат отново
по времето на пандемията.

Съдържанието на книгата обхваща последната част от дискусиите, излъчени в периода 2017–2019 г. То включва 29
теми, между които: Високата култура, Любовта, Младостта, Домът на човека, Красивото, Границата, Болката,
Свободата, Дискусията, Глупостта и пр. Това са само част от т.нар. "вечни теми", предизвиквали оживени дискусии
през вековете. Забележително е, че днес особено актуално звучи темата, с която поредицата се рестартира през
2017 г.: Границите на Европа (20 април 2017 г.). Напълно в унисон със съвременната ситуация звучат думите на
проф. Калин Янакиев: "Онова, което днес наричат евроатлантически свят и който с определени политически цели
се опитват да парцелират, като казват – САЩ доминират, владеят или потискат Европа, тя трябва да се освободи
от САЩ, отивайки на изток към Евразия – са безплодни и вредни политически идеи. Европа е и отсам, и отвъд
Атлантическия океан, и е от поне два века такава"[1].

За ползата от тази книга. На представянето на книгата този въпрос се появи като израз на обичайното питане към
всеки писан текст: за кого е предназначен той и каква е неговата аудитория? Има ли интерес към темата и ще
намери ли тя своите последователи? Всъщност темата за ползата от философските текстове е много стара,
колкото стара е и темата за ползата от самата философия. Както и за ползата от философска рефлексия върху
основни теми, вълнуващи човека като преходно същество, т.е. върху човешката ситуация в света като цяло. Затова
ще се опитам да дам поне един аргумент в подкрепа на необходимостта (не казвам ползата!) от артикулирането
на споменатите теми и тематичната острота на повдигнатите в книгата дискусионни въпроси.

С ерата на социалните медии се отвори вратата пред възможността за всеки – било то компетентен по дадена
тема, или не – да излага и защитава своето "мнение". Нещо повече, този вид "публично говорене" се превърна
сякаш в неотменно право, а суетното желание да "представиш себе си" и да "поучаваш" света, като се изказваш по
всички въпроси, далеч надхвърли границите на отговорното говорене. Забравяйки, по думите на проф. Владимир
Градев, че: "говорейки за глупостта (на другите, б.м. О.Г.) сме склонни да мислим, че сме недокоснати от нея…
Смятаме, че в края на краищата ние сме умните и осъждаме нещо, което е извън нас…", т.е. че глупостта е
единствено в другите и с това "се приближаваме към моралното измерение на глупостта"[2]. Резултатът от това е
видим за всички в повсеместно наложилият се релативизъм, който намери своя израз във вездесъщото за
времето на пандемията изказване: "Всеки сам си преЦЕНЯ", и в ревностно налаганото от електронните медии
"право" на "другата гледна точка". Което в повечето случаи служеше за говорене на постистини. Или за
пропагандирането на конспиративни теории.

Затова предполагам, че по-широката читателска аудитория, която за пръв път се докосва до тази книга, ще се
вълнува от въпроса: А какво е по-различното в нея и заслужава ли си да бъде четена, т.е. да науча нечие "мнение"
за неща, които – още повече! – нямат отношение към "живия живот", впрочем любимо клише на много журналисти
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и публични личности, сякаш може да има "мъртъв живот". Убедено мога да я препоръчам на всички, които се
обвържат с такова усилие. Да, книгата заслужава своите читатели, защото дискусиите там са в помощ на всички
онези, които имат проблем с изясняването на основни понятия от арсенала на философията, имащи
непосредствено отношение към човешкото съществуване. Какъвто е например въпросът за разликата между
"свобода от" и "свобода за", повдигнат от проф. Цочо Бояджиев в разговора от 28 април 2018 г., посветен на
Свободата. Свободата от всяка външна принуда е, разбира се, необходимо условие за всеки човек, но още по-
важно за него е откриването на това какво да правим със свободата си, т.е. "свобода за какво" е тя (проф. Георги
Каприев)[3]? Защото оставането при първия вид свобода е свободата на "избягал роб". "Избягалият роб", от друга
страна, никога няма да открие хармонията между риска и свободата, защото независимост означава не само
свобода от робство, но и свободата да използваш живота си по свое усмотрение. Вероятно за това все още не
можем да се отървем от втълпяваното от конспиративните теории усещане за несвобода, налагана от
американците, извънземните, тайните общества и пр. явни и тайнствени агресори. А и е далеч "по-безопасно" да
прикриеш нежеланието да поемеш отговорност за собственото си свободно съществуване, като се прикриваш зад
чужди мнения, и така да оправдаваш собствената си безотговорност с рефрена: "ние сме пионки в нечия чужда
игра".

Разбира се, философията, поне от времето на софистите и Платон насам, е проблематизирала отношението
между истина и мнение, като се е опитала да изясни границите на валидност на двете понятия чрез
противопоставянето им. Говоренето, което има за цел постигането на истината за съществуващото и човека
(оставям настрана въпроса за трансцендентните начала), следва да бъде строго аргументиран разговор или
именно: отговорно говорене, тъй като в него се отразява ликът на битието, лик единен, вечен и непроменлив. За
разлика от мненията, изградени върху субективните ни представи от движещия се и непрестанно променящ се във
времето вещен свят. Или за разлика от всички съвременни философски направления от Витгенщайн нататък,
които отричат съществуването на единна и универсална истина.

Книга ли е наистина тази книга? И все пак: оправдава ли книгата "Професорско каре" очакванията и предлага ли
на читателя нещо повече от "субективни мнения"? Всъщност този въпрос допълнително се подсилва от
необичайното съдържание на този текст: макар и представен в обичайния формат на книжно тяло, това все пак е
писмен запис на проведени пред камера разговори. Което я прави действително уникална, защото поне аз не
знам за друг такъв случай в издателската ни практика. Като продължителност и обхват във времето тя се
различава от традиционните разговори с известни личности, записани на хартия или електронен носител, и после
оформени като текст; от интервюта или репортажи на живо, както и от излъчваните в директни предавания или на
запис еднократни беседи или дискусии с поканени участници.

Наистина уникалното тук е, че макар поредиците от дискусионни предавания в електронните медии да
наподобяват тази структура, те все пак се различават от "професорското каре", тъй като са на различни теми и
включват различни събеседници, както и водещи. Поредицата "Професорско каре" се отличава на първо място от
тях по това, че разговорите се провеждат без модератор, участниците са едни и същи и сами задават темите си;
един и същ е и основният елемент във всички диалози – философската дискусия, макар често темите да засягат
области като културология, религиознание, теология, история, социология, антропология или политология. Без
аналог е и начинът на провеждане на дискусиите: участниците излагат своите тези в един наистина сократически
тип разговор, т.е. следвайки с аргументите си истината и пренебрегвайки личните си пристрастия и еголюбивото
желание за суетна изява, с което оставят пространството на дискусията без доминираща фигура с претенцията за
"авторитет". Така всяко следващо изказване се надстройва над предишното, без да се конфронтира но
необходимост с него в смисъла на "най-правилна е моята гледна точка". Още повече че, както настоява проф.
Георги Каприев: "Аз самият смятам, че истината не се ражда в спора. Не съм видял истина, родена в спор, защото
в спора влизат двама души с две позиции и обикновено си излизат със същите позиции"[4]. Което не означава, че в
арсенала на сериозната интелектуална среда на размяна на аргументи не могат да се включат чисто реторически
похвати на противопоставяне като "искам леко да ти възразя" (Георги Каприев към Калин Янакиев в темата за
Истината, с.184). Калин Янакиев обаче спокойно приема забележката и даже възприема и продължава нейната
логика: "Да, това е значи въпросът – що е истина, не в смисъла на тази баналност да постигнем кореспондиране
на нашите съждения с онова, което е, или да се впуснем в дебрите на различните интерпретации на тази истина,
която остава поради това релативна"[5].

От друга страна, обичайната представа за книга сякаш се разминава със структурата на представяния тук текст,
който дава възможност на читателя да се включи непосредствено в една, сякаш жива и в момента, непрекъсваща
дискусия между четиримата участници. Защото важността на включената в нея тематика надхвърля условността на
ситуирането ѝ в някакво конкретно време: 2009, 2018 или 2023 г. И това е така, тъй като чрез ритмиката и
вътрешната динамика на представяните от участниците теми сякаш се докосваме до вечността, която звучи в един
разговор за тях, наченат преди много време. И наистина, разговорите за йерархията, границата, болката, чуждата
земя, човешкото пространство, любовта или страданието са отворени и се вписват в мярата на всяко време, което
ги подхваща, като при това остават неизменни в същината на своята битийна автентичност.

Именно споменатият по-горе разговор относно същността на истината сякаш най-добре илюстрира тази особеност
на философския дискурс, ясно демонстриран в книгата – включването му в контекста на "онова говорене от
времето", което е свързано с поставянето отново и отново на една тема с много отговори и поради това – без
отговор, доколкото надхвърля човешката рационална способност да изработи общовалидна дефиниция за нея. И
това изглежда е поне една от причините, която поражда напрежението между истина и мнение. Цочо Бояджиев
напомня, че: "Напрежението се поражда от това, че истината е трансценденталия, тоест, че тя предполага



единственост и битийност. Трябва съвсем ясно да си даваме сметка за това. В нашите либерални времена ние
смесваме истината с мнението и понякога лекомислено твърдим, че има много истини. Това звучи много
примамливо, много демократично…"[6]

Казвайки това, сякаш вече чувам недоверчивия читател да пита: а защо изобщо ни е необходимо подобно усилие,
резултатът от което е най-често главоболие. Пък и кого интересуват днес въпросите за истината, свободата или
отговорността? И изобщо: има ли някакъв смисъл в подобни въпроси и необходимо ли е да говорим за тях? Ще
отговоря направо: да, има смисъл и е необходимо да говорим за тях. Защото, както казва проф. Цочо Бояджиев[7]:
"… обитаваният от човека свят е добър тогава, когато е подреден, когато е космос. Космос ще рече ред в най-
общия смисъл на думата, ще рече подреденост". Струва ми се, че заради установяването на подобна космичност
трябва да споделяме и удържаме вниманието си към подобни въпроси. Пренебрегването им би било равносилно
на мъчителното пребиваване в хаоса на неподредеността и несъвършенството на човешкото в този свят, движено
основно от първичните инстинктивни проявления, т.е. съществуване без никакъв ред и без никакво начало,
ръководено основно от "искам" и "да имам". Така ще превърнем света в "амбициозна структура на надмощие или
структура на собствени интереси" (Владимир Градев).

В призива на участниците да осъзнаем всичко това, мисля, е и едно от най-големите достойнства на книгата
"Професорско каре", защото тя индиректно ни внушава да станем съ-участници в техните диалози, да подхванем и
да не оставяме да заглъхне този разговор за едни от най-важните за човека теми. Затова искрено завиждам на
онези, които отваряйки книгата за пръв път, ще "вкусят от нейните сладости", т.е. ще се насладят на субтилните
дискусии в нея и ще станат съпричастни на това трудно, но възхитително пътуване към истината, присъщо на
истинното философстване.

Проф. дфн Олег Георгиев е преподавател в катедра "История на философията" на СУ "Св. Климент Охридски".
Работи в сферата на философията на образованието и средновековната образованост. Автор на пет монографии,
сред които: "Свободните изкуства и Средновековието", "Средновековната университетска метафизика" и др.
Текстът му за книгата "Професорско каре" ще бъде публикуван и в сп. "Български философски преглед".

Снимката на главната страница е на Иван Шишиев
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Наградата на Националния дарителски фонд (НДФ) "13 века България" за принос в разпространението на
българската култура от българоезична медия в чужбина ще бъде връчена днес. Събитието е в рамките на 17-ата
Световна среща на българските медии, организирана от Българската телеграфна агенция (БТА) в Йерусалим и Тел
Авив.

Преди обявяването на новия носител на отличието е предвидена дискусия на тема "Медиите и спасението на
българските евреи". Третият ден от форума ще започне с поднасяне на венци и цветя на Паметника на спасението
в Тел Авив. Слово ще произнесат вицепрезидентът Илияна Йотова, посланикът на България в Тел Авив Румяна
Бъчварова и председателят на Организацията на българските евреи в Израел "Ехуд Олей България" Ино Ицхак.

Наградата на НДФ "13 века" е учредена през 2013 г. Тя е насочена към работещи зад граница български
журналисти, които помагат за съхраняване и популяризиране на българската култура и дух. По традиция отличието
се връчва всяка година по време на Световната среща на българските медии.

Осем са раздадените до този момент награди. Първият носител е Светла Кьосева от сп. "Хемус", което излиза в
Унгария на български и унгарски език. Отличието й е връчено от тогавашния изпълнителен директор на
Национален дарителски фонд "13 века България" проф. Греди Асса по време на 9-ата Световна среща на
българските медии, състояла се в София, Пловдив и Велико Търново през 2013 г.

Година по-късно в Брюксел отличието е присъдено на Мария Захариева от сп. "Българи", което излиза от 2001 г. в
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Чехия.

Третият носител на наградата е Дора Костова, главен редактор на вестник "Роден край" в Украйна. Отличието й е
връчено на 11-ата световна среща на българските медии в Атина, Гърция през 2015 г.

В рамките на Дванадесетата световна среща на българските медии, която се проведе през 2016 г. в Прага, се
определят критериите за връчването на приза. Според тях съответната медия трябва да бъде с доказан принос в
разпространението на българската култура в съответната държава, да излиза на български език, в програмата си
да има представени устойчиви и градивни теми в областта на българската култура, да помага за изграждането и
развитието на положителния образ на България по света, както и да осигурява възможност за дискусии и
свободен обмен на мнения за българската култура. По време на форума отличието на НДФ "13 века България" е
за Даниела Горчева, главен редактор на сп. "Диалог" от Нидерландия.

Петият носител на наградата е журналистът Максим Божилов, който повече от две десетилетия издава български
вестник в канадския град Торонто и поддържа радиопрограмата "Български хоризонти". Отличието му е връчено
по време на 13-ата среща в Кишинев, Молдова, през 2017 г.

Димитър Ганчев получава наградата през 2018 г. в Скопие от името на Българската програма на Радио
"Ватикана".

На 15-ата среща в Тирана лауреат е Ясен Дараков – издател и главен редактор на "BG VOICE" от Чикаго. През
2020 г. не е избран нов носител на отличието, тъй като медийният форум не се състои заради пандемията от
коронавирус.

Камелия Илиева – главен редактор на сп. "Роден глас" в Чехия, получи наградата на НДФ "13 века България" през
2021 г. по време на 16-ата световна среща на българските медиите в Рилския манастир и Кюстендил.

Световната среща на българските медии се провежда в партньорство с "Аурубис България", Пощенска банка и
фирма "Димитър Маджаров-2".

/НС/

Поради високата соленост на водата на езерото, от 20 до 27,5%, езерото се използва за солодобив по
традиционен начин и местообитанията, характерни за влажната зона. Началото на този солодобив е поставен
пред 1906г.

Сол се добива и в двете части, но предимно в южната част. Солеността на водата в езерото се повишава заради
връзката на езерото с Черно море. Годишно се произвеждат по 40 000 тона морска сол. Какви обаче са
проблемите пред солодобива към днешна дата?

"Основната опасност е да не изчезне солодобива. Атанасовското езеро е пример за симбиозата между човека и
природата, как той може да живее и работи в една такава среда.", коментира пред Бнт Радостина Ценова от
фондация "Биоразнообразие" гр. Бургас. Тя допълни, че цялата взаимовръзка по процесите е доста крехка и при
сегашната тежка икономическа ситуация е застрашен и солодобивът.

"Много е висока себестойността на производството, високи са цените за електричество, рисковете пред нас вече са
много големи. Като природозащитници се опитваме да участваме в различни европейски проекти за да получим
подкрепа.", допълни още тя.
Към момента Атанасовското езеро е единственото място, от което се добива морска сол и търсенето е голямо.
Има нужда от по – голяма гъвкавост, за да достигне тя до пазара. Нужна е и нов вид механизация, която да донесе
положителни резултати, и която ще улесни процесите.

"За съжаление все по – трудно се намира на пазара наша българска сол и масово се използва вносна такава – от
държави като Египет, Тунис, от средиземноморските държави, тъй като те могат за осигурят по – големи
количества."

По публикацията работи: Велислава Велева

Заглавие: Добивът на сол в Атанасовското езеро е застрашен
Дата: 03.11.2022 12:10
Медия: Нова Варна

Заглавие: Фондация "Красива наука" организира Варненски фестивал на науката
Дата: 03.11.2022 12:03

https://novavarna.net/2022/11/03/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BB-%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B5/
https://www.bta.bg/bg/news/lik/354251-fondatsiya-krasiva-nauka-organizira-i-varnenski-festival-na-naukata


За първи път във Варна ще се проведе фестивал за популярно представяне на сложни научни теми. Той ще бъде
от 11 до 13 ноември във Фестивалния и конгресен център (ФКЦ).

Официалното откриване ще се състои на открито пред ФКЦ на 11 ноември от 11:00 до 11:30 часа с участието на
представители на основните партньори на форума - Министерство на образованието и науката и Община Варна,
съобщават организаторите от фондация "Красива наука", която в началото на октомври проведе Софийския
фестивал на науката.

Варненски фестивал на науката ще представи български и чуждестранни учени с общо 60 събития с тяхно участие в
4 зали и онлайн. Ще има и изложбена зона за демонстрации и експерименти и научна магия на открито и из
града.

В първия фестивален ден ще се проведе "Училищна програма", за която учители вече резервират места за
посещение със своите класове. Всички учени, с които зрителите ще се срещнат, ще представят своите теми на
достъпен за неспециализирана аудитория език, а три от събитията са на английски език.

Специален фокус в програмата са срещите с учени от Варна.

Темите на лекциите на изследователите са в широк диапазон: как се произвежда цяла кола с 3D принтер, какво
представляват антропоморфните фантоми, какво е усещането да снимаш черна дупка за първи път, какво ни
казват роувърите за Марс, какво е е общото между звездите и тангото.

Входът в залите за събитията ще става срещу безплатни пропуски, които вече се резервират на сайта на фестивала
www.beautifulscience.bg. Ето и пълната програма на форума във Варна.

БТА е медиен партньор на събитието.

/ТС/

Вестниците "Обозрение плюс" и "Роден край" от Украйна получиха наградата на Националния дарителски фонд
"13 века България" за принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина.
Отличията бяха връчени от изпълнителния директор на фонда Слава Иванова и приети от Светла Драгнева в
рамките на 17-ата Световна среща на българските медии в Тел Авив. За първи път в историята на наградата
лауреатите са двама, като всеки от тях получава по 1000 лв.
Главен редактор на "Обозрение плюс" е Мария Попова, а на "Роден край" – Дора Костова.
Аня Терзивец, водещ на "Гласът на българите" по Обществената телевизия Суспільне Одеса, също получи 1000 лв.
под формата на дарение от фонд "13 века България". 
Световната среща на българските медии се провежда в партньорство с "Аурубис България", Пощенска банка и
фирма "Димитър Маджаров-2".
(следва) 

В неделя, 30.11.2022 г., приключи конкурса за учители по програма Код: Бъдеще. Общо 305 учители са
кандидатствалите по програмата. До 7.11.2022 г. предстои оцененка кандидатурите в два етапа:

Етап 1 – Административна оценка, в която ще се проверява до каква степен представените кандидатури
отговарят на формалните изисквания на конкурса – попълнен формуляр с всички секции.

Етап 2 – Качествена оценка на кандидатурата, където ще се преценяват следните критерии: Мотивация на
кандидата; Ниво на владеене на чужд език; Брой ученици, на които преподава; Ефект

Благодарим за мотивацията на всички преподаватели, които изпратиха своите кандидатури. Благодарим и на

Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Вестниците "Обозрение плюс" и "Роден край" от Украйна са тазгодишните носители на наградата на
фонд "13 века България" за българоезична медия в чужбина
Дата: 03.11.2022 12:31
Медия: Утро Русе

Заглавие: Започна оценка на кандидатурите по програма Код: Бъдеще
Дата: 03.11.2022 13:07
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

https://utroruse.com/article/867962/
https://frgi.bg/bg/articles/aktualno/zapochna-otsenka-na-kandidaturite-po-programa-kod-badeshte


всички хора, помогнали ни да стигнем до учителите от цялата страна. Заедно можем да променим качеството на
преподаване!

Код: Бъдеще е образователна програма за усъвършенстване на дигиталните умения на българските учители,
създадена от Nexo, образователната платформа MindHub и Фондация "Работилница за граждански инициативи".
Мисията на инициативата е да повиши качеството на образованието в България и да спомогне за решаването на
един от наболелите проблеми в страната ни.

В Деня на народните будители Портал "Култура" връчи за девета година награди за принос в литературата и
хуманитаристиката.

Отличените творби са определени от жури, в чийто състав са проф. Калин Янакиев, Теодора Димова, Деян Енев,
проф. Божидар Кунчев и Тони Николов.

В категория "Проза" първа награда получи Захари Карабашлиев за романа "Опашката" заради "неподражаемото
му майсторство да превърне болките от съвременността в художествено преживяване".

Втората награда в категория "Проза" бе присъдена на Антония Апостолова за романа "Нас, които ни няма" заради
"разказваческото ѝ умение да облече в думи неназовимото и така да превърне човешкия дъх в дихание на цяло
поколение".

В категория "Хуманитаристика" първа награди получи книгата на Георги Борисов "Откаченият вагон" заради
неговата "немерена реч", която разширява хоризонтите на българската словесност.

Втората награда спечели книгата на Вили Лилков "Доблест и наказание. Народният съд и ДС срещу спасителите
на българските евреи" заради "документалния му прочит на "бели страници" от българската история".

Голямата специална награда на Портал "Култура" получи проф. Михаил Неделчев заради "безспорния му принос
към българското литературознание и безкомпромисното отстояване на истината в трудни времена".

Специалната награда бе присъдена на преводачката доц. Анна Николова заради "забележителното ѝ
преводаческо дело от латински език и пресътворяването на "Изповеди" на св. Аврелий Августин".

Специалната награда на фондация "Комунитас" за принос към гражданското общество получи Мартин Димитров
заради "законовата защита на социално уязвимите и подкрепата на дарителството в българското общество".

Наградите са учредени през 2014 г. от фондация "Комунитас".

Чуйте репортажа на Силвия Чолева от събитието.

Снимки – Стефан Марков, Портал "Култура"

Десетки малчугани имаха възможност да се запознаят с работното ежедневие на родителите си в офисите на една
от най-големите енергийни компании в България, "КонтурГлобал Марица Изток 3". В Деня на будителите 1-ви
ноември, компанията продължи традицията да бъде активен участник в проекта "Гордея се с труда на моите
родители" – инициатива на Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН.

Компанията, която управлява втората по-големина топлоелектрическа централа в България – ТЕЦ "КонтурГлобал
Марица Изток 3" – се включва за пореден път в инициативата. Тази година децата на служителите бяха поканени в
офисите на компанията в гр. София, където да се запознаят с професиите, които не са директно свързани с
производството на електроенергия, но без които централата не може да работи – счетоводство, финансов
мениджмънт, IT. За малчуганите беше организирана забавна програма с много игри, филмчета, срещи и разговори.
Те имаха възможност да задават въпроси на мениджърите и доброволци от "КонтурГлобал Марица Изток 3"и да
получат ценни насоки и съвети за бъдеща професионална реализация.

Заглавие: Връчиха годишните награди на Портал "Култура" за литература и хуманитаристика
Дата: 03.11.2022 15:05
Медия: Българско национално радио

Заглавие: "КонтурГлобал Марица Изток 3" посрещна децата на своите служители в Деня на будителите
Дата: 03.11.2022 15:37
Медия: Publics

https://bnr.bg/post/101730862/nagradite-na-portal-kultura
https://www.publics.bg/bg/news/32991/%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA_3%E2%80%9C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5.html


"ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" е един от инициаторите на проекта "Гордея се с труда на моите родители" и
това остава много специална инициатива за нас. Вярваме, че за децата бе полезно да се запознаят с различните
професии в нашата компания и да разберат как всяка от тях е необходима и важна, за да можем да реализираме
основната си мисия – да осигурим електроенергия за бизнеса, топлина и светлина за домовете на хората", каза
Ива Дончева-Нойс, мениджър "Комуникации и КСО" на "КонтурГлобал Марица Изток 3". "Гордея се с труда на
моите родители" е дългосрочна национална програма на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН,
насочена към възраждане на труда като ценност. Тя се реализира за първи път през 2013 г. по инициатива на
компаниите-членки "КонтурГлобал Марица Изток 3", "ТехноЛогика" и "Овергаз" и през годините привлече
значителен брой компании.

"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища
в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на
труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България,
използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и
независимост на страната. Над 1,4 млрд. лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и
в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна
компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Екипът на Зелени Балкани организира и бе гост на 14 събития през последните дни от дейностите ни по проект
"За по-чиста природа", финансиран от инициативата "Ти и LIDL за по-добър живот". Каква е целта на посещенията,
от Христина Клисурова, гост в студиото на Сутрин с нас.

Целта на посещенията ни бе да запознаем децата с проблемите на замърсяването на околната следа, причините
за това и начините, по които всеки един от нас може да помогне.
Неизменни помощници в начинанието ни бяха макетът на щъркелово гнездо с отпадъци в него, направен
специално за целите на проекта, както и птиците с трайни увреждания от Спасителния център, част от нашите
образователни програми – мишеловът Мишо, керкенезчето Владко, улуличката Чара и кукумявката Блага.Разказва
Христина Слисурова

Местата, които са посетили природозащитницит включват училища, фестивали, местности, хижи и села. Основното
послание:
Дейностите се реализират по проект ""За по-чиста природа – днес, утре и завинаги". Настоящият проект се
осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България "Ти и Lidl за по-
добър живот", в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски
форум.

Енергийният мениджър на Kaufland България Иво Василев ще се включи в хакатона "Бъдещето на градовете" на
Panda Labs - глобалната програма на WWF за устойчиви младежки иновации и предприемачество, която
реализира второ издание в България с подкрепата на "зеления" ритейлър.

Хакатонът започва утре – 4 ноември, и ще продължи до неделя включително. Участници в него са десетки
младежи между 15 и 25 години от цялата страна с интерес към науката, технологиите, иновациите или
предприемачеството. Те ще работят в отбори, за да търсят нестандартни и алтернативни решения на конкретни
казуси, свързани с устойчивото развитие на градовете. За това ще им помагат с информация, споделен опит и
успешни примери от практиката представители на науката, бизнеса и неправителствения сектор.

Иво Василев ще представи пред участниците начина, по който Kaufland България допринася за намаляване на
въглеродните емисии в градовете чрез своята политика за енергийна ефективност. Младежите ще имат
възможност да работят и по конкретен казус, зададен от енергийния мениджър на Kaufland България, свързан с
намиране на алтернативни енергийни източници и оптимизация на потреблението на енергийни ресурси.
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В края на хакатона жури ще определи отбори победители, които ще участват в едноименния мастърклас, където
да доразвият идеята си за продукт или услуга с бизнес план и подкрепа от ментори.

Panda Labs II ще продължи до средата на 2023 година и ще включва два семестъра - "Бъдещето на градовете и
селата" и "Бъдещето на храната". Победителите в Panda Labs получават награда – стартов капитал и/или
непарична награда за развитието на устойчивата си бизнес идея. Повече за програмата, можете да намерите тук.

Panda Labs се осъществява в България с подкрепата на фондация "Америка за България" и на Kaufland България.
Целта на програмата е да открие следващото поколение талантливи и мотивирани изследователи и
предприемачи, които ще помогнат за решаването на регионални и глобални проблеми. "Зеленият" ритейлър е
съмишленик на програмата за поредна година в контекста на своята концепция за устойчиво развитие и като част
от усилията си да ангажира подрастващите с темата за устойчивото развитие.

За Kaufland България:

Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от близо 1,9 млрд. лв. и един от най-
големите работодатели в страната с екип от над 6 500 служители. През 2022 г. компанията разполага с 63
хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира
националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв.
Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията
носят промяната" се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно
ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими
групи до намаляването на пластмасата. Вижте повече на www.kaufand.bg

За WWF България: Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф]
развива дейности в над 100 държави с помощта на 7000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи
за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В
България WWF се занимава със защитените територии и местообитанията от европейско значение в
мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони,
промените в климата.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Фотоизложба "Фоторепортажи Пазарджик диша" беше открита снощи в споделеното работно пространство на бул.
"България" № 57 в Пазарджик. Двадесет фотоса бяха селектирани от получените 60 снимки за участие в
инициативата на РИОСВ – Пазарджик и Фондация "Ви арт", която изпълнява този проект по Програмата на МОСВ
"Младежи за околна среда".

Фотосите провокират разсъждения за нуждата от по-зелени транспортни решения в градска среда и за търсене на
алтернативни и устойчиви начини за придвижване и запечатват "зелените оазиси" на Пазарджик. Най-добрите
получиха награди от Фондация "Ви арт", а екоинспекцията връчи три специални награди – раници със соларни
панели на младежите, създали и поддържали онлайн платформа за кампанията "Пазарджик диша" – Деян Азми и
Виктор Достинов – дванадесетокласници от Математическа гимназия "Константин Величков" в гр. Пазарджик и на
Иван Плугчи от същото училище, за фотографията му с дрон на най-зеления оазис в нашия град – Парк "Острова".
Соларни зарядни и тениски получиха и младежи, участници в инициативите "Какво показва крачкомера" и
"Фоторепортажи Пазарджик диша".

Българският Червен кръст връчи най-високото си отличие – златен медал на проф. дтн. инж. Цоло Вутов,
управител на "Геотехмин". Наградата е знак на признателност за личния му принос към хуманитарните каузи на
организацията.

"Проф. Цоло Вутов е един от най-големите индивидуални дарители на БЧК. Неговата подкрепа многократно е
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помагала на организацията при подпомагането на нуждаещи се граждани в страната, на пострадали при бедствия
и кризи, включително и на пострадалите от конфликта в Украйна", заяви председателят на БЧК акад. Христо
Григоров по повод награждаването.

"Ще продължа да помагам във всеки един случай, когато хората се нуждаят от подкрепа и солидарност", посочи от
своя страна проф. Вутов.

Триста деца с ромски произход и техните семейства попадат във фокуса на нова инициатива на Столичната
община за интегриране и грижа в ранна детска възраст. Това стана известно на официално откриване на проект
"Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в гр. София" на Столичната
община и фондация "Здраве и социално развитие" в партньорство с Българо-норвежко дружество.
В проекта са включени деца до 6-годишна възраст и техните родители в три райони с компактно ромско население
– район "Красна поляна", (кв. "Факултета", където живеят над 35 000 души с ромски произход), район "Люлин" (ж.к.
"Филиповци - близо 7500 души) и район "Слатина" (кв. "Христо Ботев" - 12 000 души). 
"През март направихме анализ на потребността от социални услуги на територията на Столичната община. Години
наред в тези три района реализираме социални услуги, които са в подкрепа на ранното детско развитие и на
семействата, защото там имаме идентифицирани "джобове на бедност", но въпреки това отново се очертават като
райони, които имат нужда от още развиване на модели за социална подкрепа", каза ръководителят на проекта
Минка Йовчева, директор на Дирекция "Социални услуги за деца и възрастни" при Столична община.
Цел на проекта е в тези райони да бъдат изградени хъбове с екипи от образователни медиатори, психолози,
социални работници и педагози, работещи в подкрепа на ранното детско развитие в ромската общност.
Планирано е създаване на родителски настоятелства към всеки от хъбовете и формиране на работна група в
подкрепа на ранното детско развитие и образователните въпроси в местните общности. 
Проектът предвижда и подобряване на инфраструктурата за предоставяне на услуги в подкрепа на ранното детско
развитие. В тази връзка ще бъдат открити библиотеки с детски книжки и играчки в трите квартала, ремонтирани ще
бъдат два действащи центъра за подкрепа на ранно детско развитие в кв. "Факултета" и кв. "Филиповци". В кв.
"Факултета" ще бъдат изградени детска площадка и покрита беседка с места за сядане, а в кв. "Филиповци" ще
бъде обновен лекарски кабинет.
Дейностите на проекта включват обособяване на целодневна детска група за формиране на училищни умения с 50
деца в кв. "Факултета", които не посещават училище, съвместни игрови занимания на деца и родители за
стимулиране на детското развитие в домашна среда, предоставяне на съдействие за работа с информационната
система за обслужване на детските заведения при записване в детска градина и първи клас, подобряване на
достъпа до детска кухня, обучения на родителите относно здравето, храненето и ранното учене на децата, както и
разнообразни образователни и културни събития за децата.
Проектът е с продължителност две години и е на стойност 977 488 лв. Средствата са осигурени от финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г в изпълнение на програма "Местно
развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи". 

"Екопак България" дари на Община Карлово 6 000 чувала за разделно събиране на пластмасови отпадъци от
опаковки. Чувалите щe бъдат разпределени между домакинствата от пострадалите от наводненията населени
места, в които се пие бутилирана вода и се генерират големи количества рециклируеми отпадъци. Необходимо е
хората да смачкват и събират пластмасовите бутилки от вода, безалкохолни и други в жълтите чували и да ги
поставят до контейнерите за смесени битови отпадъци. След това те ще бъдат събирани, извозвани и предавани
за рециклиране. По този начин ще бъдат опазени реките и природата в засегнатите райони и ще се помогне за
предотвратяване на подобни бедствия в бъдеще. За подпомагане пострадалите хора "Екопак България" ще дари и
финансови средства, които ще бъдат управлявани от Обществения съвет, избран от Общински съвет Карлово. 
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Безплатният онлайн курс на Креативен център Русе по "Мениджмънт и програмиране във видеоигрите" стартира
вчера, 27 октомври като в него се включиха 27 младежи от гр. Русе. Специално за курса бяха разработени нови
обучителни модули в дигиталната библиотека на онлайн платформата на Центъра, за да дадат достъп на
курсистите до професионални знания и добра подготовка по дигитални изкуства и проектиране.

Курсът ще продължи до края на 2022 година, като е планирано най- добрите курсисти да посетят залата на
Креативен център Русе, а всички успешно завършили да получат сертификати за завършен курс.

Част от обучителните материали са предоставени от ARC Академия.

Курсът е финансиран частично от Фондация "Русе – град на свободния дух" и подкрепата на фирма Еконт Експрес.

"Девин" ЕАД, част от европейската група Spadel и лидер на пазара на минерална и изворна вода в България,
потвърди дългосрочния си ангажимент за опазване на природата при отбелязване на 30-годишнината от
създаването си. "Мисията ни е да свързваме хората и природата за един по-устойчив живот, днес и в бъдеще",
посочи Борислава Налбантова, изп. директор на "Девин" ЕАД на кръгла маса на тема "Биоразнообразието –
стратегическа цел за оцеляване и устойчиво бъдеще", която се проведе в родопския град.

"В юбилейната за нас година придвижихме нови проекти и идеи, израз на здравата ни връзка с природните
ресурси и за добро бъдеще на децата ни. Сред тях е проектът за реставрацията на 30 чешми с минерална и
изворна вода в цяла България. Инициативата "30 години DEVIN – Доверие във всяка капка" реализирахме
съвместно с Националното сдружение на общините в Република България. От тази година подкрепяме
"Екоучилища", най-голямата глобална устойчива училищна програма. Наречена "Влез в зеления кръг", тя ангажира
с практически занимания училища, учители, деца и техните родители с темата за околната среда и устойчивостта.
От 2017 г. "Девин" е част от Spadel, една от малкото международни групи, в които всички компании са
сертифицирани B Corporations. Така "Девин" стана първата българска компания за минерална и изворна вода,
част от световната общност B Corps™, обединяваща бизнеси, които са източник на добро за обществото,
планетата и бъдещите поколения", допълни тя.

От създаването си през 1992 г. "Девин" ЕАД инвестира в икономическото, социално и културно развитие на
обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и
образованието. Признание за дейността й в тази насока е, че от март 2022 г. е носител на престижния сертификат
B Corp, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи
дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.

Специален гост на празника на "Девин" бе и посланикът на Белгия Фредерик Мьорис, който отбеляза: "Spadel и
"Девин" са емблематични компании в своите страни. Компании, които работят за общественото благо, и за
опазване на природата."

Според Марк дю Боа, управляващият директор на Spadel, когато става дума за биоразнообразието и въвеждането
на реални зелени политики, политиците, експертите и бизнеса трябва да работят заедно.

"За мен е от ключово значение да инвестираме на местно ниво в полза на биоразнообразие. "Девин" се превръща
в следващата наша марка, която върви в тази посока и провокирам екипа на "Девин" да бъдат следващите, те имат
свободата да инвестират в местни партньорства.В Spadel сме си поставили и времеви рамки: до 2025 г. ще
инвестираме системно в проекти за възстановяване на природата в регионите, където оперираме, а от 2025 до
2030 г. ще удвоим целите си за постигане на положително въздействие", изтъкна Марк дьо Боа.

"От две години в зоната около извора има поставени пчелни кошери и чрез анализ на пчелния прашец за 22
показателя, сред които наличие на пестициди, тежки метали, химически вещества и др., проследяваме чистотата и
биоразнообразието на околната среда. Компанията е първата българска марка вода, която полага допълнителни
усилия да следи качеството на околната среда около своя извор и то с помощта на пчели, като така работи и за
тяхното спасение от изчезване", казва Петя Манастирска, мениджър "Устойчиво развитие и качество" в "Девин"
ЕАД.

Иновативния метод за проследяване на биоразнообразието е на компанията Beeodiversity, а в кръглата маса
участваше световният експерт по въпросите за намаляващите популации на пчелите и неин съосновател Бак Ким
Нгуен.

Всяко тримесечие поленът, добит около извора, се събира и се изпраща в специализираната лаборатория на
BeeОdiversity в Белгия за анализ.Пчелите служат и като система за ранно известяване, както и като помощник за
евентуални мерки, които да предотвратят замърсяване на района. Досега резултатите показват пълно отсъствие

Заглавие: "Девин ЕАД" обяви дългосрочни ангажименти за опазване на природата
Дата: 29.10.2022 08:00
Медия: 24 Часа

https://www.24chasa.bg/biznes/article/12922542


на пестициди и тежки метали в полена.

По време на форума експерти от бизнеса, неправителствените организации и институциите споделиха своята
визия и опит в борбата срещу загубата на биоразнообразие. В дискусията се включиха Кристоф де Мил,
интеграционен мениджър на ОББ, на тема как финансовите институции могат да подкрепят бизнеса за опазването
на биоразнообразието; Силван Колот, член на УС на Melexis Bulgaria, с идеи как технологиите подпомагат тези
процеси; Жана Величкова, изп. директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в
България, за важността от съвместната работа на всички заинтересовани страни; и доц. д-р Марина Стефанова от
Софийския университет – за ролята на образователните институции за опазване на биоразнообразието.

"Около 0,1% от бюджета се отделя за защита на природата. Интересува ли се държавата? Не особено. Целият
бюджет за всички екологични дейности в България са около 40 млн. и все се счита, че това е твърде много и трябва
да се намали", заяви Тома Белев, екозащитник и бивш зам.министър.

Според Румяна Иванова от Българска фондация "Биоразнообразие" опасността от замърсяване на водите е вече
реален проблем, който може да се реши само с дългосрочно планиране.

"Само там, където заинтересованите страни се обединяват и търсят решение, имаме реални резултати", каза тя.

Трябва да покажем на Европа и света, че имаме реални, работещи и смислени решения, отбеляза
изпълнителната директорка на WWF за България Веселина Кавръкова.

Участниците във форума бяха единодушни, че защитата, устойчивото управление и възстановяването на
природните екосистеми е решение не само в подкрепа на опазването на околната среда и климата, но и
възможност за развитие на икономиката и глобалната сигурност.

С какво се включи Божана Кацарова от MasterChef

В месеца, посветен на борбата с рака на гърдата – октомври, ви каним да станете част от кампанията "За Една от
8 всеки ден". Повече от 20 любими известни личности вече подкрепиха кампанията, една от тях е победителката от
MasterChef Божана Кацарова.

Гергана Димитрова от фондация обясни, че в благотворителен търг вече са продадени статуетката на Божана,
златен медал, колан на Ивет Лалова, както и много други неща. Търгът е благотворителен и средствата отиват в
помощ на борбата с рака на гърдата.

Водещата Диана Любенова също се включи с предмет. Тя дарява подписите на основния каст на филма
"Червената Соня", който вчера официално приключи снимките. Тя също участва в него.

Търгът продължава до 10 ноември.

Фондация "Една от 8" е основана през 2013 г. от Нана Гладуиш. Нана е известна телевизионна водеща в България.
През 2012 г. тя публично обявява в ефир, че е с диагноза рак на гърдата. През Гладуиш беше диагностицирана с
рак и на другата гърда. Въпреки всички преживени операции, химиотерапии, лъчетерапии, таргетни терапии, тя не
спира да работи и да помага на жените с диагнозата.

Призивът е превенция и изследване поне веднъж в годината, а лекаруте съветват у два пъти.

АЗ СЪМ СЕБЕ СИ е едно специално събитие пътешествие, подготвено от Биляна Савова на 6 ноември. В
програмата участие ще вземат още Ирина Тенчева и Виктория Радославова.

Биляна Савова е визионер, създател на фондация "Мога сам" и още множество новаторски програми за
осъзнаване. Сама преборила множествената склероза помага на много хора с това заболяване.

Заглавие: "Една от 8": Известни личности даряват свои предмети в подкрепа на жените с рак на гърдата
Дата: 29.10.2022 09:04
Медия: БТВ Новините

Заглавие: АЗ СЪМ СЕБЕ СИ - едно събитие за всички, които искат повече радост в живота си и да открият
личната си сила
Дата: 29.10.2022 11:04
Медия: Ladyzone

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/edna-ot-8-blagotvoritelna-kampanija-za-zheni-s-rak-na-gardata.html
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Съвсем скоро тя ще бъде наш гост в LADYZONETV.

Първата част от събитието АЗ СЪМ СЕБЕ СИ е наречено "Аз създавам себе си".

В рамките на 6 часа, в тишина и мълчание, с помощта на специално създадена авторска музика, ярки
визуализации и терапевтични практики, ще бъдат направени първите крачки към това, което всеки иска да бъде
365 дни по-късно.

Всеки, дошъл на събитието, ще направи своето ЦЕЛЕполагане по пътя на личностната си промяна.
В следващите етапи на I AM MEще ще бъдат поставят основите на още три важни аспекта от изграждането на
целостта на човек - да обича себе си (I love myself), да вярва в себе си (I believe in myself) и да бъде свободен (I am
free).

Специални гости във всяко едно от четирите пътешествия с нас ще бъдат хора, които имат какво да споделят и
искат да предадат на останалите от опита в техния личен път на осъзнаване.

В първия етап на I AM ME - I createmyself това са:

- Ирина Тенчева - специалист по публични и дигитални комуникации; създател на бранда Irituali - food, art, soul;
харизматичен кулинар и вдъхновяващ текстописец; автор на "Ритуали от моята кухня", майка на три деца, но преди
всичко ловец на моменти u истории.
- Виктория Радославова - режисьор на монтажа, чиято работа стои зад много от българските филми и сериали.
Изпълнителен директор и съосновател на Фондация "Чуй със сърцето".

Датата е 6 ноември 2022 г., а мястото - грант хотел Милениум София. Събитието е с продължителност 6 часа.
Всеки, решил да посети това интересно събитие, трябва да носи със себе си освен добро настроение и удобни
дрехи, постелка за йога, възглавница за медитация и голям шал/одеало. На събитието участниците ще получат
превръзка за очи, дневник на пътешественика, писалка, тениска и чанта.

Ако някога сте усещали, че сте в кръг и се въртите, ако сте попадали в ситуация, в което се чувствате безсилни
- продължете да четете.

Причината за тези състояния често е в нашите вътрешни убеждения, т.нар "придобити" отвън мисловни модели,
които сме повтаряли и заучавали трайно с течение на времето и които подсъзнанието ни синхронизира с
поведението ни в съответствие с тях. Затова ако вътрешните ни убеждения са водени от негативни мисли, неусетно
се превръщаме в негативни хора и привличаме в живота си такива ситуации.

Една от възможностите да постигнем положителна промяна в живота ни са т.нар. позитивни утвърждения или
санкалпата (превод от санскрит – решение или утвърждение).

Санкалпата е форма на кратко изречение, казано наум, което се запечатва в подсъзнанието, когато умът ни е
спокоен и притихнал, а не когато сме интелектуално активни.

За да постигнем удовлетворение в живота ни се нуждаем от осъзнаване на нашата изначална цел и нашата
истинска същност. Санкалпата трябва да е просто изречение, да се изговаря с вяра и доверие в самите нас и в
собствените ни сили и кураж.

Събитието на 6 ноември цели да се поработи върху един от най-мощните методи за трансформация на личността
и начин за даване на положителна посока в живота.

КАКВО ТОЧНО Е "АЗ СЪМ СЕБЕ СИ"?

Продължи да четеш

На 1 ноември – Деня на народните будители започва кампанията "Купи 1 книга. Дари я на своето училище". Тя ще
продължи до края на ноември, а за първа година в инициативата се включват не само училищата, а и детските
градини и ясли. Чрез кампанията децата могат да станат съвременни будители, каза за "Хоризонт" Виктория
Бисерова от Асоциация "Българска книга"

"Ако всички деца занесат в училище любимата си книга и я дарят на училищната библиотека, или сформират
класни библиотеки, това ще е чудесен повод в свободното си време, в междучасията, в по-големите почивки да си
говорят за книги. Това остава за цял живот при децата. Затова е хубаво книгите да присъстват в средата, в стаята
на детето, в дневния режим".

Заглавие: Кампанията "Купи 1 книга. Дари я на своето училище" продължава до края на ноември
Дата: 29.10.2022 16:07
Медия: Novini.site

https://novini.site/kampaniyata-kupi-1-kniga-dari-ya-na-svoeto-uchilishte-prodalzhava-do-kraya-na-noemvri/


Цялото интервю с Виктория Бисерова може да чуете в утрешното издание на предаването "Рано в неделя".

Президентът Румен Радев ще участва в церемонията по отличаване на участниците в младежката програма
"Международна награда на херцога на Единбург - България", съобщават от прессекретариата на държавния глава.
Церемонията ще се състои от 15:00 ч. в Централния военен клуб.
Държавният глава, който е патрон на международна награда у нас, ще приветства младежите и ще връчи
почетните значки на отличените участници в златно и сребърно ниво на наградата. 
Международната награда на херцога на Единбург е водеща младежка програма за личностно развитие и
постижения. В три нива - бронз, сребро и злато, млади хора на възраст от 14 до 24 г. си поставят стимулиращи
цели, чието постигане допринася за тяхното личностно развитие и активно участие в общността, в която живеят. 
През 2009 г. наградата влиза за пръв път в България чрез Народното читалище "Бъдеще сега - 2006" по
инициатива на Теодор Василев, се посочва на интернет страницата на инициативата у нас. След като получава
положителен отзвук и подкрепата на немалко бизнес организации и институции, в средата на 2013 г. се взима
решение да се създаде национална структура на наградата. Нейна основна задача е да наложи програмата като
ефективен инструмент за работа с младежи, който подкрепя дейностите, качествата и уменията, които се развиват
извън академична или училищна среда.
Учредената в началото на 2014 г. фондация "Международна награда на херцога на Единбург - България" е
организацията, официално лицензирана да предоставя и координира наградата в страната. Първи патрон на
наградата у нас е президентът (2012-2017 г.) Росен Плевнелиев. В момента патрон е президентът Румен Радев. 
През 1956 г. в Обединеното кралство трима мъже поставят началото на една от водещите международни
младежки програми днес - Международна награда на херцога на Единбург. Негово кралско височество принц
Филип, херцог на Единбург и съпруг на кралица Елизабет II, д-р Курт Хан, германски специалист в областта на
образованието, и сър Джон Хънт, водач на първата успешна експедиция до връх Еверест, създават програма за
доброволно личностно развитие. Първоначалната цел била да мотивира момчета между 15- и 18-годишна
възраст, като им помогне да развият своя потенциал и ги съпътства през периода между подрастването и
зрелостта. Впоследствие програмата разширява възрастовите граници между 14 и 24 г. и става възможна и за
момичета. 

Фондация "За Нашите Деца" ще проведе най-голямото си благотворително събитие - Вечер на добродетелите,
днес от 19:30 часа в Sofia Event Center. За 13-и път вечерта ще събере на едно място близо 300 гости от
дипломатическите, културни и бизнес среди, обединени около общата кауза в подкрепа на ранното детско
развитие, съобщиха организаторите на събитието. 
Вечер на добродетелите "Пазители на детството" ще се състои под патронажа на Н.Пр. Роб Диксън, посланик на
Обединеното кралство в България. 
"Подпомагането на уязвимите деца да развият пълния си потенциал, докато живеят в любяща семейна среда,
носи положителна промяна не само за децата и техните семейства, но и за цялото общество. За мен е голяма чест
да бъда патрон на това страхотно събитие и да подкрепя усилията на фондация "За Нашите Деца".", споделя Н.Пр.
Роб Диксън. 
Фондация "За Нашите Деца" вече 30 години предоставя цялостна подкрепа на децата в ранна възраст и техните
семейства чрез своята дейност и услуги в София и Пловдив. От създаването си до сега организацията е
подкрепила над 20 000 деца в ранна възраст и семейства в риск. През годините "За Нашите Деца" успя да изгради
пространства, в които вижда усмихнати и щастливи деца, уверени и спокойни родители. Пространства, в които
професионалистите на организацията знаят, че помагат на най-уязвимите, а добродеятелите припознават
мисията й – среда за всяко дете в ранна възраст, където да развива своя потенциал. 
Дарените средства по време на събитието за изминалите 13 години помогнаха фондацията да развие приемната
грижа, да утвърди услугата "Детска къща" като сигурно място и семеен дом, да развие и надгради възможностите
за подкрепа не само на децата в риск и техните семейства, но и да обърне внимание и да подкрепи родителите да
дадат силен старт от най-ранно детство на децата си. 
Програмата на събитието ще даде възможност на гостите да се докоснат по един неповторим начин до реалните
съдби на деца и семейства, променени с подкрепата на фондацията. По традиция, тя включва и арт програма, в
която ще вземат участие популярни български артисти, които застават за каузата на фондацията. Водещи на
събитието ще са актрисата Весела Бабинова и актьорът Зладимир Зомбори, а на сцената ще се качат Михаела
Филева, Хасан и Ибрахим Игнатови, Валерия Стоянова, Junior Band и младите артисти от музикално училище XS

Заглавие: Президентът Румен Радев ще отличи участници в младежката програма "Международна награда на
херцога на Единбург-България"
Дата: 31.10.2022 08:00
Медия: Утро Русе

Заглавие: За 13-ти пореден път ще се проведе вечер на добродетелите на фондация "За Нашите Деца"
Дата: 31.10.2022 08:05
Медия: Фокус
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Artists.
Кулминацията на вечерта ще е традиционното благотворително наддаване, по време на което гостите ще имат
възможност да дарят за каузата, наддавайки за ценни предмети и преживявания, предоставени от поддръжници
на фондацията.
100% от всички набрани средства по време на събитието ще бъдат инвестирани в програмите на фондация "За
Нашите Деца", които ще подкрепят над 2500 деца и семейства през 2023 г. 

"Animal Hope" - Казанлък вече разполага с образователна линейка за животни, съобщи за Радио Стара Загора
Ивелина Недкова, председател на организацията. Тя е закупена със собствени средства и с помощта на дарители.

С новата придобивка ще се посещават детски градини и училища, за да се запознаят децата с професията на
ветеринарния лекар. Предвидени са и разяснителни уроци как да се грижим за животните.

Освен това ще се извършват посещения на по-далечните населени места в рамките на община Казанлък. Целта е
да се извършват прегледи на дворните кучета, както и да бъдат извозвани бездомни животни за кастрация в
местен ветеринарен кабинет, посочи Недкова. По възможност ще бъдат обхванати и съседните общини Павел
баня и Мъглиж.

Линейката предстои да бъде оборудвана напълно, за да могат в нея да бъдат извършвани първични изследвания
и прегледи. Минимално необходимата сума за това е 10 000 лева и отново ще са нужни дарители, каза още
Ивелина Недкова.

Екип от журналисти поставя темата за медийната грамотност сред най-застрашената и уязвима група – децата.
Стартират проекта "Тайният код на медиите. Медийна и информационна грамотност за деца". Той се реализира в
партньорство със Столична община и е по програма "Европа 2022". Участие в него взима столичното 90-то средно
училище "Генерал Хосе де Сан Мартин".

Ирена Добрева и Ивелина Димитрова са част от екипа за обучение по медийна и информационна грамотност към
фондация "Креативно общество".

Вече се осъзнава колко е важно от най-ранна възраст да се създадат тези умения у най-малките, за да могат те да
се предпазват, обясни в предаването "Хоризонт до обед" Ивелина Димитрова.

"Медийната грамотност се възприема и в Европа като най-доброто средство за предпазване от дезинформацията.
Опитали сме се на един разбираем език, понеже те са деца от втори до четвърти клас, чрез ролеви игри и
приказни герои да дадем базови познания. Интересът беше изключителен. Изказвам адмирациите си към 90
училище, където работят истински съвременни будители".

По проекта се създава пакет от материали, адаптирани за деца – с много визуализации, видео материали, ролеви
игри и тестове.

Учениците от 90-то училище обясниха, че са разбрали, че никога не трябва да предоставят данните си на
непроверени сайтове, както и че има опасност от хакване на телефоните им.

България е на последно място сред страните членки на ЕС по медийна грамотност

Ирена Добрева също е убедена, че на децата трябва да се говори на достъпен, но и съвременен език.

"Трябва да се събуди интереса им. Да говориш с тях за електронни устройства е голямо предизвикателство. Един
от подходите беше да направим съдържание от деца за деца, за да възприемат по-лесно информацията".

Това обучение е добре да тръгне от дома, където трябва да бъдат поставени здравословни граници и да се
обясни, че съществува информационно претоварване, смята тя.

Децата на тази възраст не правят разлика между различните сайтове, доверчиви са, отчетоха авторите на проекта.

Заглавие: "Animal Hope" - Казанлък разполага с образователна линейка за животни
Дата: 31.10.2022 08:46
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Журналисти обучават децата на медийна и информационна грамотност
Дата: 01.11.2022 12:38
Медия: Novini.site

https://bnr.bg/starazagora/post/101728697/animal-hope-kazanlak-razpolaga-s-obrazovatelna-lineika-za-jivotni
https://novini.site/zhurnalisti-obuchavat-detsata-na-medijna-i-informatsionna-gramotnost/


"България има задължение да разработи обучение по медийна грамотност и предмета да залегне в
задължителната програма. Ние, журналистите имаме желание да работим в тази област. Започнахме да качваме
всички материали на сайта на "Креативно общество". Те могат да бъдат използвани както от преподаватели, така и
от родители".

Цялото интервю на Валерия Николова с Ирена Добрева и Ивелина Димитрова може да чуете в звуковия файл.

Фондация "За нашите деца" провежда 13-то издание на най-голямото си благотворително събитие "Вечер на
добродетелите". То ще се състои на 31 октомври 2022 г. от 19:00 часа, в Sofia Event Center. Подробности за
събитието пред Радио София разказа Диляна Манева, мениджър КСО и комуникации на фондацията.

"За своите 13 години "Вечер на добродетелите" успя да създаде една общност от хора, които са истински
съпричастни към нашата дейност, към каузите на Фондация "За нашите деца". Благодарение на набраните
средства през всичките тези години ние успяхме да стартираме ключови програми и инициативи", сподели
Манева.

На тазгодишното издание се очакват над 250 гости - представители на отговорния бизнес, общественици и
дипломати, като всеки един от тях ще има възможност да дари сума по свое желание за каузата на вечерта, за да
може да бъде оказана помощ на поне 2500 деца и техните семейства.

Събитието ще премине под патронажа на британския посланик у нас - Н. Пр. д-р Роб Диксън, а в артистичната част
ще се включат много български артисти.

"Средствата, които набираме от "Вечер на добродетелите" още в следващата година ще бъдат насочени към
програмите ни за подкрепа на деца в уязвимо положение, деца с трудности в развитието и техните семейства,
които посещават нашите комплекси за ранно детско развитие в София и Пловдив. Благодарение на тези средства
ние успяваме да осигурим допълнителни специалисти, които са изключително важни за хармоничното и
пълноценно развитие на децата", отбеляза Манева.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

Siemens България бе отличена с най-високото годишно отличие на Центъра на бесарабските българи в България
за 2022 г. заради финансовата подкрепа, която оказва на бежанците от войната в Украйна. Наградата се
присъжда за първи път на компания, а не на физическо лице. "Да правиш добро е заложено в корпоративното
ДНК на "Сименс", заяви д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на компанията за България,
Украйна и Северна Македония, при приемането на отличието.

Паметният плакет "Бесарабия" бе връчен на концерт, организиран от Центъра и Изпълнителната агенция за
българите в чужбина по случай Деня на бесарабските българи (29 октомври) в кино "Люмиер". Специални гости на
събитието бяха танцови състави от Болград, Украйна и ансамбъл "Българче" от град Винга в Банат, Румъния.
"Благодаря за оказаната висока чест и искам да ви уверя, че в наше лице имате приятел и съмишленик в
благородната си мисия", подчерта още д-р инж. Манолова.

Тя припомни, че чрез фондацията си Siemens Caring Hands още в първите месеци на войната "Сименс" е
подкрепила финансово пет неправителствени организации в България, оказващи съдействие на украинските
бежанци, сред които и Центъра на бесарабските българи. Общата сума на направените досега дарения от
Siemens в помощ на украинските граждани, потърсили убежище в страната ни, възлиза на над 120 хил. евро.
Самите служители на различните дружества на "Сименс" в България също събраха финансови средства, с които
бяха закупени близо 2 тона храни и стоки от първа необходимост за семействата на екипа на "Сименс Украйна".

Заглавие: "Вечер на добродетелите" с 13-то издание
Дата: 31.10.2022 11:46
Медия: Радио София

Заглавие: Siemens България отличена с годишната награда на Центъра на бесарабските българи
Дата: 31.10.2022 11:55
Медия: Publics

Заглавие: Наръчник за учители за превенция на агресията ще бъде разпространен безплатно в училища в

https://bnr.bg/sofia/post/101728850/vecher-na-dobrodetelite-s-13-to-izdanie
https://www.publics.bg/bg/news/32924/Siemens_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8.html
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/352420-narachnik-za-uchiteli-za-preventsiya-na-agresiyata-shte-bade-razprostranen-bezpl


Хиляда наръчника за превенция на агресията ще бъдат раздадени на учители в цялата страна. От Министерството
на младежта и спорта ще определят в кои и колко училища из страната ще бъдат разпространени те, като при
необходимост ще бъдат отпечатани още бройки. Разпространението на книжките е част от проект "Спорт срещу
агресия" на Фондация "Борис Христов", реализиран в партньорство с министерството. Това стана известно на
пресконференция в Националния пресклуб на БТА, организирана от фондацията.

"Нашият проект се състоеше в това, че започнахме да търсим превантивни мерки и начини, чрез които да покажем
как агресията може да бъде трансформирана в нещо доста по-полезно. Свидетели сме на достатъчно агресивно
общество. Всеки ден по новините виждаме и чуваме катастрофи, скандали и побоища между ученици и младежи.
Целта на проекта беше именно тази агресия да я трансформираме в спортни и културни мероприятия. Нашата
идея беше да събудим желанието и да покажем на младите хора, че спортът не изисква сериозен финансов
ресурс, а е въпрос на желание", каза Весела Шаранкова, ръководител на проекта.

В рамките на проекта са организирани три фестивални дни в градовете Видин, Бургас и Варна, където са се
състояли двудневни обучителни дискусионни семинари с участието на по над 150 деца, на които преподаватели и
психолози са представили информация за това какво е агресия, видове агресия и какви превантивни мерки могат
да се приложат срещу нея. Преминалите обучението младежи и девойки са сертифицирани за "Посланици на
спорт срещу агресия".

Част от кампанията са актрисата Гергана Стоянова, оперният певец Стоян Бончев, Миро, маестро Бойко
Цветанов, Албена Вескова с танцьорите на НФА "Българе", LA CUBANIA ORIGINAL, Anastasia и Teodora, NANA
Dance Project.

В третия ден на фестивала се проведе спортен празник със портове, които не изискват финансов ресурс и могат да
бъдат упражнявани в домашна среда, посочи ръководителят на проекта Весела Шаранкова.

"Освен с лекции, дадохме и личен пример на малките деца, като се включихме в спортовете, за да видят, че ако в
бъдеще редовно се упражняват, след много години могат да се чувстват и изглеждат и функционират добре", каза
Стоян Бончев.

Шаранкова изрази надежда в бъдеще проектът да се разрасне и да обхване повече градове.

/АБ/

Социалните услуги в "Център за социална рехабилитация и интеграция" с целеви групи: "Всички деца", "Деца с
увреждания", "Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето" и "Родители, осиновители, кандидати за
осиновители и кандидати за приемни семейства" с капацитет 30 места, местна дейност са възложени на
Фондация "Владиславово" за управление и предоставяне съгласно Договор №Д22000590ВН/03.06.2022г. сключен
с Община Варна.

За услугите, които се предоставят в Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 места,
Фондация "Владиславово" като доставчик на социални услуги има издадени лицензи за пет основни дейности от
Агенция за качество на социалните услуги (АКСУ) Съгласно закона за социални услуги:

1. "ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ" с лиценз № Л-3129-431

"ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО" с лиценз № Л-3129-428
"ОБЩНОСТНА РАБОТА" с лиценз № Л-3129-427
"ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ" с лиценз № Л-3129-430
"ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ" с лиценз № Л-3129-429

Целеви групи:

"Всички деца";

"Деца с увреждания"

страната
Дата: 31.10.2022 12:56
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Център за социална рехабилитация и интеграция към Фондация "Владиславово"
Дата: 31.10.2022 14:15
Медия: Днес+

https://dnesplus.bg/varna/tsentar-za-sotsialna-rehabilitatsia-i-integratsia-kam-fondatsia-vladislavovo1_1096640


"Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето";

"Родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни
семейства";

Целевите групи обхващат деца и семейства в риск от територията на община Варна и включват:

Деца, живеещи в семейства в риск – социално слаби и неграмотни и живеещи на прага на бедността, деца от
семейства с един родител и такива настанени за отглеждане в семействата на свои близки;

Деца, застрашени от отпадане от училище; Деца, които вече са отпаднали от училище; Деца, с отклоняващо се
поведение;

Деца нуждаещи се от подкрепа за професионално ориентиране; Деца, свидетели или жертви на насилие;

Родители на деца, нуждаещи се от семейно консултиране и подкрепа.

Настоящата услуга е насочена към деца и семейства в риск, които в условията на социално-икономическа криза са
сред най-уязвимите групи, сериозно заплашени от бъдещи шокове на пазара на труда, от безработица и бедност.

Основна цел на услугата

Развитие на креативността, творческите и социални умения на деца посредством интерактивна социално-
образователна и психологическа подкрепа.

Чрез комплекс от интерактивни методи децата усвояват знания, формират умения и компетентности за друга
гледна точка към детската личност и нейното развитие като субект на успешното социализиране. Фокусът е върху
задържането на децата в училище и осигуряването на качествено образование и адекватна подготовка за
социална реализация чрез:

подобряване на десегрегационната политика на местно ниво във връзка с интегрирането на деца в риск в смесени
училища;

подкрепяне процеса на интеграция чрез привличане, включване и успешно задържане на деца от целевата група в
училище и повишаване възможността те да преминават в по-горни образователни нива;

включване на отпадащите деца и тези, които не са обхванати от образователната система, чрез програми,
базирани на дейности с общността и подобряване на средата в приемните училища, където децата ще бъдат
интегрирани;

подкрепа на деца в риск да продължават образованието си и подобрят

училищната си успеваемост, което се изразява в увеличаване на техния брой в смесени общообразователни и
професионални училища;

работа с родителите на децата в риск.

С оциалните услуги включват следните дейности:

Интеграция на деца в училищата – допълнителна подкрепа за успешна реализация;

Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца, отпаднали от училище и техните семейства;

Превенция на отклоняващо се поведение;

Подкрепа за професионално ориентиране и кариерно развитие; Подкрепа на деца, свидетели или жертви на
насилие;

Училище за родители. Семейно консултиране и подкрепа за повишаване на родителски капацитет;

Група за взаимопомощ на деца и родители; Здравни консултации.

Подход при предоставяне на услугите - Интерактивният социално-

образователен комплекс включва модули с разнообразно оборудване и материали, съобразно с интересите,
потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин те се превръщат в лаборатория за
детската инициатива, творчество и въображение.

Основните компоненти включват индивидуален подход, осигуряване на възможности за избор в модулите,
включване на семейството се реализират чрез дейности, стимулиращи социалното, емоционалното,
интелектуалното и

физическото развитие на целевата група в риск.



Индивидуализиране - Поставянето на акцент върху индивидуалния подход означава разбиране и уважение към
достигнатия етап на развитие от всяко дете и създаване на среда и подходящи дейности, които му осигуряват
чувство за успех, предизвикателства и емоционален комфорт.

Екипът изгражда стимулираща развитието на децата предметно- пространствена среда, съответстваща на тяхната
индивидуалност и стил на учене, модел и ритъм на растеж и специфичната му семейна среда.
Индивидуализирането се осъществява чрез специално изградена вътрешна и външна среда, в която са
организирани модулите за дейности, стимулиращи правото на избор, самостоятелност и отговорност.

Центърът е ситуиран на адрес: гр. Варна, ул. "Сава" №2 За контакти:

Управител: Евгения Дикова

0885/300 019; e-mail: ccsridnp@abv.bg.com

w ww.fvladislavovo.org

Над 100 гости обединиха усилия, за да подкрепят деца и млади хора в неравностойно положение по време на 17
годишен благотворителен бал на фондация "Сийдър", който се проведе на 29 октомври в столичния хотел Хаят.

Събитието даде възможност на поддръжници на организацията да застанат редом с нея в усилията ѝ да
предоставя устойчива и качествена грижа за най-уязвимите в нашето общество.

От 2005 г. фондация "Сийдър" работи за осигуряване на по-добър и достоен живот на деца и млади хора с
увреждания и лишени от родителска грижа.

Изпълнителният директор на фондацията, Александрина Димитрова, приветства гостите и ги призова за подкрепа:
"Като родители постоянно се чудим дали постъпваме правилно и дали правим достатъчно за децата си. Има обаче
родители, които не успяват да си зададат тези въпроси. И им е трудно, а понякога дори невъзможно, да се справят
с родителството. Защото страдат от някаква зависимост. Защото са жертва на насилие. Защото са тежко болни.
Или защото са сами. Понякога е достатъчно да подкрепиш тези родители. Друг път - да поемеш грижата за децата
им временно, докато си стъпят на краката. Има и случаи обаче, когато е необходимо да ги заместиш изцяло.

Във фондация "Сийдър" най-често се сблъскваме именно с тези случаи.
Вече 17 години във фондация "Сийдър" влизаме в ролята на родители на деца с тежки истории. И винаги е трудно
заради всичките травми, които тези деца носят. Но ние го правим с цялата си отдаденост, с всичките въпроси и
търсения, като продължаваме да се грижим и подкрепяме и когато децата станат възрастни. Защото така би
направил един добър родител. За да продължаваме да бъдем добри родители, ние се нуждаем от вас."

Гостите имаха възможност да подкрепят каузата като участват в специален благотворителен търг, чрез който да
дарят за конкретна нужда на децата и младежите.

Всички присъстващи се включиха и в благотворителна томбола с атрактивни награди, осигурени специално от
партньорите на събитието.

Набраните средства на вечерта бяха 123 хиляди лева и те ще подкрепят работата на фондацията в различни
направления като осигуряване на летни лагери, специализирани люлки за хора увреждания, конна терапия за
деца и младежи с тежки физически увреждания, лекарства, транспорт до училище и дневен център, материали за
арт терапия и клубове по интереси.

Всички организационни разходи по подготовка на вечерта са покрити благодарение на спонсорите на
благотворителният бал. Това са CMS, фондация "Комунитас", фондация "Америка за България", AG Capital, Dundee
Precious Metals.

Сред партньорите, които осигуриха безвъзмездно награди за благотворителната томбола са хотел Гела, Смайлка
Фотографи, Концертен комплекс България и Софийска филхармония, Винарска изба "Боровица", Магазин "Дар от
боговете", Dabov Specialty Coffee, Amuse Bouche, Sircrow, Жирокоптер България, Sail with me BG, а от винарска
изба Братанов и Pernod Ricard се погрижиха за напитките на вечерта. Водещият на благотворителният бал беше
Благой Бойчев - артист и режисьор, съосновател на Театър Реплика.

*Mediapool.bg e медиен партньор на XVII Годишен благотворителен бал на фондация "Сийдър".

Заглавие: Благотворителният бал на фондация "Сийдър" набра 123 хил. лева за деца и младежи в
неравностойно положение
Дата: 31.10.2022 14:36
Медия: Mediapool.bg

https://www.mediapool.bg/blagotvoritelniyat-bal-na-fondatsiya-siydar-nabra-123-hil-leva-za-detsa-i-mladezhi-v-neravnostoino-polozhenie-news341384.html


Фондация П.У.Л.С. започна извънредна кампания за набиране на средства за програмите и услугите, които вече
23 години предлага на хора, пострадали от домашно насилие.

Оцеляването на организацията, която предлага сигурност, подслон, професионална психологическа и юридическа
помощ, настаняване в защитени жилища на жертви на домашно насилие, е поставено под въпрос.

"За хора, които работим на първа линия на социалните услуги, оцеляването на организации като нашата е
деликатно и предизвикателно усилие", сподели Юлия Андонова, директор "Развитие и комуникации" във фондация
П.У.Л.С.

Вече 23 години Фондация "П.У.Л.С." оказва денонощна подкрепа на хора, пострадали от насилие. Няма "Не
работим", "Затворено е", "Елате утре". Никой не чува "Няма място за вас".
Помогнахме на над 10 000 човека за това време.
Всяка година над 300 човека, в повечето случаи жени и деца, прекрачват прага на организацията ни и
намират професионална помощ, разбиране и шанс да започнат живот без насилие.
Това не са просто цифри. Това са човешки животи. Триста човешки животи за една година. Опитайте се да
си представите триста човека, подредени в редица… Колко е дълга? Сега сложете до тези хора в редицата
и хората, които са свързани с тях – майки и бащи, братя и сестри, деца… Деца. Колко животи са това и колко
спасени души?
Помогнем ли на един човек, помагаме на цялото общество – на себе си. Защото всеки спасен от домашно
насилие, всеки, който успее да започне нормален живот, може да започне работа и по този начин да
допринася за всички нас.

Работата на Фондация "П.У.Л.С." е въможна само и единствено благодарение на проекти и дарения.
Организацията ни получава символично финансиране за 12 от леглата в Кризисния център.
В момента имаме настанени 18 човека.
Програмата за консултиране не получава никакво финансиране. А това е програмата, която предоставя
безплатни психологически консултации, юридическа подкрепа и водене на дела, социална подкрепа на
стотици жени и деца всяка година.
От години организацията ни е на ръба на оцеляването. При минимални възнаграждения, обичайните режийни
разходи за издръжката на центъра са ни нужни три пъти повече средства, отколкото получаваме от
единственото постоянно финансиране. То идва от делегирания бюджет за кризисния център, и покрива
разходите само за 12 легла.
Въпреки, че не спираме да пишем проекти и да търсим сигурност за програмите ни, това не се случва.
Повече така не можем.
Днес сме изправени пред това да прекратим програмите и услугите ни.
Да откажем настаняване, когато е нужно.
Да не си платим тока.
Да останем без екип, който оказва 24 часова подкрепа.
Днес имаме нужда от твоята помощ, за да продължим да помагаме.

Можете да подкрепите фондация П.У.Л.С.:

Като направите онлайн дарение в Платформата.бг или Дарите онлайн вDMSbg.com или изпратите дарителско
съобщение с текст DMS PULS на номер 17 777

Дарите на банкова сметка:

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.
IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк

Заглавие: Фондация П.У.Л.С. набира средства за програми, подкрепящи хора, пострадали от домашно насилие
Дата: 31.10.2022 15:01
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Ротари клуб-Пазарджик дари книги на РБ "Н.Фурнаджиев"
Дата: 31.10.2022 18:50
Медия: Front.bg

https://bnr.bg/post/101729036/fondacia-puls-nabira-sredstva-za-programi-podkrepashti-hora-postradali-ot-domashno-nasilie
https://front.bg/rotari-klub-pazardzhik-dari-knigi-na-rb-n-furnadzhiev/


Бордът на Ротари клуб-Пазарджик мандат 2022-2023 г. – президент Димитър Трифонов, секретар Калин
Костадинов и Стоян Йончев-ковчежник дариха днес книги на Регионална библиотека"Н.Фурнаджиев". Дарението е
по повод 1 ноември-Деня на народните будители и съдържа заглавия на български автори, сред които има
произведения и за македонския въпрос, за европейците, за прабългарите и др.

Сред произведенията има книги на Антон Попов, Георги Хинчев, Димитър Талев, Бела Цонева-Динкова, Иван
Динков, проф.Божидар Димитров, Спас Ташев, както и алманах за Априлското въстание, на който един от авторите
е доц.Атанас Шопов, директор на Историческия музей в Панагюрище.

Директорът на библиотеката Лъчезар Риков благодари за дарението на ръководството на Ротари клуб и изрази
задоволство, че все повече хора от различни възрасти посещават библиотеката, за да заемат книги.

Представители на IT компанията Amusnet Interactive днес пристигнаха в Монтана и връчиха 100 таблета на
директорите на 10 средни и основни училища от общината. ...

Представители на IT компанията Amusnet Interactive днес пристигнаха в Монтана и връчиха 100 таблета на
директорите на 10 средни и основни училища от общината.

Дарението е осигурено със съдействието на кмета Златко Живков, който бе й домакин на събитието. Той
благодари на своите гости за подкрепата към децата на Монтана в навечерието на Деня на народните будители.

Таблетите ще бъдат използвани от учители и ученици в обучителния процес. Разпределението им е направено в
зависимост от необходимостта във всяко училище. Най-много са предоставени на тези с повече деца от социално
слаби семейства.

"Вярваме, че няма как да има прогрес в образованието без равностоен достъп на всяко дете до
високотехнологични устройства", заяви Лилия Чаталбашева от Amusnet Interactive. Компанията е един от водещите
доставчици на гейминг софтуер.

Това е третото дарение през тази година , което прави в Северозапада. Другите две са били във Видин и Враца.

Асоциацията на европейските журналисти – България организира практическо обучение с гост-лектор Атар Мирза,
репортер в американския вестник Washington Post. 
През 2020 г. американското издание Washington Post създава отдел за разследване с видео и изображения
(Visual Forensics), който се занимава с проверяване и изследване на различни източници онлайн, за да установи
достоверността на дадена информация. Оттогава насам екипът използва тези иновативни методи за основа на
редица материали или да обогати и доразвие водещите теми, които отразява. Някои от публикациите печелят и
награди, включително "Пулицър".
Тази работилница ще ви запознае със следното:
техниките, които Washington Post използва, за да верифицира видеа и снимки онлайн;
подходите за намиране на допълнителна информация, базирана на геолокация и данни с отворен код;
как да визуализирате наученото по ясен и разбираем за аудиторията начин.
Повече за лектора: 
Атар Мирза е репортер на американския вестник Washington Post, със специален фокус върху графичния дизайн.
Той е носител на редица престижни награди. Мирза е един от основатели на екипа за разследване с видео и
изображения (Visual Forensics), като в момента специализира в областта на цифровото моделиране,
картографирането, визуализацията на данни и интерактивното разказване на истории. Той създава визуалната
концепция за работа на отдела, както и план за управление на данни и проверка на информация онлайн. Мирза е
автор на карта с маршрута и движенията на участниците в щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., един от
материалите, за които вестникът е отличен с награда "Пулицър" за журналистика в услуга на обществото. Преди да
се присъедини към Washington Post, е работил като видео журналист в американския всекидневник Wall Street
Journal и като аниматор в списание Atlantic.
Събитието ще се проведе на 15 ноември 2022 г. от 10:00 ч. в София (точната локация ще бъде уточнена
допълнително) и ще е с продължителност два часа и половина. Работният език ще е английски.

Заглавие: IT компания дари 100 таблета за училища в община Монтана
Дата: 31.10.2022 20:32
Медия: Дарик

Заглавие: Работилница "Как да разследваме с видео и изображения"
Дата: 31.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://darik.bg/it-kompania-dari-100-tableta-za-uchilista-v-obstina-montana
https://www.ngobg.info/bg/news/127205-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html


Таксата за участие в работилницата е 50 лв., а местата са ограничени. Студентите, желаещи да участват в
обучението, ползват 50% намаление. Регистрирайте се на: https://bit.ly/3gyy731
Резервирането на място в обучението се счита за успешно след заплащане на таксата за участие. Моля, заплатете
участието си на следната банкова сметка:
Получател: АЕЖ ЕООД 
IBAN: BG36BPBI79401090254801 
Банка: Пощенска банка
SWIFT код (BIC): BPBIBGSF
Основание: Такса обучение и имена на участника
Събитието се осъществява с подкрепата на Фондация "Америка за България". 

Сдружение Startup Factory предоставя свободно част от ресурсите си в помощ на представители на НПО, които
желаят да развият уменията си в дигиталния маркетинг.
Организацията предлага безплатен достъп през целия ноември месец до предварително записани обучения и
уебинари на тема маркетинг, презентиране и реклама.
Обучението "Маркетинг за НПО" е специализирано за гражданския сектор, като заинтересованите могат да се
възползват от над 17 часа видеа, в които ще разберат повече за:

Дигиталния маркетинг (Социални медии, Имейл Маркетинг, Уебсайт и SEO); 
Офлайн маркетинга (Приятели и семейство, Събития, Плакати и флайъри, Брандиране, мърч (Merch); 
Brand Book – какво включва и защо е нужно; 
Brand Identity – Как да се създаде, как да се управлява успешно; 
Как света да разбере за вас: Word of Mouth; 
Digital (Видеа, Графики (снимки и постове), Статии, Livestreams); 
Offline; 
Event management; 
Brand Image – за света; 
Employer Image – за доброволци; 
Sponsorship / Financing; 
Създаване на интерес и тагване в социалните медии; 
Sponsorship deck; 
SMART поставяне на цели; 
Мисия; 
Визия > Стратегически цели > Тактически цели > Оперативни цели и задачи; 
Прилагане на стратегията.

Вземете обучението безплатно от тук.
Организацията предоставя достъп до още четири безплатни обучения, които въпреки, че не са с фокус върху
НПО, предоставят полезна информация за всеки, който иска да е в час със съвременната действителност.

Как да направим завладяваща презентация
Вземете обучението от обучението от тук. 
Работа с инфлуенсъри за първи път
Вземете обучението от тук. 
Основи на ефективната дигитална реклама
Вземете обучението от тук. 
Зелена и кръгова икономика
Вземете обучението от тук.
Обученията представляват записи на курсове и уебинари, проведени онлайн през 2021 година. 
През целия ноември могат да се закупят от платформата за 0.00 лева, а след това срокът за ползване е
неограничен.
Инициативата е част от Програмата за развитие на дигитални и предприемачески умения на Сдружение
Starup Factory, която се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

Готови са резултатите от количествено и качествено проучване за нагласите на полицейските служители и
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жителите на София за домашното насилие. Изследването се проведе в периода 25 август – 26 септември 2022 г.,
по проект "Домашното насилие в София: един проблем – различни гледни точки и решения", който се изпълнява с
финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Европа" 2022 от Фондация "Общество и сигурност" в
партньорство съв СО-Район "Триадица".
Резултатите от изследването ще бъдат отпечатани в информационна брошура, която ще бъде разпространена на
територията на обществени сгради – общини и районни управления в София, а част от резултатите от изводите ще
бъдат визуализирани и пубикувани като инфографики на сайта на Фондация "Общество и сигурност".
Част от изводите, от проведеното изследване, са:

При споменаване, домашното насилие се свежда почти изцяло до физически посегателства. Едва при
навлизане в темата респондентите се замислят и за психическите и други форми на тормоз.
Около 3 на сто от столичани се чувстват силно засегнати от домашното насилие. В абсолютен брой това
възлиза на около 30 хиляди пълнолетни жители на града.
Хората са по-склонни да споделят, че те самите имат проблем, отколкото че насилието е проблем на
техните семейства. Тесният роднински кръг е територия, на която всичко (трябва да) изглежда наред.
Налице е незаинтересованост по отношение на съседите и колегите. Данните дават основание да се смята,
че мнозинството от хората са капсулирани до тесния си семеен кръг и не са сетивни към проблемите на
околните, били те и относително близки – пространствено и като отношения.
Склонността за подаване на сигнал за насилие срещу други хора е по-висока, отколкото ако обект на
насилието сме самите ние.
МВР е институцията, която гражданите припознават като легитимен и ефективен инструмент за справяне с
домашното насилие.
Полицейските служители са високо мотивирани в работата си срещу домашното насилие. Въпреки че в
практиката случаите на ДН значително отстъпват на други престъпления, например на кражбите от дома,
служителите приоритизират по логиката, че човешкият живот е много по-ценен от материалните стойности.
Фокус-групата с полицаи потвърждава извода от количественото изследване за многообразието от
насилници, жертви и форми на проявление на ДН. Привеждат се и по-редки примери, като ограничаване на
излизането от дома и срещите, следене на телефонната комуникация и на локацииите, записване на
разговори и на интимни клипчета, с цел изнудване и държане в подчинение. Полицаите споменават
нееднократно, че с ДН често се спекулира при бракоразводни дела.
Служителите на МВР са добре запознати с алгоритъма на работа по случаите на ДН – сигнал –
предупредителен протокол – жалба – медицинско – заповед за защита – извеждане от жилището –
ограничителна заповед.
Веригата се "къса" и ефективността страда от слабата подготовка на полицаите от ППД, нерешителността
на потърпевшите, неглижирането на ДН от началниците в РПУ, незаинтересоваността и невключването на
разследващи полицаи, пасивността на прокуратурата.

Резултатите от изследването, както и всички информационни материали, изготвени по проект "Домашното
насилие в София: един проблем – различни гледни точки и решения" ще бъдат публикувани на сайта на Фондация
"Общество и сигурност" и ще бъдат предоставени на участниците в заключителната конференция, която ще се
проведе на 15 ноември 2022 г.
Цялата отговорност за съдържанието на настоящия информационен материал е на Фондация "Общество и
сигурност" и не представлява позиция на Столична община. 

БДЗП представи резултатите от 19-годишно проучване на широкоразпространените видове птици в България.
Данните показват, че птиците от земеделските земи продължават да намаляват. През 2022 г. намаляващите
видове са се увеличили спрямо предходната година и достигат до 26% от всички оценени видове. Същевременно,
броят на нарастващите видове е по-малък от предходната оценка, докато броят на тези със стабилна тенденция
се е запазил непроменен. 
Индексът на птиците в земеделските земи представлява състоянието на средата, която обитават птиците и е
влошил своето състояние до –37% спрямо първата година на отчитане (2005). Причините за спада в птичите
популации се дължи на продължаващата интензификация на земеделието в това число разораване на затревени
площи, премахване на храсти, интензивното ползване на пестициди и хербициди. 
Сред видовете с най-значим спад на индексите са, червеногърбата сврачка (–57%), полската чучулига (–42%),
градската и селската лястовица съответно с –73% и – 61%. Домашното врабче отново е в категорията на
намаляващите видове с –51% от началото на отчитането през 2005 г. 
С нарастващи категории на тенденциите са голямото белогушо коприварче (+254%), фазанът (+243%), южният
славей (+30%) и др.
Със стабилни тенденции са гургулицата и гугутката, обикновената чинка, сойката и косът.
Пълният текст на доклада може да изтеглите от тук. 
България е страната с най-добре представената схема за мониторинг на Балканския полуостров, с най-голям брой
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квадрати за изследване и най-дългосрочно и системно функционираща инициатива. Наблюденията от България
служат за множество проучвания, свързани с опазването на птиците и техните местообитания в цяла Европа. 
БДЗП изказва сърдечни благодарности на стотиците доброволци, отделили от ценното си време, за да допринесат
за оценяване състоянието на птиците около нас.
___ 
МОВП се провежда в рамките на проект "Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове
птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие". Проектът е с
продължителност 3 години: 2020–2022 и е финансиран от Предприятие за Управление на дейности по
опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ) и подкрепен от Изпълнителна агенция по околна среда. 

Новата ни програма за лидерски умения LEAP е насочена към публичния, частния и неправителствения
сектор, казва изпълнителният директор на фондация "Америка за България"
Кандидатите трябва да са до 40 г. и с 5 г. стаж

- Г-жо Тальокова, Фондация "Америка за България" обяви началото на своята нова лидерска програма - LEAP.
Тя е в партньорство с колежа "Бабсън". Разкажете към кого е насочена програмата и какви са вашите
очаквания за нея?

- Програма LEAP е насочена към български професионалисти от публичния, частния и неправителствения сектор.
Кандидатите трябва да са на възраст до 40 години с поне 5 години трудов стаж в своята сфера на дейност и да
владеят свободно английски език.

Амбицията ни е да развиваме LEAP дългосрочно и програмата да се превърне в "запазена марка" за най-високо
качество сред различните програми за лидерски умения, предлагани в България и в САЩ.

- Защо решихте кандидатите да имат поне 5 години трудов стаж?

- Обсъждахме многократно изискванията както за възраст, така и за професионален опит и проучихме профила на
участниците в някои от най-престижните международни лидерски програми. Спряхме се не просто на пет години
трудов стаж общо, а на пет години стаж в съответната професионална област, в която кандидатът е избрал да се
развива дългосрочно. LEAP е значима инвестиция от страна на "Америка за България" в човешкия потенциал на
България и в същото време изисква и голяма инвестиция на време и усилия от страна на участниците. Затова е
важно те да са натрупали известен професионален и житейски опит, както и яснота относно професионалното си
развитие, за да може максимално да се възползват от програмата.

- Колежът "Бабсън" е основан през 1919 г. с фокус обучението по предприемачество. Как се стигна до
партньорството ви с това учебно заведение?

- Когато във фондацията формулирахме философията на програмата LEAP, водещ бе

стремежът ни да си партнираме

с първокласен университет в САЩ,

който е безспорен капацитет в областта на обучението по лидерски умения и предприемаческо мислене. Повече
от 25 години колежът "Бабсън" неизменно оглавява класацията на U.S. News & World Report в сферата на
обучението по предприемачество. Най-новото попълнение в "Бабсън" е факултетът по предприемаческо
лидерство. Какво означава това? По думите на президента на "Бабсън" Стивън Спинели-младши
"предприемаческото лидерство е начин на мислене, който насочва усилията на организациите да превръщат
проблемите във възможности, които от своя страна създават икономическа и социална стойност". Според
"Бабсън" "предприемаческото лидерство върви ръка за ръка с неукротим оптимизъм за света.
Предприемаческите лидери са не просто мениджъри на риска, те са експерти в справянето с несигурността. Те
имат положителна перспектива за бъдещето, тъй като винаги се опитват да подобрят нещата".

Ние споделяме тази философия и неслучайно мотото ни е "Американският оптимизъм среща българския
потенциал". В допълнение, имаме предишно успешно партньорство с "Бабсън" по Лятната предприемаческа
програма SEP. Колежът "Бабсън" откликна на нашата покана съвместно да създадем програма за лидерски
умения специално за България, която е базирана на тяхната иновативна методология, наречена Entrepreneurial
Thought & Action (ET&A) – Предприемаческо мислене и действие, но е адаптирана за българските участници от
публичния, частния и неправителствения сектор. Така бе създадена LEAP, което на български означава скок,
защото вярваме, че тя ще е скок в знанията, мотивацията и действията на участниците.

- С какви знания ще се върнат участниците след края на програмата?
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- Програмата е много интензивна и както вече споменах, е базирана на учебната програма на Бабсън по т.нар.
"предприемаческо лидерство". Някои от основните умения, които програмата цели

да развие, са свързани с

личната и професионална

мотивация,

уменията за съвместна работа, за водене на преговори и ангажиране на хора с разнородни интереси и мотивации,
за формулиране на общи цели за разрешаване на комплексни проблеми и други. В обучението ще участват както
лектори, така и практици – местни лидери от публичния, частния и неправителствения сектор в САЩ. Но с какви
знания ще се завърнат участниците, зависи до голяма степен от тях самите и най-вече от това доколко отворени са
те към нови идеи. Както казва един от водещите преподаватели и изследователи от "Бабсън", проф. Нан Ланговиц
(Nan Langowitz), "ключът е доколко човек е отворен към учене и способността му да мобилизира другите хора в
неговата организация да направят същото.

Най-добрите лидери са тези,

които постоянно учат",

казва тя. "Колкото повече развивате нагласата си за постоянно учене, толкова по-отворени ще бъдете към
възприемането на нови идеи, към изслушването на противоположни гледни точки и в крайна сметка – към
достигането до по-добри решения."

- При обявяването на програмата от фондацията казахте, че по време на обучението ще се засегнат и важни
теми за България. Кои са те?

- Не ние определяме важните теми за България. Смятаме, че за да е максимално полезна програмата за
участниците, а да не е само едно високоинтелектуално теоретично упражнение, би било ценно те да набележат
темите, които те смятат, че са важни за България, и да търсят възможни решения. Неслучайно структурирахме
програмата така, че да включва представители на публичния, частния и неправителствения сектор, защото и в най-
успешните държави сложните обществени проблеми рядко, да не кажа - никога, не се разрешават само от един
сектор в държавата. Успешните, устойчиви решения са възможни само в резултат на конструктивното
взаимодействие между държавата, бизнеса, неправителствения сектор и активното гражданско общество.

- Къде ще се проведе LEAP и за колко време?

- Програмата ще се проведе основно в Бостън, в колежа "Бабсън", и в допълнение сме предвидили културна
програма в Ню Йорк и Бостън. Общо участниците ще прекарат 16 дни в САЩ.

- До кога е крайният срок за кандидатстване и как може желаещите да се запишат за програмата?

- Крайният срок за кандидатстване е 7 ноември през интернет страницата на програмата, където са разписани
всички условия и изисквания.

- За първи път ли "Америка за България" организира подобна програма и може ли да очакваме в бъдеще
подобни инициативи от фондацията?

- Това не е първата програма на фондацията за обучение на български професионалисти в САЩ. В продължение
на седем години, в периода 2010-2016, развивахме програмата "Младите лидери на България", която включваше
различни тематични компоненти и беше насочена както към студенти, така и към предприемачи, училищни
директори и учители, и магистрати. Освен това в продължение на много години

финансирахме и краткосрочно

обучение на професионалисти

в сферата на агробизнеса

В резултат на тези програми бяха стартирани нови бизнеси или въведени добри практики в различни сфери. Тъй
като ние самите като организация сме фокусирани върху постоянното търсене на нови възможности и сме
отворени за нови идеи, създадохме тази нова програма – LEAP. Надяваме се участниците, завършили програмата,
да се гордеят със своето участие в нея, да се заредят с "неукротим оптимизъм" за бъдещето и да не се отказват да
откриват възможности в многобройните предизвикателства.

CV: Десислава Тальокова е изпълнителен директор на Фондация "Америка за България" от създаването ѝ през
2009 година досега. Преди да се присъедини към фондацията, е мениджър в Българо-американската кредитна
банка. Тя е магистър по международни отношения от университета "Джорджтаун" във Вашингтон, САЩ, и е
завършила английска филология в СУ "Св. Климент Охридски".



Съдържание от Банка ДСК

Euromonеy обяви Банка ДСК за №1 в България в годишната си класация на най-добрите финансови институции в
управлението на парични потоци (Euromoney's Cash Management Non-Financial Survey 2022). Банката заема първо
място в две категории - "Пазарен лидер" и "Най-добро обслужване".

Банка ДСК се включва за първи път в проучването на престижното финансово издание за управление на парични
потоци. През периода март-май 2022 г. услугите, които предоставя на корпоративни клиенти за управление на
парични потоци, са оценени от представители на водещи международни и български компании. Те посочват
услугите на кои банки използват най-често и ги оценяват.

"Признанието, което Банка ДСК получи за най-добра банка в България за 2022 г., надградено с оглавяване на
класацията в управлението на парични потоци и най-добро обслужване в България, са изключително ценни за нас.
Те са резултат от оценката на нашите партньори и клиенти. Тези награди са следствие на непрестанните усилия на
екипа ни да подобрява качеството на обслужване и да оказва необходимата подкрепа на всеки един наш
корпоративен клиент.", коментира г-н Боян Стефов, изпълнителен директор и ръководител на направление
"Корпоративно банкиране" в Банка ДСК.

Банка ДСК е една от най-предпочитаните банки от корпоративните клиенти в България. През 2022 г. делът на
юридическите лица в портфолиото на банката нараства с 2% на годишна база, като общият им брой достига близо
70 000. В края на първото полугодие банката заема едно от челните места и по сума на отпуснати корпоративни
кредити, като към края на юни 2022 г. те са вече 7 милиарда лева.

В допълнение, основен приоритет е подобряването на клиентското изживяване. Затова през 2022 г. Банка ДСК
откри своя Дигитална фабрика, която представлява технологична компания в компанията. Новата иновативна
структура се фокусира върху създаването на дигитални продукти и персонални решения за клиентите от всички
сегменти, които да ги улесняват и подобряват преживяването им.

Наградата е петата по ред, която Банка ДСК получава от Euromoney тази година, след като бе обявена за "Най-
добра банка в България за 2022 г." в авторитетния конкурс "Награди за отлични постижения" (Euromoney Awards
for Excellence), "Пазарен лидер в корпоративното банкиране", "Пазарен лидер в корпоративната социална
отговорност" и "Пазарен лидер в дигиталните решения".

За четвърта поредна година фондация "Тръст за социална алтернатива" посреща Деня на народните будители с
кампания "Подари приказка".

Кампанията е в помощ на малките деца и техните родители от патронажната услуга за уязвими семейства "Заедно
– здраво бебе, здраво бъдеще".

Обучени патронажни сестри работят в София и Пловдив като в рамките на около 60 посещения по време на
бременността и до навършване на две години на детето. Те помагат на младите семейства да изградят основите
за по-добро бъдеще за себе си и своите деца.

В рамките на кампанията през последните три години са събрани над 2500 книжки и дарени на над 300
семейства.

До 15 декември организаторите събират дарения от книжки, с които да изненадат за Рождество семействата в
уязвима икономическа ситуация За целта желаещите могат да донесат или изпратят книжки за деца до 2 г.
(стари или нови)на адреса на Тръста в на булевард "Патриарх Евтимий" №64

Можете и да запишете видео как четете на детето си откъс от любима книжка и да го споделете на страницата на
кампанията във фейсбук с #podariprikazka.

Мария Евгениева – част от фондацията, сподели за БНР, че именно в периода до 3-годишна възраст най-бурно се
развива детският потенциал:

Заглавие: Банка ДСК е най-добрата банка в управлението на парични потоци
Дата: 01.11.2022 10:26
Медия: Дневник

Заглавие: Започва кампанията "Подари приказка" за деца до 2 години
Дата: 01.11.2022 11:29
Медия: Българско национално радио

https://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2022/11/01/4410072_banka_dsk_e_nai-dobrata_banka_v_upravlenieto_na/
https://bnr.bg/post/101729462/zapochva-kampaniata-podari-prikazka-za-deca-do-2-godini


"Ние работим в най-най-най-ранния период, в който се развива потенциала на това дете. За да можем да
очакваме от първолаче да може успешно да се справя с училищните занятия, трябва да се започне от много рано.
Трябва първо майките да имат родителските умения за това, а никой не ни учи как да сме родители. Малко от
майките обръщат внимание на това колко е важно да се чете или се разглеждат книжки. Искаме да вдъхновим
повече родители да четат на децата, а на тези родители, с които ние работим в момента, да дадем възможност да
имат книжки в домовете си".

Структурираната интензивна програма за млади е адаптирана от американска програма с 45-годишна история,
допълни Евгениева в предаването "Хоризонт до обед".

"Патронажната грижа, особено за уязвимите майки, в цял свят е доказаният модел и метод за ефективно детско
развитие. У нас имаше такава програма допреди няколко десетилетия, която беше, за жалост, спряна. В момента
се опитваме да възобновим комуникацията по темата и да намерим начин и това да стане национална програма
като вариант за интензивна програма. Всяка една бъдеща майка има нужда от подкрепа в периода покрай
бременност и раждане, но тези майки в нашия (на кампанията) случай, голяма част, са деца, които очакват деца.
Имаме средна възраст на 15-годишни майки в програмата – тоест между 12 и 21 години, което е много трудно като
диапазон за работа, защото това са деца, в които ние изграждаме уменията да бъдат родители. Книжките в много
ситуации всъщност на нещо, от което те си имали нужда, но не са получили. Сега тепърва откриваме техните
интереси в книжките, помагаме им да бъдат по-уверени като родители и им помагаме, дори когато те не могат да
разберат някоя приказка, да могат да се ориентират и самите те по картинките, защото, за жалост, има много
майки, които не умеят добре да четат…"

Макар да има разбиране на политическо ниво за необходимостта от такава национална програма, засега от
Фондацията се сблъскват с липсата на достатъчно финансов ресурс в системата на здравеопазването и липсата
на кадри в тази сфера

Патронажните програми са различен начин за кариерно развитие на медицински сестри и акушерки, което е
изключително вдъхновяващо за тях самите, коментира Евгениева.

До 6 ноември се събират гласове за петицията "Климат на промяната", информираха от фондация "ЕкоОбщност".
Това е и датата, когато започва 27-aта конференция на Организация на обединените нации (OOН) за изменение
на климата - COP27. Тазгодишното събитие ще се състои до 18 ноември в Шарм Ел Шейх, Египет.

Инициативата за подписката е на коалиция "Климат на промяна" (Climate of Change) и насочва вниманието към
проблемите с климатичните промени. Към 1 ноември над 17 хил. души са подписали петицията. Предвижда се тя
да бъде връчена на представител на Европейската комисия.

За популяризиране на посланията на "Климат за промяната" две жени от България бяха избрани и за посланици.
Това са Илияна Стоилова от сърф училище "Акаша" и създателят на блог и подкаст Thrift Sheep Рада Бонева.

"Моретата и океаните са част от дихателната система на Земята и произвеждат половината от кислорода на
планетата. Вследствие на климатичните промени обаче балансът в морската среда се нарушава. Петицията
"Климат на промяна" призовава за задържане на глобалното затопляне под 1,5 градуса по Целзий, приканва към
икономика на благосъстоянието, която е социално и екологично справедлива, и постигане на климатична
неутралност до 2040 г.", отбелязва Стоилова.

Заедно с Йоан Колев през 2018 г. тя прекоси с уиндсърф цялото българско Черноморие, за да привлекат
общественото внимание към замърсяването с морето с пластмаса, припомнят от "ЕкоОбщност".

Рада Бонева призовава хората да бъдат будни и активни граждани.

По време на конференцията за климата в Египет страната ни ще има свой представител - 18-годишната Ема
Христова. Заедно със свои връстници от пет европейски държави, тя ще връчи подписката от петицията "Климат на
промяна".

/РИ/

Заглавие: До шести ноември е активна петицията "Климат за промяна"
Дата: 01.11.2022 15:05
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: АУБ, фондация "Америка за България" и Фулбрайт България организират международен семинар на
тема "Не на дезинформацията"

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/353078-do-shesti-noemvri-e-aktivna-petitsiyata-klimat-za-promyana-
https://www.mypr.bg/news/others/AUB-fondatsiya-Amerika-za-Balgariya-i-Fulbrayt-Balgariya-organizirat-mezhdunaroden-seminar-na-tema-Ne-na-dezinformatsiyata-35322/


Центърът за информация, демокрация и гражданска активност към Американския университет в България (АУБ), с
подкрепата на фондация "Америка за България" и Фулбрайт България, организира международен семинар на
тема "Дезинформация: Споделяне на добри практики и научени уроци в областта на противодействието на
дезинформацията и дейностите за информационно въздействие".

Събитието ще се проведе в София на 4 ноември, от 14:00 часа, в конферентната зала на Дома на Европа (ул.
"Георги С. Раковски" № 124), като на него бъдат обсъдени различни практики за борба с дезинформацията.

"Целта на този практически семинар е да съберем на едно място представители на медиите, гражданското
общество, публичния и частния сектор. Заедно с международни експерти ще поговорим открито за
успехите в борбата с дезинформацията в Прибалтийските държави, както и за научените уроци около по-
мащабния проблем с информационното влияние, а не просто дезинформацията, в Западните Балкани",
разкриват организаторите.

Модератор на панелната дискусия ще е дългогодишният журналист и медиен експерт Томас Кент, а въпросите на
публиката ще модерира Горан Георгиев, анализатор към Центъра за изучаване на демокрацията.

Сред говорителите на семинара ще са медийният изследовател от Медийния центът в Сараево – Анида Сокол,
главният изпълнителен директор на литовския граждански технологичен стартъп "Polltix" – Донара Барожан и
управляващият редактор на Balkan Insight – Душица Томович от Черна гора.

Дискусията ще е на английски език, като ще бъде осигурен превод в реално време на български.

Можете да се регистрирате за участие в събитието като попълните формуляра на този линк:
https://forms.office.com/r/98hcSbfbML

Анида Сокол - медиен изследовател, Медиацентър - Сараево, Босна и Херцеговина
Анида Сокол е медиен изследовател от Медиацентър - Сараево. Автор на различни научни изследвания за
медиите в Босна и Херцеговина и региона на Западните Балкани, включително за регулирането на вредното
съдържание онлайн, навиците на младите хора за медийно потребление и доверието в медиите, пропагандата,
дезинформацията и моделите на омраза в медиите.

Донара Барожан - главен изпълнителен директор на "Polltix", Литва
Донара Барожан е главен изпълнителен директор на стартъпа за граждански технологии "Polltix" и експерт по
борба с дезинформацията. Преди това, Донара е изследвала дезинформацията в Центъра за постижения за
стратегически комуникации на НАТО и в Лабораторията за изследване на цифровата криминалистика към
Атлантическия съвет.

Душица Томович - управляващ редактор на "Balkan Insight", Черна гора
От 2013 г. насам Душица е кореспондент от Черна гора в Подгорица за регионалното издание "Balkan Insight", а от
септември 2018 г. е управляващ редактор. Работи като журналист от 2002 г., като основно отразява теми, свързани
с политиката и сигурността. Работила е за черногорския вестник "Vijesti", където отразява въпроси, свързани със
сигурността и военните въпроси, както и с организираната престъпност и корупцията.

Модератор на дискусията: Томас Кент - гостуващ консултант, САЩ
Томас Кент е специалист по дезинформация, медии и журналистическа етика. До септември 2018 г. е президент и
главен изпълнителен директор на Радио Свободна Европа. Преди това Кент е редактор на стандартите на
Асошиейтед прес, отговарящ за достоверността, баланса и справедливостта в текстовите, фото- и видеоуслугите на
АП по целия свят. Изнася международни лекции по журналистическа етика и дезинформация, два пъти е бил жури
за наградите "Пулицър" за международен репортаж и е член на консултативния съвет на Мрежата за етична
журналистика.

Въпроси и отговори на модератора: Горан Георгиев - анализатор, Център за изследване на демокрацията
(ЦИД), България
Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) е европейски институт за публични политики със седалище в
София, България. Фокусът на Горан Георгиев е върху провеждането на количествени и качествени анализи и
разработването на оценки на политиките по отношение на дезинформацията (и други форми на пропаганда),
завладяването на медиите и чуждестранното влияние. Георгиев познава в детайли българската информационна
среда и медиен пейзаж, а също така е запознат с медийната среда на страните от Югоизточна Европа.

Дата: 01.11.2022 15:35
Медия: My PR

Заглавие: Ямболският "Ротари клуб" връчи традиционните си награди по случай Деня на народните будители
Дата: 01.11.2022 19:38
Медия: Българска телеграфна агенция
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Ямболският "Ротари клуб" връчи традиционните си награди по случай Деня на народните будители на церемония
тази вечер. Грамотите и парични премии се присъждат за осемнадесета година поред на изявени млади таланти
и на доказани културни дейци.

Отличията бяха връчени от паст-президента на клуба за 2015 – 2016 г. д-р Красимир Пенчев и от секретаря на
ямболските ротарианци адвокат Снежана Енчева. Тази година "Ротари България" обръща специално внимание на
образованието и младите хора, каза Снежана Енчева.

Ние се стремим всяка година да обърнем внимание на съвременните ямболски будители - хората на словото, на
духа, творчеството и просвещението, които са дали много от своя талант, усилия и живот за по-богатия и пъстър
духовен живот на града, каза Красимир Пенчев.

Носители на наградите станаха дългогодишният ръководител на детската балетна школа в града Стефанка
Чернаева, художникът и ръководител на школа по изкуствата Михаил Попов, ученичката Мариана Желева от
Гимназията по строителство, архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето" и Божидара Амуджиева, ученичка в
Природо-математическата гимназия "Атанас Радев".

Своята награда от "Ротари" и наградата си от Община Ямбол по случай Деня на народните будители Божидара
Амуджиева обяви, че дарява на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в Ямбол. Средствата ще отидат
за оборудване на сензорна стая, каза ученичката, която е лауреат от редица международни олимпиади и
различни конкурси в Тайланд, Белград, Хонконг и др.

Специално отличие за принос в развитието на ротарианското движение в региона и по повод 25-години от
чартирането на клуба получи и дългогодишният му президент президент Илчо Илчев.

/ВД/

Интеракт клуб – Русе организира благотворителен Dance Battle. Може да заповядате и да се забавлявате, като
младежите канят всеки да потанцуват заедно в следните категории- соло, дуо, трио и малка група. Това ще стане
на 5 ноември от 18 часа в зала ,, Русе". Те молят желаещите да се свържат с организаторите предварително.

Дарение от топли дрехи за зимата предостави Каритас Русе на Центъра за домашни грижи в Белене.
Доброволката Магда Вълкова и ръководителката на Центъра Румяна Георгиева приеха от Росен Бъчваров
дарението. Редовни посетители на Центъра за домашни грижи – възрастни хора, бедни или социално слаби,
веднага се възползваха от възможността да изберат за себе си нещо подходящо за идващите студени месеци.

В Белене се намира един от Центровете за домашни грижи, управлявани от Русенската католическа организация
"Каритас". Доброволците от Центъра предоставят безценна подкрепа на възрастни и самотни хора като помощ в
домакинството и медицинска помощ, закупуване на лекарства, консултации.

В Деня на будителите 1 ноември стартираме дарителска кампания за хранителна подкрепа на деца в
неравностойно положение "Да има по-малко гладни деца". Тя се провежда за трета поредна година в магазините

Заглавие: Интеракт клуб – Русе организира благотворителен Dance Battle
Дата: 01.11.2022 21:51
Медия: Русе инфо

Заглавие: Каритас Русе занесе дарение за възрастните хора от Белене
Дата: 01.11.2022 21:51
Медия: Русе инфо

Заглавие: Конкордия България и CBA KOME провеждат дарителска кампания "Да има по-малко гладни деца"
Дата: 01.11.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://rousse.info/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82/
https://rousse.info/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81/
https://www.ngobg.info/bg/news/127221-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-cba-kome-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0.html


от мрежата на CBA KOME и ще продължи до края на месец ноември 2022 г. През годините, със събраните
средства успяхме да осигурим топла храна за всички деца, които подкрепяме в нашите социални центрове. На
годишна база те са повече от 150 деца. 
В рамките на кампанията можете да дарите 1 лев на касите на магазините от веригата, като всяко ваше дарение
ще осигури поне едно хранене на едно дете в нужда. 
Храната е нещо, което осигуряваме на всички деца и семейства, потърсили нашата подкрепа. Гладът и
недохранването в детството могат да доведат до необратими последици в развитието на децата. Затова нашата
цел е да нахраним гладните и тези, които страдат от временно или системно недохранване, за да могат да се
почувстват спокойни и да се развиват. 
Благодарим на партньорите ни от CBA КОМЕ, които с тази инициатива ни помагат да продължаваме да
осигуряваме базовата нужда от храна за толкова много деца, за да не заспиват повече гладни и да имат силите и
възможността да продължават напред.
Помогнете и вие! Дарете на касите на КОМЕ CBA за да има по-малко гладни деца! 

Учителят, историк и изследовател от Свиленград - Димитър Гилев, спечели вота на публиката в националната
обществена кампания на БНР "Будител на годината 2022".

"С тази чест прибавям към моето име още един отпечатък, който ще ме съпътства до живот. Името ми натежава и
има повече авторитет пред хората, което е много важно, за да приемат мен и моите проекти несериозно. Радвам
се, защото ще направя много горди моите колеги, приятелите ми и всички мои последователи. Тази награда е
доказателство, че когато човек прави всичко с цялото си сърце и любов, вселената се отплаща с подобаващо
признание", каза пред БТА Димитър Гилев.

"Продължавам с моите проекти в социалните мрежи, които ще разгърна в по-голям мащаб. Но няма да
намалявам темпото, напротив - ще го усиля. Надявам се да стигна до още повече хора. Това е и крайната ми цел -
да стигна до всички българи по света", каза още той.

В своята интернет платформа "Древна България" 29-годишният Гилев качва клипове, статии и публикации, с които
цели пробуждането на българския народ. Материалите вече са над 1500.

Наградата "Аз, буки, веди - знание" на скулптура Александър Пройнов връчи генералният директор на БНР Милен
Митев. "Във време на все по-ожесточено противопоставяне, тази кампания продължава да ни обединява. Именно
това нарастващо разделение в обществото прави нуждата от будителите днес все по-голяма. В епохата на
българското възраждане будители са били онези, които са работили за просвещението и запазването на
националното ни самосъзнание като българи. Днес будител може да е всеки от нас - аз, вие, човекът до вас с
личния си пример за доброто, което правим, с каузите, зад които заставаме, развиваме и отстояваме", каза Митев.

Специалната награда на БНР е за проф. Мартин Вечев, визионерът на бъдещето от INSAIT, който успя да постави
България в центъра на света със заряда, хъса и енергията си. Наградата връчи Димитър Димитров, член на УС на
БНР.

Наградата на bTV Media Group е за Силвена Христова и Красимир Ламбов, основателите на фондация "Живот със
синдром на Даун", които преобърнаха представите на българите за слънчевите деца, и които показаха на всички,
че това състояние далеч не е присъда, а предизвикателство. Наградата връчи главният оперативен директор и
изпълнителен директор на bTV Media Group Господин Йовчев.

/ДД/

/КРОСС/ Paradise Center съвместно с Хюманита и главен партньор Български Червен кръст организират кампания
за разделно събиране на дрехи, аксесоари и домакински текстил. Специално обособените контейнери,
обозначени със знака на БЧК, са разположени на паркинг ниво -3 на търговския център.

Кампанията е част от проекта за зелен градски живот "Кислород", който Paradise Center стартира през 2021 г.

Заглавие: Новият "Будител на годината" пред БТА:  Крайната ми цел е да стигна до всички българи по света
Дата: 02.11.2022 10:32
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Paradise Center в партньорство с Хюманита и БЧК в дългосрочна съвместна инициатива за събиране
на текстил
Дата: 02.11.2022 10:50
Медия: Агенция "КРОСС"

https://www.bta.bg/bg/news/lik/353447-noviyat-buditel-na-godinata-pred-bta-kraynata-mi-tsel-e-da-stigna-do-vsichki
https://www.cross.bg/tekstil-tekstilni-subirane-1705591.html


Инициативата има за цел да обедини и насочи усилията на търговския център в посока устойчиво развитие и
опазване на околната среда.

Благодарение на корпоративната социално отговорна политика на търговския център, с разделното събиране на
текстил в специализираните контейнери изделията ще се използват отново, постигайки значими екологични,
социални и хуманитарни ползи и ще се осигури достъп до облекло и домашен текстил за хиляди хора в страни от
Третия свят. С друга част ще се поддържа кризисен резерв към Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК. За
всеки разделно събран килограм се генерира парично дарение за Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК.
Чрез разделното събиране се предотвратява нерегламентираното изгаряне на текстила от общия отпадък с цел
отопление, което замърсява въздуха в градска среда и води до редица здравословни проблеми, особено през
зимния период, когато има много мъгли и пушекът се задържа ниско.

В контейнерите посетителите могат да предадат следните чисти и годни за употреба текстилни продукти: дрехи и
аксесоари към тях, чанти и колани, кърпи и хавлии, покривки и завеси, други текстилни продукти.

От Paradise Center обръщат внимание, че в контейнерите не бива да се поставят текстилни отпадъци, замърсени
текстилни продукти, юргани, килими, възглавници, стъкло, пластмаса, метал, хартия, електротехника. Негодният за
директна употреба, но незамърсен текстил може да се транспортира единствено към заводи и инсталации за
изгаряне или да бъде депониран.

Опаковайте чистите текстилни изделия в найлонова, хартиена или текстилна затворена торба с максимални
размери 30-80-30 см и спасете ценна суровина от унищожение в общия отпадък.

Повече информация ще намерите на paradise-center.com.

За 11-ти път се проведе благотворителната инициатива "Капачки за бъдеще. Това каза Лазар Радков, основател
на каузата "Капачки за бъдеще", в предаването "Добро утро, България" на Радио "Фокус".
"Това беше последната седмица от есенната ни кампания, цялата кампания беше в 34-35 града и все още
събираме кантарните бележки. Но мога да кажа със сигурност, че в доста градове това беше или най-силната
кампания в момента или най-силната есенна кампания. Миналата година дарихме първата неонатална линейка,
която вече е помогнала на десетки бебенца в Централна и Южна България. Преди няколко седмици дарихме
втората линейка, тя е в Северна България, там все още документално се оправят нещата. Вярвам, че до Нова
година ще има трета линейка, защо не и четвърта линейка. И ние продължаваме с нашето дело да спасяваме
животи, правим неща, които държавата не прави, но затова сме хората – да се организираме и да помагаме там,
където има нужда", разказа Радков.
"Реално промяната, някои хора казват – то трябва да дойде с политики от политиците - няма какво да се лъжем,
там са най-големите лостове и бюджети, но ако под тях няма едно активно, будно, действащо гражданско
общество, то няма как да стане, смята Радков. "Силно вярвам, че всяка промяна трябва да започва отдолу нагоре,
започва от обикновените хора, които се опитваме да помогнем там, където има нужда и това се вижда вече. Ние
правим тази кампания 5 г. и вече сме успели да рециклираме над 1 милион кг пластмаса, помогнали сме на 22
болници в 22 града", допълни Радков. 
Българите имаме нужда от градивни цели, градивни каузи, около които да се обединяваме, категоричен е Радков.
"Смятам, че трябва да търсим нещата, които ни обединяват и това се опитваме да правим, да вдъхновяваме и
обединяваме с "Капачки за бъдеще". 

Само физическото посегателство разпознават жителите на столицата като домашно насилие. Това сочат
резултатите от проучване, проведено в периода от 25 август до 26 септември 2022 г., по проект "Домашното
насилие в София: един проблем – различни гледни точки и решения".

Данните показват още, че около 3% от живеещите в столицата се чувстват силно засегнати от домашното
насилие, което в абсолютен брой възлиза на около 30 000 пълнолетни граждани. Хората споделят още, че
насилието е техен проблем, а не на семейството им.

Изследването е направено по Програма "Европа" на Столичната община, затова основният фокус са жителите на
София, каза в предаването "Радиокафе" Радостина Якимова - директор на фондация "Общество и сигурност".

Заглавие: Лазар Радков, "Капачки за бъдеще": Българите имаме нужда от градивни каузи, около които да се
обединяваме
Дата: 02.11.2022 10:51
Медия: Фокус

Заглавие: 3% от живеещите в София са засегнати от домашно насилие
Дата: 02.11.2022 13:52
Медия: Българско национално радио

https://www.focus-news.net/novini/Bylgaria/Lazar-Radkov-Kapachki-za-budeshte-Bulgarite-imame-nuzhda-ot-gradivni-kauzi-okolo-koito-da-se-obedinyavame-1449506
https://bnr.bg/post/101730178/3-ot-jiveeshtite-v-sofia-za-zasegnati-ot-domashno-nasilie


"В него участваха 1000 пълнолетни жители на София и 9 служители от всяко едно районно управление на СДВР",
добави Якимова.

В проучването излиза наяве и незаинтересованост по отношение на съседите и колегите.

"Нашето изследване показа много ясно противоречията в нашето общество, отношението към темата домашно
насилие. То отново е свързано с това, че домашното насилие, въпреки заявеното, че то е обществен проблем, по-
скоро се запазва като личен проблем", уточни Радостина Якимова.

По думите й, гражданите припознават като ефективен инструмент за справяне с домашното насилие институцията
МВР.

Изводите от проучването сочат, че ефективността за борбата с домашното насилие страда от слабата подготовка
на полицаите от патрулно постовата дейност, както и от нерешителността на потърпевшите. Като проблем е
отчетена и незаинтересоваността, невключването на разследващи полицаи, пасивността на прокуратурата, както
неглижирането на домашното насилие от началниците в РПУ.

Подробности можете да чуете в звуковия файл.

Заместник областният управител Александър Трайков присъства на откриването на STEM център по природни
науки, изследвания и иновации "Професор Минко Балкански" в СУ"Иван Вазов".

Поздравителен адрес към директора на училището Димитър Митев, преподавателския екип и възпитаниците от
училище "Иван Вазов" връчи от името на Областна администрация Александър Трайков. В него той цитира думите
на Стоян Омарчевски, министър на просветата в правителството на Стамболийски, който преди столетие казва:
"Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж" –
думи, все така актуални и днес.

Заместник областният управител поздрави ръководството и преподавателския екип за това, че точно на днешния
ден за пореден път показват на своите възпитаници вдъхновение и стремеж към нещо ново и различно в
съвременното обучение.

"Вие за пореден път доказвате, че във вашето училище традициите в образованието са съчетани по един уникален
начин с приемствеността, новите приоритети в живота и обществото", се казва в обръщението на заместник
областния управител, който призова преподавателския екип да следва своята мисия на институция, формираща
нагласи и способности за самостоятелно получаване на знания от всеки ученик, развитие на неговата
индивидуалност и творчески потенциал.

"Продължавайте да си поставяте, високи цели за изграждане и поддържане на иновационна среда, която да
захранва с енергия и идеи училищната система, така че тя да отговаря на динамично променящите се изисквания
на обществото, както досега", се казва още в поздравителния адрес на заместник областния управител.

Директорът на училището – Димитър Митев преряза лентата на четирите високотехнологични кабинета в
компанията на доц. д-р Ангел Ангелов – учен и специален представител на проф. Минко Балкански и фондацията
му.

Демонстрация по роботика показаха малките таланти към Център Сугестопедия, Плевен.

Кабинетите по физика и астрономия и по математика и роботика, които се намират на третия етаж, са свързани
чрез модерна плъзгаща се врата. Цветовете имат много важна роля в дизайна на всяка една от лабораториите –
червеното доминира в света на физиката, а оранжевото – в невероятния кабинет по математика, съобщават от
училището.

Посетителите имаха възможността да видят с очите си и пространството, което свързва третия и четвъртия етаж.
Огромна осветена Менделеева таблица заема цяла стена. На четвъртия етаж бяха представени лабораториите по
биология и химия, които също са съобразени цветово. И в тях могат да се видят изключително интересни предмети
– в кабинета по биология има скелет на човешкото тяло с реални размери, а в този по химия – множество
епруветки и инструменти, нужни за експерименти.

Във всяка от лабораториите на електронните дъски можеха да се наблюдават интерактивни картини, обвързани с
учебния предмет, а на стените пред и във всеки кабинет са разположени 3D холограмни прожектори, които
представят знака на конкретния предмет и лика на проф. Балкански.

Заглавие: STEM център по природни науки беше открит в плевенско иновативно училище
Дата: 02.11.2022 15:28
Медия: Посоки Плевен

https://www.posoki.com/stem-tsentr-po-prirodni-nauki-izsledvaniya-i-inovatsii-beshe-otkrit-v-plevenskoto-su-ivan-vazov


Около 70 бездомни кучета в Трявна, Плачковци и селата са прибрани от началото на годината досега в приюта
"Улични сърца" в село Глушка. Това съобщиха от пресцентъра на общината и посочиха, че данните са им
предоставени от екипа на "Street Hearts BG".
На всички животни са били направени прегледи, кастрирани са и са обезпаразитени. Поставен им е бил микрочип
и ваксина против бяс. Една част от тях вече са били осиновени, а други все още търсят дом.
Най-голям е броят на прибраните улични кучета от Трявна, но има спасени бездомни кучета и от град Плачковци,
както и от селата Белица, Черновръх, Маневци и Станчов хан. След акциите на територията на Община Трявна,
през изминалия месец в приюта "Улични сърца" са закарани десет безстопанствени кучета, между които две
бременни женски, посочват от общината.
От няколко години Община Трявна има сключен договор с екипа на "Street Hearts BG" за залавяне и настаняване
на безстопанствени кучета в приют. От неправителствената организация посочват, че гражданите трябва да бъдат
отговорни и да решават проблема с популацията на своите домашни животни. Те могат де се възползват от
безплатна кастрация, осигурена от приюта.
Заявка за кастрация на домашно куче може да се направи на официалния имейл адрес на Община Трявна –
[email protected], или след свързване с приюта. 
Контролът на популацията на бездомните кучета на територията на Община Трявна продължава и с новия
сключен договор за съвместна работа с фондацията "Четири лапи", който има разработен хуманен, устойчив и
ефективен план в полза на хората и животните. 

"До 2025 г. ще инвестираме системно в проекти за възстановяване на природата в регионите, където оперираме, а
от 2025 до 2030 г. ще удвоим целите си за постигане на положително въздействие." Това заяви Марк дьо Боа,
управляващ директор на Spadel – белгийската компания, която е собственик на "Девин" ЕАД. Той пристигна в
родопския град миналата седмица, за да участва в кръгла на маса тема "Биоразнообразието – стратегическа цел
за оцеляване и устойчиво бъдеще". С този форум "Девин" ЕАД отбеляза своята 30-годишнина. Домакин на
събитието в хотел "Имена" бе Борислава Налбантова, изпълнителен директор на "Девин" ЕАД, а сред специалните
гости бе и посланикът на Кралство Белгия в България Фредерик Мьорис.

Участие в кръглата маса като лектори взеха Веселина Кавръкова – изпълнителен директор на WWF България,
Марк дю Боа, Ким Нгуен – съосновател и главен изпълнителен директор на Beeоdiversity, Петя Йорданова –
координатор на Национална програма "Екоучилища" и Българско движение "Син флаг", Румяна Иванова – изп.
директор на Българска фондация "Биоразнообразие", и Тома Белев – експерт в управлението на защитените
територии. Модератор на дискусията беше д-р Ханс Ван Госум (Белгия) – старши консултант по биоразнообразие в
Arcadis.
В дискусията се включиха Кристоф де Мил, интеграционен мениджър на ОББ, на тема как финансовите институции
могат да подкрепят бизнеса за опазването на биоразнообразието; Силван Колот, член на УС на Melexis Bulgaria, с
идеи как технологиите подпомагат тези процеси; Жана Величкова, изп. директор на Асоциацията на
производителите на безалкохолни напитки в България, за важността от съвместната работа на всички
заинтересовани страни; и доц. д-р Марина Стефанова от Софийския университет – за ролята на образователните
институции за опазване на биоразнообразието.

"Spadel" се стреми да е компания с положително въздействие, ето защо инвестираме във възстановяването на
природата в районите на всички наши обекти, за да постигнем положително въздействие върху
биоразнообразието на ниво група. Поддържайки и възстановявайки биоразнообразието в Родопите, "Девин"
гарантира качеството на водата, осигурява бъдещето си, запазва работните места в региона и допринася за
икономическото му развитие.", каза още Марк дьо Боа.

"В миналото е имало мислене да оградим извора, за да го защитим. Сега искаме да защитим целия регион. Когато
отидох за пръв път в Девин, исках да видя фабриката и околностите. Ако искаш да защитиш извора, водата, трябва
да защитиш това, което е около нея. Започваш да инвестираш в природата, в биоразнообразието. Ако нещо лошо
се случи, то ще е вътре – грешните неща ще стигнат в извора", отбеляза управляващият директор на Spadel.

"Мисията ни е да свързваме хората и природата за един по-устойчив живот, днес и в бъдеще", посочи Борислава

Заглавие: Около 70 бездомни кучета в Трявна са прибрани от началото на годината досега в приюта "Улични
сърца"
Дата: 02.11.2022 17:15
Медия: Утро Русе

Заглавие: "Девин" ЕАД удвоява инвестциите си в опазването на природата, ще подкрепя и местни проекти
Дата: 02.11.2022 18:05
Медия: Отзвук

https://utroruse.com/article/867614/
https://otzvuk.bg/devin-ead-udvoyava-investcziite-si-v-opazvaneto-na-prirodata-sthe-podkrepya-i-mestni-proekti/


Налбантова, изпълнителен директор на "Девин" ЕАД. "В юбилейната за нас година придвижихме нови проекти и
идеи, израз на здравата ни връзка с природните ресурси и за добро бъдеще на децата ни. Сред тях е проектът за
реставрацията на 30 чешми с минерална и изворна вода в цяла България. Инициативата "30 години DEVIN –
Доверие във всяка капка" реализирахме съвместно с Националното сдружение на общините в Република
България. От тази година подкрепяме "Екоучилища", най-голямата глобална устойчива училищна програма.
Наречена "Влез в зеления кръг", тя ангажира с практически занимания училища, учители, деца и техните родители
с темата за околната среда и устойчивостта. От 2017 г. "Девин" е част от Spadel, една от малкото международни
групи, в които всички компании са сертифицирани B Corporations. Така "Девин" стана първата българска компания
за минерална и изворна вода, част от световната общност B Corps™, обединяваща бизнеси, които са източник на
добро за обществото, планетата и бъдещите поколения", допълни тя.

"Девин" ЕАД е сред най-зелените компании у нас. От лятото на 2020 г. заводът за бутилиране вече работи изцяло
със 100% зелена енергия. В края на 2020 г. "Девин" получи сертификат за въглеродно неутрална компания,
издаден от международна консултантска организация по климата. Компанията събира разделно и предава за
оползотворяване близо 97% от отпадъците. От две години в партньорство с Beeоdiversity следи за чистотата и
биоразнообразието на околната среда в района на Девин с помощта на пчели. Чрез анализ на пчелния прашец по
22 показателя, сред които наличие на пестициди, тежки метали, химически вещества и др., проследява чистотата и
биоразнообразието на околната среда.

"Всяка година започваме в един период – средата на април. И работим в четири периода за събиране на полени.
Даваме всички материали на пчеларите – как да събират пробите, как да ни ги изпратят. Даваме им и ценна
информация за болестите при пчелите – ако установим такива. Четири пъти в годината те ни пращат пробите. Ние
ги анализираме в нашите лаборитароии. В този случай засичаме наличие на тежки метали, пестициди и правим
генетичен анализ за биоразнообразие. Цялата информация се предоставя на всеки два месеца – така могат да
реагират бързо, ако има нужда от спешни мерки. А в края на годината има пълен доклад – с по-подробна
интерпретация и анализ на данните." – каза пред Клуб "Z" съоснователят на Beeоdiversity Ким Нгуен.

Апаратура за малки пациенти дариха на болница

Фондация "Децата на България" направи дарение за детското отделение на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД-
Монтана.

Благодарение усилията на изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Тони Тодоров и болничното
ръководство, все повече стават средствата, привлечени от дарители, за най-голямата болница в Северозапада.

Благотворителна организация дарява мобилен рентгенов апарат, два монитора за следене на жизнени
показатели, две нови инфузионни помпи и една аспирираща помпа за малките пациенти.

С помощта на инженера на МБАЛ-Монтана днес те бяха монтирани в отделението и демонстрирани пред
медицинските специалисти, които ще ги ползват. Предстои доставка на неонатален респиратор за
неонатологичното отделение.

Мобилният рентгенов апарат е от последен клас, изключително удобен и лек. Той ще се използва за рентгенови
изследвания на неподвижни и трудно подвижни пациенти. С мониторите пък ще се следят пулса, дишането и
сатурацията, а инфузионните помпи служат за дозирано вливане на лекарствени средства на болните дечица.

Изпълнителният директор д-р Тони Тодоров изказва сърдечна благодарност на фондацията, която от 2015 г.
развива благотворителна помощ в България, за предоставената медицинска апаратура за отделението по
педиатрия.

Освен с въвеждането на нови "зелени" технологии и с изграждането на млад, мотивиран и професионален екип на
най-високо ниво "Кроношпан" е все по-силно ангажиран със своята социална и дарителска програма във Велико
Търново.

Заглавие: Апаратура за малки пациенти дариха на болница
Дата: 03.11.2022 12:18
Медия: Враца днес

Заглавие: Подкрепата на "Кроношпан" за култура, образование и спорт  във Велико Търново продължава
Дата: 03.11.2022 15:41
Медия: Янтра днес

https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19502438&SiteID=922
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/podkrepata-na-vkronoshpanv-za-kultura-obrazovanie-i-sport-vav-veliko-tarnovo-prodalzhava.html


През последната година компанията затвърди своите приятелства и партньорства, и създаде нови такива с детски
градини, училища и сдружения от Велико Търново. Дружеството подкрепи финансово Регионалната Библиотека и
Военния Университет в нашия град и помогна за организацията на Международния конкурс "Звукът на времето",
плод на усилията на сдружение "Елита".

Основният фокус върху детските градини и училищата е свързан най-вече с желанието на фирмата да подкрепи
усилията на ръководствата на учебните заведения за осигуряване на максимално добри условия за децата и
учениците.

От лятото на тази година малчуганите от ДГ "Райна Княгиня" се радват на нова детска площадка, финасирана от
"Кроношпан", а детските градини "Слънце" и "Евгения Кисимова" обновиха интериора си, съответно с ламинирани
ПДЧ плоскости и подова настилка.

Традиционно "Кроношпан" и тази учебна година си партнира със средно училище "Владимир Комаров". От
фирмата са доволни, че имат възможност да осигурят и професионалисти от собствения си екип, които теоритично
и практически подпомагат учениците от специалност "Автоматизация на непрекъснати производства". За по-добра
подготовка има важна роля и създаденият с помощта на компанията, професионално оборудван кабинет и
инсталиран професионален софтуер. Благодарение и на организираните производствени практики на територията
на завода, възпитаниците на учебното заведение имат изключителен шанс да се докоснат до реална работна
среда и да се подготвят за бъдеща реализация. За поредна година "Кроношпан" стимулира и с месечна стипендия
5 отличени ученици.

Желанието и готовността на екипа на "Кроношпан" е да продължи да подкрепя събития, инициативи и прояви,
свързани с обществения и културен живот във Велико Търново, зад които стои трудът на талантливи и изявени
наши съграждани.

Както вече е ставало дума в ефира на Радио София, конкурсът "Дърво с корен 2022", който търси най-
интересните дървета в България и историите, свързани с тях, тази година е посветен на климатичните промени.

"Като общество е важно да променим малкото неща, които зависят от нас и с които можем в някаква степен да
повлияем на тези процеси. Климатичните промени реално оказват влияние във всекидневието ни", отбеляза пред
Радио София Любомира Колчева, председател на фондация "Екообщност".

Тя припомни, че освен главната категория "Дърво с корен", вече има и други две: "Вековните дървета говорят" -
за впечатляващи вековни дървесни видове, свързани с исторически събития, значими личности или местни
предания, и "Млад природолюбител" – с истории на дървета, които са засадени от или, за които се грижат деца
на възраст до 16 години.

Тазгодишната кампания приключи в средата на октомври.

Направени са 28 предложения.

В журито са доц. Веселка Тончева от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, гл. ас.
д-р Евгени Цавков - преподавател по дендрология в Лесотехническия университет, журналистът Стоян Георгиев и
лесовъдът инж. Тома Белев.

Те ще определят най-интересните истории в първите 2 категории и съответните дървета ще бъдат включени в
гласуване от фейсбук почитателите на природата и на конкурса.

Всеки може да даде своя глас от 4 ноември до 5 декември т.г.

Победителят в основната категория ще представя България в конкурса "Европейско дърво на годината", който
ще се проведе през февруари 2023 г.

Чуйте разговора на Гергана Пейкова.

Вижте още:

Заглавие: Започва гласуването за "Дърво с корен"
Дата: 02.11.2022 13:19
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Млади математици се състезаваха в Стара Загора
Дата: 04.11.2022 13:34

https://bnr.bg/post/101730145/darvo-s-koren
https://zara-live.com/stara-zagora-region/mladi-matematitsi-se-sstezavaha-v-stara-zagora-19607


Състезание по математика "Будилник" за ученици от 2. до 10. клас се проведе в Професионалната гимназия по
компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански". Организатори на проявата са УН "Съвета
на мъдреците" със съдействието на фондация "Минко Балкански", а наградите осигуриха от фондация "Математика
без граници". 
Състезанието бе посветено на Деня на Народните будители, а на грамотите на всеки участник бяха отбелязани
видните български будители, свързани със Стара Загора: Иван Салабашев – автор на първия оригинален труд по
математика в България, Георги Шишков – създател на първия математически кръжок в България – в Стара
Загора, Анастасия Тошева – учител на Райна Княгиня, открила училище в Стара Загора.
Отборното състезание се проведе в три групи:
1-ва състезателна група – между училищни отбори съставени от 3-ма ученици – по един ученик от 2., 3. и 4. клас; 
2-ра състезателна група – между училищни отбори съставени от 3-ма ученици – по един ученик от 5., 6. и 7. клас;
3-та състезателна група – между училищни отбори съставени от 3-ма ученици – по един ученик от 8., 9. и 10. клас.
Участниците от всеки клас решаваха самостоятелно по 5 задачи със свободен отговор за 40 минути.
В отборно състезание отборът победител получава купа "Шампион", а участниците в отбора – златни медали;
отборът, класиран на второ място получава купа "Вицешампион", а участниците в него получават сребърни медали,
купа за 3-то място и бронзови медали получават класираните на трето място.
Индивидуално класиране – във всеки клас победителите получават златен медал, класираните на второ място –
сребърен медал, а на трето място – бронзов медал.
Ето и резултатите от отборното състезание
Шампионите на първото издание "Будилник" – 1.11. 2022 г.: 2, 3 и 4 клас – ОУ "Алеко Константинов", гр. Пловдив, 5.,
6., 7 клас – СУ "Св. П. Евтимий", гр. Пловдив, 8, 9, 10 клас – Академия по математика – Стара Загора.
Вицешампиони: 2, 3 и 4 клас – ОУ "Кулата", гр. Казанлък, 2, 3 и 4 клас – НУ "Димитър Благоев", гр. Стара Загора, 5,
6 и 7 клас – ОУ "Кулата", гр. Казанлък, 8, 9, 10 клас – отбор ГПЧЕ "Ромен Ролан" и ППМГ "Гео Милев" – Стара
Загора.
Трето място:2, 3 и 4 клас – ОУ "Алеко Константинов", гр. Пловдив, 2, 3 и 4 клас – 9 ОУ "Веселин Ханчев", гр. Стара
Загора, 2, 3 и 4 клас – НУ "Димитър Благоев", гр. Стара Загора, 2, 3 и 4 клас – 9 ОУ "Веселин Ханчев", гр. Стара
Загора, 2, 3 и 4 клас – 13 ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Стара Загора, 5,6 и 7 клас – 13 ОУ "Св. Паисий
Хилендарски", гр. Стара Загора, 5, 6 и 7 клас – 9 ОУ "Веселин Ханчев", гр. Стара Загора, 8, 9, 10 клас – ПГ по КНМА
"Минко Балкански" – Стара Загора. 

Слушай новината

Изолацията, свързана с пандемията, както и икономическата криза, водят до увеличаване на случаите на
домашно насилие. Тормозът в домашни условия става все по-интензивен, все по-жесток и все по-високорисков за
жертвите, показва работата на варненската фондация "SOS - семейства в риск", информира "Дарик".

Основно жертви на домашно насилие са жени и деца, които са по-уязвими. Има обаче и случаи на засегнати от
домашно насилие мъже, основно възрастни хора, спрямо които има посегателства от децата им. Един от митовете
за домашното насилие е, че се среща само в социално слаби семейства, отбеляза управителят на фондацията
Анна Николова.

Често насилниците се смятат за ненаказуеми и нямат респект към институциите и заповедите за защита. На
такива случаи трябва да има един координиран и устойчив отговор. В противен случаи влизат в лошата статистика и
черната хроника. Нужни са по-строги наказания и по-добра наказателно-правна защита на жертвите, е мнението
на специалиста.

Има жени, които търсят помощ от специалисти след като са търпели години тормоз, защото са смятали, че
въпросът ще се реши от само себе си, посочи Николова. Нейният съвет е се потърси помощ преди да се стигне до
физическо насилие. При инцидент пък е желателно да се потърси помощ на телефон 112.

Не са рядкост случаите, в които деца стават жертва на домашно насилие от страна на своите родители. Според
закона подрастващите са жертви на домашно насилие и когато стават свидетели на насилие на единия над другия
родител. Последствията от това се проявяват в отношенията с връстниците и връзки с представители на другия
пол. А когато станат родители, прилагат това, което са наблюдавали и преживявали.

Анна Николова насочи вниманието към още един проблем. В България кризисните центрове за настаняване са
твърде малко, като има областни центрове, в които такива няма. Във Варна има два кризисни центъра – единият е
за жени с деца, а другият – само за деца. Често местата там не са достатъчни и се налага пренасочване към други
населени места. Освен това те трябва да са обезопасени, за да гарантират сигурността на пострадалите.

Медия: Zara Live

Заглавие: Пандемията и икономическата криза увеличават случаите на домашно насилие
Дата: 04.11.2022 12:11
Медия: Новини.бг

https://novini.bg/bylgariya/kriminalno/747213


Фондация "SOS-семейства в риск" развива дейности по превенция на домашното насилие и защита и подкрепа на
жертви на домашно насилие от 1998 г. Принципът за ползване на техните услуги е доброволен.
Конфиденциалността на информацията е гарантирана. Телефонът за връзка с фондацията е 052 609 677.

23-годишната студентка от специалността "Актьорство за драматичен театър" на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"
Зорница Петрова Кюркчиева получава еднократната стипендия за 2022 г. от Фондация "Васил Самарски".

Зорница се обучава в класа на проф. Пламен Марков. Второкурсничката е отличничка и има успех от предходната
година 5,83. Бъдещата актриса е от София и участва в конкурса на Фондация "Васил Самарски" с два материала
"Лодка в гората" на Николай Хайтов и "Сцени от един семеен живот" на Ингмар Бергман.

За първа година след проведен конкурс с кандидати от НАТФИЗ, Нов български университет и Пловдивския
университет, Фондация "Васил Самарски" присъди паричната стипендия в размер на 2 000 лева на студент.
Стипендията е учредена през 2022 г. и ще бъде ежегодна. Всяка година носителят на стипендията ще бъде
обявяван на 4 ноември – рожденият ден на патрона на фондацията Васил Самарски.

Със стипендията на името на основателя на казанлъшкия театър "Любомир Кабакчиев" фондацията цели да
подпомогне финансово развитието на творческия потенциал на студенти и да съдейства за развитието на новото
поколение в театралното изкуство.

Конкурсът се проведе онлайн и беше журиран от 3-членен състав: популярният и обичан актьор Веселин Плачков,
който е и директор на Театър "Любомир Кабакчиев" в Казанлък, сценографът Кънчо Касабов – преподавател в
Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив и в Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство и народната артистка на Русия проф. Наталия Дроздова – художествен ръководител на
Театър "Колесо" в Толияти.

Журито посочи носителя на стипендията в навечерието на първия рожден ден на Фондация "Васил Самарски".

Васил Самарски е създател и пръв директор на Театър "Любомир Кабакчиев" в Казанлък.

Фондацията на името на незабравимия за много казанлъчани и хора от други градове Васил Самарски бе
учредена с идеята създаденото от него в сферата на културата и изкуството да продължи да се развива и светлата
му памет да бъде съхранена за поколенията.

Фондация "Васил Самарски" е официално регистрирана на 3 ноември 2021 г. в негова памет само няколко месеца
след 19 май, когато ковид прекъсна живота му едва на 51-годишна възраст. Фондацията се фокусира върху
подкрепата на таланти от сценичните изкуства, както и осъществяване на културни проекти.

Мотото на Фондацията е "Паля светлината за теб" – извадка от последния пост във Фейсбук на Васил Самарски от
нощта срещу Великден миналата година.

Видео материалът, с който Зорница Кюркчиева кандидатства за стипендията:

"Лодка в гората" на Николай Хайтов и "Сцени от един семеен живот" на Ингмар Бергман.

Повече информация за НПО и патрона й може да бъде намерена на сайта на Фондацията:
https://vasilsamarski.bg/index.html

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Ученикът на Теодосий Теодосиев, който попадна в топ 10 на учените по света, прави първата лаборатория у

Заглавие: Зорница Кюркчиева от НАТФИЗ е първият стипендиант на Фондация "Васил Самарски" (видео)
Дата: 04.11.2022 11:05
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: Проф. Теньо Попминчев обучава със свои средства млади българи в Калифорния
Дата: 31.10.2022 18:43
Медия: Хай Клуб

https://presstv.bg/accent/%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%B7-%D0%B5-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82/
https://www.hiclub.bg/Article/12949284


нас за тази технология

Разработване на рентгенови лазери за полупроводниковата индустрия, както и създаване на нови видове лазери,
с които ще се правят медицински снимки. Макар и да звучи като "на китайски", двама български младежи в 12-и
клас работят в лаборатория в Сан Диего в Калифорния по тези проекти.

За да стигнат дотам, им помага проф. Теньо Попминчев. Той е ученик на големия физик Теодосий Теодосиев,
който и до ден днешен подготвя националните отбори на България за международни състезания и олимпиади по
физика.

В момента проф. Попминчев управлява

собствени лаборатории в Сан Диего и във Виена

През 2016 г. българинът попадна сред десетте най-добри учени в света в класация на авторитетното
научнопопулярно списание Science News. А през последните години мисията му е да помогне на повече млади
българи да стигнат до световните лаборатории.

Двамата дванадесетокласници Александър Проданов от Казанлък и Маргулан Исмолдаев от Варна заминаха в
Америка през септември за два месеца на обучение при проф. Попминчев. Това е първият по рода си стаж за
млади български таланти в областта на физиката. Двете момчета са част от обора на "Отличниците на България".
Това е инициатива на "24 часа" за популяризиране на най-добрите ученици. За да получат членство в клуба, те
трябва да са се откроили с изключително високи успехи или нестандартно мислене през годината.

"Работим върху следващото поколение рентгенови лазери, което беше в основата на моите открития преди 10
години. Имат прекалено много свойства. Лазери, които може да модифицираме, за да изследваме нови
материали, фармацевтични лекарства, чипове за полупроводниковата индустрия. Тези нови материали изискват
лазери с нови квантови свойства. За наше щастие основата на тези нови лазери, която сме положили преди 10
години, позволява да правим подобни", разказва проф. Попминчев.

Освен че работят в лабораториите, двете момчета имат и свободно време, което прекарват със своя учител.
Заедно те играят голф, забавляват се и пътуват из Америка.

Идеята на проф. Попминчев да включи българчета в своите изследвания е отпреди две години. Всичко започва
преди ковид пандемията. Той и негови колеги от Колорадо набират средства за 4-ма ученици, които да имат
възможността да отидат за два месеца в САЩ. Всички разходи за престоя обаче трябва да бъдат покрити от лични
средства. Затова те търсят дарения от частни лица или компании. Важното е да бъдат хора, които подкрепят
идеята.

След това се свързват с фондацията на Теодосий Теодосиев - "Тео", за да изберат четирите българчета, които
могат да заминат. Само че ковид пандемията проваля плановете и проектът на проф. Попминчев е замразен.

Две години по-късно две от избраните деца са завършили училище и са студенти на други континенти. Затова само
Александър и Маргулан успяват да заминат за лабораторията в Сан Диего. "Александър ще продължи като студент
в Софийския университет, което е много удобно да продължим работата си в лабораторията в София. Мечтата на
Маргулан е да дойде в Америка и ще видим дали ще продължи", казва проф. Попминчев.

Той се надява двумесечното обучение на българчета да се превърне в традиция. Това ще се случи, ако успеят да
се съберат повече средства във Фондацията на Теодосий Теодосиев. Така талантливи деца от България, които се
изявяват в международни олимпиади, ще имат възможността всяка година да разработват проекти в
лабораториите на проф. Попминчев.

Освен че дава възможност на българските таланти да се докоснат до проучванията в Сан Диего, ученикът на
Теодосий Теодосиев в момента

подпомага създаването и на

първата лаборатория в София за

рентгенови лазери,

която по думите му ще бъде "ново начало в неговата област".

Помещението за нея се намира във Физическия факултет към Софийски университет "Св. Климент Охридски".
"Това е било бивша лаборатория, която може би в 80-те години са планирали да се правят експерименти,
свързани с ускоряване на частици или с магнитни полета, които задържат плазма. Не съм запознат каква е била
идеята и управлението на тази лаборатория. Но това, което разбирам по дебелите еднометрови бетонни стени, е
било доста добра инвестиция", казва проф. Попминчев.

Преди няколко години за негов проект Европейският съвет за научни изследвания (European Research Council) му
присъди най-престижния грант за млади учени в размер на 1,5 милиона евро, за да продължи работата си с
лазерни и рентгенови технологии в Технологическия институт във Виена.



Част от тези средства проф. Попминчев ще

дари и за лабораторията в София

"Няма такъв научен грант у нас, това е един от най-престижните за млади учени и ще бъде много хубаво да се
появи и на картата на България", казва професорът. Идеята е лабораторията да заработи през май догодина.

Учениците на проф. Теньо Попминчев са между 10 и 12 на брой и повечето са от азиатските страни и Америка, но
има сътрудничество и с Полша, Германия, Тайван. Той се надява да има все повече българчета, които са наравно
талантливи с другите деца.

"Мисля, че науката никога не е била ограничена в рамките на една държава, има планетен характер. Дори в
миналото в рамките на Студената война, учените са били тези, които са пътували между континентите", казва
проф. Попминчев. Според него българчетата имат богат избор как да намерят пътя си за най-бързо развитие.
"Всяка технология си има основа в различните страни. Това не е задължително да бъде в Америка,
Великобритания или Германия. В България може с европейските програми да се създават много нови
лаборатории. Това, с което аз се занимавам обаче, все още го няма", казва ученикът на Теодосий Теодосиев.

Двете лаборатории в Сан Диего и във Виена - Popminchev Labs , по думите му се допълват. Екипите имат
възможност да работят почти 24 часа в денонощието, като обменят идеи, резултати и си помагат.

Успехите и мисията

на проф. Попминчев

ще влязат във филм, който ще бъде продължение на "Формулата на Тео", който разказва за Теодосий Теодосиев.
Идеята е на режисьора Николай Василев и е със заглавие "Социално силните". Лентата ще разкаже за учениците
на Теодосий Теодосиев, какво правят те в момента, свързани ли са все още с науката и ще покаже как физиката
дава успешно начало на кариера. Николай Василев дори пътува до Сан Диего и до Виена, за да покаже как
функционират лабораториите.

"24 часа" номинира проф. Теньо Попминчев за инициативата си "Достойните българи на годината".

Мениджърът Асен Кичуков дари на градската библиотека в Първомай ценни книги по случай 1 ноември – Деня на
народните будители. Притежание на библиотеката стават книги за народните будители, българските празници и
обичаи, голямата енциклопедия "България", двутомната българска история за любопитни читатели от проф. Иван
Илчев, озаглавена "Розата на Балканите". За малките читатели е подбрана серията книги от детската
енциклопедия "История на България". Книгите бяха връчени днес на Ана Сиракова - председател на Образцово
"Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий – 1894 г. – гр. Първомай".

"Живял съм в чужбина, знам какво е носталгията и гласът на патриотичното чувство. Затова избрах Деня на
народните будители като повод за дарението. Във времето на информационните технологии и всички дигитални
предизвикателства е добре по-често да отваряме книгата. В интернет пространството има много информация, но
нека да помним, че книгата е класически източник", сподели Асен Кичуков.

Серията книжки в детската енциклопедия по история показва колко увлекателно е съчетанието от илюстрация и
текст на историческа тематика. При избора на това заглавие дарителят се е водил и от идеята то да бъде полезно
на учениците за прилагане в презентации.

"Избрахме да подарим историческа литература, книги за будителите и българските празници, защото духовността е
история, празници на културата и действията на дейни хора за разширяване на познанията, запазването и
развитието на нашите национални традиции", посочи Асен Кичуков.

Той подчерта, че е важно в читалищните библиотеки да влизат повече ученици. Нека учениците и студентите от
Първомай и общината да идват повече в читалнята на градската библиотека и да работят с намиращата се в нея
литература. Книгите от това дарение са избрани именно с такава идея – да бъдат на разположение в читалнята, а
читалищата да умножават славата си на средища на книгата и четенето, допълни дарителят.

КАМПАНИИ

Заглавие: Мениджър дари ценни книги на библиотеката в Първомай
Дата: 01.11.2022 22:30
Медия: Марица

https://www.marica.bg/region/parvomay/menidjar-dari-cenni-knigi-na-bibliotekata-v-parvomay


Ден на доброто, вярата, надеждата и приятелството!

Да, в календара на Начално училище "Васил Друмев" днешният 28 октомври е такъв ден!

Защото човек чувства себе си цял, когато помага, когато дарява, когато осмисля!

Ние, преподавателите, учим нашите ученици и на това! Защото благотворителността се възпитава от ранна детска
възрасг и е част от процеса на изграждане на личността!

Кампанията "Заедно за Вики" инициирана от класните ръководители и изцяло подкрепена от учениците и техните
семейства прерастна в днешния специален ден!

Виктория Петрова е от Пазарджик, съпруга и майка на две прекрасни момичета, възпитаници на Начално училище
"Васил Друмев"-Ивана и Микаела. Семейството се нуждае от финансова подкрепа за осигуряване на
скъпоструващо онколечение в Турция.

Какво се случи днес?

По инициатива на Ученическия съвет на училището, в който участват представители на всички класове, всички
ученици от 3 "б" клас, с класен ръководител г-жа Антоанета Василева, заедно с представиткели на УС изписаха
огромно сърце в двора на училището и заедно изрекоха най-красивата детска молитва, "Дядо Господи, прости
ми…." на Иван Вазов. С мисъл за доброто, надеждата и с вяра!

От ръцете на децата, водени от Микаела, по-малката дъщеря на Виктория Павлова, която е ученичка в 3 "б" клас и
нейните приятели, в небето полетя бял гълъб. В знак на съпричастност, вяра, надежда и предстоящи по-добри дни
за всички!

Съпричастни с инициативата бяха всички ученици и преподаватели в училището, които през целия ден са с
червени сърца на реверите си.

Събраните средства в размер на 2 632.34 лева бяха дарени на бащата Спас Павлов, който също беше в
училището. Той получи и специален подарък-250 рисунки от всички деца в училището с посланието, подчинено на
днешния ден-вяра и надежда!

Днес Начално училище "Васил Друмев" е обич!

Съдбата на 5-годишната Димона от Шумен, която страда от детски аутизъм, трогна кмета на община Смядово
Иванка Петрова и тази вечер под нейния патронаж се провежда благотворителен концерт за набиране на
средства.

20 000 евро трябват за лечение на момиченцето в турска клиника.

На сцената на читалище "Братство" в Смядово за Димона ще пеят и танцуват читалищни самодейци, детска
вокална група "Маргаритка", танцов състав "Младост", фолклорен ансамбъл "Аляно мушкато". Гости са талантите от
СУ "Сава Доброплодни" в Шумен, където учи сестрата на Димона.

В Смядово има разположени кутии за дарения, от ден върви и благотворителен базар и местните хора са убедени,
че ще помогнат на семейството в беда.

Как Смядово реши да подаде ръка на шуменско дете Цветелина Георгиева разговаря с кмета Иванка Петрова.

Публикуваме и банковата сметка за набиране на средства, ако искате да помогнете.

Заглавие: Училище "Васил Друмев" се включи в кампанията за набиране на средства за Виктория Петрова
Дата: 28.10.2022 14:05
Медия: PZdnes

Заглавие: Цяло Смядово помага на Димона
Дата: 28.10.2022 14:16
Медия: Радио Шумен

http://pzdnes.com/2022/10/28/%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF/
https://bnr.bg/shumen/post/101727815/calo-smadovo-pomaga-na-dimona


Моника Маринова-старозагорката, която влиза в битки за другите без да прави сметки на дребно, организира
поредната кампания. Този в път в името на един млад мъж, баща и съпруг-Николай Дойчев.

Той е от Стара Загора и се нуждае спешно от непосилна сума средства за лечение на агресивен рак на стомаха и
хранопровода.

Съпричастни към съдбата на Ники са хората не само от Стара Загора, а и в цялата страна, защото на много места
вече са поставени кутии за дарения.

Предстоят и благотворителни събития, на които ще се набират средства за лечението на Ники. Тази неделя, в
името на Доброто, се включват от БагаТур и всеки, който желае може да посети аула на Аязмото.

Малки и големи посетители на Зоопарка пък ще получат флайери с информация за болестта, лечението и
възможностите за помощ на Ники. Моника планира още благотворителни събития-с Българската асоциация по
мини футбол, с Боен клуб "Атила" и със Спортен клуб по риболов в Стара Загора.

Още за усилията на Моника в помощ на Николай от Стара Загора чуйте в прикачения звуков файл.

"Имаме лъч надежда и ви умоляваме да не ни изоставяте. Борбата е много трудна. Много!", пишат
близките на 42-годишният Николай Дойчев от Стара Загора в социалните мрежи.

Как може да помогнете-потърсете информация там-

А, защо? Просто попитайте сърцето си.

Люлката за деца със специални потребности вече е монтирана в Дунавския парк в гр. Силистра,
съобщихаотобщинаСилистра.
Откриването на съоръжението ще се състои на 2 ноември (сряда) 2022г. от 10:00 часа.
Идеята за изработване и поставяне на люлката е на екипа на детска градина "Иглика". Средствата в размер на 9
212,00 лева бяха събрани по време на благотворителен базар под надслов "#Великден за всяко дете",
организиран през април тази година от екипа на детската градина. Дарители преведоха суми и по банковата
сметка на детската градина.
В благотворителния базар взеха участие:
Детските градини от община Силистра: ДГ "Иглика", ДГ "Нарцис" ДГ "Добруджа" и ДГ "Радост".
Училищата от община Силистра: ОУ "Иван Вазов", ОУ "Отец Паисий", ПГМТ "Владимир Комаров", ПГПТ "Евлогий
Георгиев", ПГС "Пеньо Пенев".
Земеделска кооперация "НИВА – 93" от с. Професор Иширково. 
Мандрите: "Ситиво", "Мероне", "Дестан".
Сладкарниците: "Сладост", "Козуначени коминчета", "Ванилия и шоколад", "Роузес".
Пекарните: "Ники", "Хляб и мечти", "Кадифе".
Ателиетата за ръчна изработка: Nostalgia art & craft от с. Айдемир и Hand made от гр. Силистра.
Много родители на децата от детските градини на гр. Силистра и граждани.
Организатори: екипът и децата на детска градина "Иглика" в партньорство с Община Силистра 

Над 35 000 лева бяха събрани от благотворителните базар и концерт под патронажа на областния управител
Даниел Делчев.

Заглавие: Благотворително за Ники
Дата: 28.10.2022 13:06
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Люлката за деца със специални потребности, закупена с дарителска средства, вече е монтирана в
Дунавския парк
Дата: 28.10.2022 19:03
Медия: Кворум Силистра

Заглавие: Кърджалийци с големи сърца! Над 35 000 лв. за лечението на Габи събра благотворителната
инициатива на областния управител
Дата: 28.10.2022 22:01
Медия: Арда Нюз

https://bnr.bg/starazagora/post/101727749/blagotvoritelno-za-niki
https://www.kvorum-silistra.info/news/27786
http://ardanews.info/?p=182875


Сумата бе обявена след края на концерта от неговия организатор Христо Момчев. А залата на театъра в Кърджали
в петък вечер беше препълнена от ученици, родители, учители, жители на Кърджали, всички обединени от каузата
"Бъдеще за Габи".

Благотворителният концерт беше открит от заместник-областния управител Бисер Николов. "Искам да благодаря
на организаторите и на всички вас, които дадохте сърце и душа в името на една кауза, целяща да събере средства
за лечението на Габи в чужбина. Всеки един от нас често участва пряко или косвено в различни благотворителни
кампании, които дават своя резултат. С какво се отличава тази кампания? Отличава се по мащаба, амбицията на
нашето индивидуално отношение. С включването ни в кампанията се надяваме да дадем рестарт на всички
несбъднати мечти и възможност за нормален живот и щастливо бъдеще за Габи. Благодаря, че сте тук!", каза
Бисер Николов.

Поздравителен адрес, от името на Регионално управление на образованието поднесе Ангелина Костова.
"Уважаеми дейци на образованието и науката, книжовници и просветители, от името на Регионално управление
на образованието – Кърджали и лично от мое име ви поздравявам по повод 1 ноември – деня на народните
будители. Изразявам дълбокото си уважение към днешните хиляди просветни и научи дейци, преподаватели и
учители, радеещи за българското слово и дух. Сигурна съм, че и занапред ще продължават и с чувство на
отговорност да изпълняват и мисията си. Ще бъдат достойни и горди наследници на завещаното от нашите предци,
ще възпитавате младите в любов към знанието и книжнината. Пожелавам ви здраве и много нови успехи по пътя
на образованието и просветата. Честит празник и успех на благотворителната кауза за Габи!"

Думи на признателност от семейството на 13-годишната Габи. "Поклон пред всички вас!" изрече през сълзи тяхна
близка.

Концерт-спектакъл, озаглавен "С ПЛАМЪКА НА БУДИТЕЛИТЕ КЪМ СВЕТЛИ БЪДНИНИ", премина в две части –
исторически-художествена и фолклорна. На сцената пяха и танцуваха групи от СУ "Петко Рачов Славейков", ЕГ
"Христо Ботев", ОУ "Свети Свети Кирил и Методий", гайдарчетата към НЧ "Родопски фар", както и художествени
ансамбли към Дома на културата.

Както и гост-изпълнители в концерта се включиха Смиляна Захариева, призната за най-мощния глас на планетата
и солистът на "Виевската фолк група" Тинчо Севдалинов, които се отказваха от своя хонорар в подкрепа на
каузата.

Всички участници в концерта бяха бурно аплодирани от публиката.

Преди него се проведе и базар, в който взеха участие училища от Кърджали, отново в помощ на Габи.

Галина Кючукова, Арда нюз

Част от събраните средства ще бъдат и за изгражданата "Къща на щастието"

Известни певци и музиканти обединяват сили в благотворителен концерт в помощ на хората от наводнените
карловски села Богдан, Слатина и Каравелово. Концертът е на 31 октомври от 19 ч. в зала 1 на НДК, а в него ще се
включат певиците Силвия Кацарова и Теди Кацарова.

В основата на събитието е Лео Кадели, който е основател на доброволческата платформа "Приятели, помагайте".

Чрез благотворителното събитие се събират средства за основен ремонт на осем къщи от пострадалите от
наводненията села, както и цялостното обзавеждане на по-малко пострадали къщи с мебели, бяла техника и
различни консумативи. Част от събраните средства ще бъдат и за изгражданата "Къща на щастието".

В концерта ще вземат участие обичани имена от българската естрадна и рок музика, както и едни от най-
популярните фолклорни изпълнители, оркестри и танцови ансамбли на България. Всички изпълнители,
потвърдили участието си в благотворителния концерт, ще пеят напълно безвъзмездно.

Сред участниците в концерта са още Братя Аргирови, Дичо, Нели Петкова, Иво Папазов-Ибряма, група "Ахат", Дидо,
Петя Панева, Нелина, Пепи Христозова, Лилия Семкова, Кристина Иванова, Мария Стефанова и Темелко Иванов,
дует Димитър и Христо, Живко Василев, ансамбъл "Шевица", ансамбъл "Българани", ансамбъл "Средец",
Калоферските гайдари, оркестър "Тракия", Георги Янев и "Орфей", Младен Малаков и "Бисери", Rhythm Studios
Team, Sofia Gospel Choir, духов оркестър и мажоретен състав "Стефан Стефанов" и други.

Защо Силвия Кацарова и Теди Кацарова решиха да се включат в концерта – разберете във видеото.

Заглавие: "Приятели, помагайте": Благотворителен концерт за наводнените карловски села
Дата: 29.10.2022 10:08
Медия: БТВ Новините

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/prijateli-pomagajte-blagotvoritelen-koncert-za-navodnenite-karlovski-sela.html


В навечерието на Деня на народните будители в Лапидариума на Регионален исторически музей (РИМ) Стара
Загора, Екатерина Стратиева – Мирчева – учителката по Български език и литература на Профилирана
природоматематическа гимназия (ППМГ) "Гео Милев" проведе открит урок "Час по родолюбие". Присъстваха
ученици от гимназията, техни родители и учители, гости. Атмосферата беше празнична и превъзбудена. 30-ина
момичета и момчета, облечени с униформите на гимназията, с еднакви папки в ръце, трескаво очакваха началото.
Сред тях беше и г-жа Мирчева елегантно облечена в изискан бял тоалет, не по-малко развълнувана от учениците
си.

Получената покана за събитието гласеше:"За Вас, които любите своя родъ и Българското отечество и обичате да
знаете своя родъ и езикъ, ние десетокласниците от ППМГ "Гео Милев" – гр. Стара Загора, с радост преписахме
Паисиевата история, за да се пази и да не се погуби?

Празникът ще се яви с любезното участие на млади родолюбци от вокална група "Пеещи звънчета" към
Профилирана природоматематическа гимназия .

28 октомври, лето 2022; 13:30 ч. ; РИМ – Стара Загора."

Началото сложиха "Пеещите звънчета" с любими възрожденски песни. После в строен ред, вълнуващо, искрено и с
чувство за отговорност и дълг, десетокласниците прочетоха първите два предговора от "История
славянобългарска". Отново "звънчетата пяха", дори разказаха малко позната легенда за народните будители.

Настъпи тържественият финален момент, в който красива ученичка, от името на десетокласниците предаде
"книжицата" на главния уредник на музея Райна Антонова.

"От името на Регионален исторически музей– Стара Загора искам да благодаря на ППМГ "Гео Милев" за
родолюбивия жест да препишете тази българска светиня. Тя ще се съхранява в музея, както тук се намира и т.нар.
старозагорски препис", каза г-жа Антонова.

Отново "Пеещите звънчета" запяха вечните песни на България. Подхванаха ги и десетокласниците, и всички
присъстващи в Лапидариума.

"Преписът започнахме да правим през месец март 2022 г., уточни Екатерина Стратиева. Тогава учениците бяха в
девети клас, сега са в десети. 29 деца от целия випуск, с много голямо желание решиха, че трябва и могат да
направят преписа. Идеята даде Михаела Тенева, сега ученичка в 10. б. Роди се спонтанно в един от часовете по
литература, докато говорехме за "История славянобългарска". Най-радостното за мене е, че учениците, които се
включиха от целия випуск, бяха сърцати и без очаквания за бонуси.

"Историята" беше почти изцяло готова до края на миналата учебна година, но имахме довършителни работи,
дооформяне, рисунки…

Първоначално аз започнах да преписвам, защото прецених, че трябва да им дам пример. Сигурна съм, че те биха
могли да го направят и без мен, но признавам си, че в един момент им завидях, че ще го направят. Исках да бъда
като тях, да мога с нещо мъничко за изразя преклонението си към отец Паисии Хилендарски. Преписах двата
предговора. Останалото беше за тях. И двете ми дъщери се включиха в преписа, за което много се радвам. Те
също проявиха желание и макар да не част от класа, се включиха.

Идеята преписът да се дари на РИМ се роди също спонтанно. В началото на преписването не бях наясно кога ще
бъдем готови и кога ще проведем празника. Това се случи много навреме. Приключихме с рисунките и
оформлението на цялата книга дни преди Деня на народните будители. Много исках да подаря на тези деца
истински празник. Избрах Лапидариума на РИМ, защото според мене, това е най-доброто място за това. Много от
нещата, които се случиха накрая не бяха репетирани. Всички пяхме песните спонтанно, с радост и гордост",
коментира за Dolap.bg Екатерина Стратиева- Мирчева.

Преписът на 170 страници е изработен върху специално обработена хартия, а текстовете са допълнени с
интересни илюстрации, пак дело на ученици. Преди да се предаде в РИМ, цялата книга е сканирана и ще бъде
постната на страницата на ППМГ "Гео Милев" Стара Загора.

Росица Ранчева

Заглавие: Десетокласници на ППМГ "Гео Милев" направиха и дариха на РИМ препис на Паисиевата "История
Славянобългарска"
Дата: 29.10.2022 13:02
Медия: Долап БГ

https://dolap.bg/2022/10/29/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BF%D0%BC%D0%B3-%D0%B3%D0%B5%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BD/


Днес бе положен крайъгълният камък

Благотворителна кампания за събирането на средства за изграждането на новия православен храм в село
Драганово започва Областната администрация в Бургас. Днес беше положен крайъгълният камък на църквата,
която ще носи името "Свети Живоприемен източник".

Драганово е единственото село в община Бургас без православен храм, съобщава БНР Бургас.

Малка, разположена на 50 квадратни метра площ ще бъде новата църква. Проектът е дарение от бургаския
архитект Филипа Гугучкова.

18 хиляди лева са събрани до момента за изграждането и, а са необходими още 70 хиляди лева. За целта по
инициатива на областния управител проф.Мария Нейкова до края на годината ще се проведат поредица от
благотворителни събития.

Със строителството на този храм се възстановява съществувалата до 1944-а година църква тук, каза Агатополския
епископ Йеротей.

За 11-и път се провежда кампанията "Капачки за бъдеще". Всеки може да занесе капачки на площад "Александър
Батенберг" в София, както и в още 3 града в страната. До момента кампанията помогна на 35 болници в 35 града с
кувьози и медицинска техника. Създаде първата офроуд линейка и дари 2 детски линейки.

Инициативата в София стартира в 9 часа. Това, което се забелязва на място е, че желаещите да оставят капачки
са от малки деца до възрастни хора. Всички - с цел да помогнат на кампанията, която в 11-ото си издание си е
поставила целта да купи трета, а защо не и четвърта детска линейка.

Организаторите бяха подготвили и подаръци - хиляди дръвчета, които се озоваха в ръцете на желаещите да дарят
капачки. Всеки, който иска да отиде на площад "Батенберг", може да го направи до 16 часа.

Когато имаш голяма сърце и важна кауза, няма как да не успееш! Това доказаха деца и младежи от гърменското
село Огняново, които днес организираха благотворителен базар, за да помогнат за лечението на 18-годишната
Елена Маркова от съседното село Балдево.

Инициативата за доброто дело бе на членовете на Българския Младежки червен кръст в населеното място, на
приятели и близки на Елена. Тяхната кауза трогна много местни жители, както и гости на СПА селото, известно
отдавна със своите минерални извори. Десетки бяха тези, които се включиха в базара с различни неща – най-вече
с кулинарни изкушения, но имаше и рисунки, и картички, предмети и сувенири, дори домашно изплетени вълнени
чорапи. Най-важното е, че мисията на младежите намери съпричастност сред хората и всичко се изкупи, за да се
даде шанс на Елена отново да е с приятелите си. В момента тя е в столична клиника, страда от рядка форма на
анемия, предстои й последващо лечение в Турция, но са нужни около 20 000 лева. Тази сума е непосилна за
семейството й.

"Събрахме само от базара 10 045 лева, което е повече от половината необходими пари. Гордея се с младите хора
в нашето село, които дадоха всичко от себе си, за да е успешна тази наша кампания. Благодаря от сърце и душа на
всички, които ни подкрепиха и дадоха своя принос за лечението на Елена", сподели признателният кмет на
Огняново и председател на БЧК в община Гърмен – Димитрия Гюрова. Утре ще се отворят и кутиите за дарения,
които са поставени в почти всички магазини в курортното селище.

Заглавие: Стартира благотворителна инициатива за изграждането на църква в Драганово
Дата: 29.10.2022 17:45
Медия: Флагман.бг

Заглавие: 11-о издание на кампанията "Капачки за бъдеще"
Дата: 30.10.2022 13:08
Медия: Нова телевизия

Заглавие: Младежи за пример! Огняново събра на базар над 10 000 лева за лечението на 18-г. Елена
Дата: 30.10.2022 18:09
Медия: ТопПреса

https://www.flagman.bg/article/278827
https://nova.bg/news/view/2022/10/30/388319/11-%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5/
https://toppresa.com/297717/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0


Кампанията до момента дари две линейки и помогна на 35 болници

За 11-и път се проведе благотворителната инициатива "Капачки за бъдеще" в София и в още три града на
страната. Кампанията до момента дари две линейки и помогна на 35 болници.

Над 150 доброволци помагат в сортирането на капачките. Силва за първа година се включва в инициативата.

"Преди всичко трябва да сме добри от там тръгва всичко", каза Силва.

До момента инициативата е събрала средства за закупуването на две детски линейки. Те са и първите по рода си в
България. Днешната акция цели да събере пари за трета.

"Над 1 млн. кг пластмаса сме събрали, която няма да отиде в природата. Помогнахме с 22 кувьоза, с респиратори.
Взехме първата детска линейка миналата година, сега и втората. Правим всякакви неща, свързани със спасяване
на животи", посочи основателят на кампанията Лазар Радков.

От 9 часа сутринта стотици хора заедно с децата си дойдоха, за да оставят събраните капачки, кенчета и
пластмасови бутилки.

Тази година срещу пластмасови шишета хората получават и пет фиданки, които да засадят.

Вижте повече в репортажа на Тереза Кънчева.

Снимка: БГНЕС

На 31 октомври в навечерието на Хелоуин от 19:00 часа в Q bar Враца, Ротари клуб Враца и Интеракт клуб Враца
организират благотворително парти. Входът за събитието е 8 лева, а събраните средства ще бъдат дарени на
кампанията на Ротари Интернешънъл #EndPolioNow за премахването на Полиомелита от лицето на Земята!
Билети могат да се закупят на място при самото парти или чрез резервация на номер 0886747777 (Q bar).

Асоциация "Българска книга" започва на 1 ноември, кампания "Купи 1 книга. Дари я на своето училище!", като
целта е да провокират у децата и учениците любов към книгата. Кампанията е свързана и с Деня на народните
будители, който отбелязваме на 1 ноември. Тя се подкрепя и от Министерството на образованието. Под наслова
"Коя е твоята любима книга?" организаторите провокират учениците да споделят със съучениците си своето
любимо произведение, като го дарят на училищната библиотека. В специално създадената Фейсбук страница на
инициативата ще бъдат публикувани всички снимки, които изпратят учениците, учителите и училищните
библиотекари.

Детската литература – как една история може да е поучителна, без да е назидателна

"С този въпрос, който отправяме към децата искаме да ги провокираме да споделят със съучениците си любимите
си герои, любимите си истории и да ги споделят с всички в страницата на кампанията "За да я има книгата". Важно
за тази кампания, която се случва за трета поредна година е, че децата стават съвременни будители и добротвоци,
защото децата са най-добрите посланици на позитивните каузи. Те стават посланици на книгите и на четенето",
каза за БНР Виктория Бисерова от Асоциация "Българска книга".

Заглавие: Две дарени линейки и помощ за 35 болници от инициативата "Капачки за бъдеще"
Дата: 30.10.2022 19:30
Медия: Bulgaria ON AIR

Заглавие: Ротари клуб Враца - Интеракт организира благотворително парти за Хелоуин
Дата: 30.10.2022 10:01
Медия: Конкурент

Заглавие: Асоциация "Българска книга" започва кампания "Купи 1 книга. Дари я на своето училище!"
Дата: 30.10.2022 13:07
Медия: Novini.site

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/283886-dve-dareni-lineyki-i-pomosht-za-35-bolnitsi-ot-initsiativata-kapachki-za-badeshte
https://www.konkurent.bg/news/16668792009053/rotari-klub-vratsa-interakt-organizira-blagotvoritelno-parti-za-helouin
https://novini.site/asotsiatsiya-balgarska-kniga-zapochva-kampaniya-kupi-1-kniga-dari-ya-na-svoeto-uchilishte/


На 2 ноември ще бъдат връчени литературните награди "Перото"

Журналистка от Враца е първата носителка на Националната литературна награда "Иван Давидков"

По думите ѝ четенето не е скучно занимание, защото дава много възможности.

"Това са възможности за преподавателите за допълнителни дейности. Много неща могат да се направят с книгите.
Могат да се организират конкурси за рисунка, а за по-големите уроци по литературно четене, защо не и цели
драматургични задачи да им дават и да правят собствени постановки. Тази година насочваме внимание и към
детските градини, защото в миналогодишното издание видяхме, че има много голям интерес от детските
градини. В цялата страна кампанията е подкрепена от Министерството на образованието и науката… Много е
важно книгите да присъстват в дневните задачи и заниманията на децата. Затова мотивираме във всяка детска
градина в занималните на децата да се формират кътове за книгите, така че книгата по-активно да присъства в
дневната програма на децата, също да е възможност за педагозите за допълнителна работа с децата. Например
да им четат преди следобедната почива или пък като допълнителни занимания преди учебната година", допълни
за предаването "Рано в неделя".

Кампанията "Коя е твоята любима книга?" ще се проведе от 1 ноември до 30 ноември.

Повече можете да чуете в звуковия файл.

Хората в Гоце Делчев и Огняново отново показаха, че са с големи и щедри сърца.

Обединени от обща цел – да помогнат на 18-годишната Елена Маркова от с. Балдево да оздравее, младите хора от
ПМГ "Яне Сандански" в Гоце Делчев и от Огняново организираха два благотворителни базара.

В петък сутрин съучениците на 18-годишната Елена, бъдеща абитуриентка в ПМГ "Яне Сандански" подредиха
базар на централния площад в Гоце Делчев. Благодарение на тяхната вяра и желание да помогнат, както и на
щедрите и добри сърца на жителите и гостите на града, събраха малко над 8000 лева в подкрепа на лечението на
младото момиче, страдащо от рядка форма на анемия.

В неделя по обяд младите хора в гърменското село Огняново също организираха благотворителен базар. Каузата,
инициирана от Българския Младежки червен кръст в населеното място, от приятели и близки на Елена, бе
подкрепетна от много хора в неделния ден, които предоставиха и закупиха ръчно направени кулинарни изкушения,
картички, рисунки и сувенири.

Благодарение на съпричастността на десетките, отзовали се на благотворителната инициатива, бяха събрани
10045 лева за лечението на Елена. Кметът на спа село Огняново и председател на БЧК в община Гърмен г-жа
Димитрия Гюрова изказа благодарността си към всички, които подкрепиха каузата и дадоха своя принос за
лечението на Елена.

18-годишната Елена страда от рядка форма на анемия, в момента е в клиника в София, а й предстои и
последващо лечение в Турция. Сумата, необходима за лечението е непосилна за семейството й.

На 14 ноевмри ще се проведе базар и в сградата на ДНА в Гоце Делчев, на който ще бъдат изложени картини,
рисувани от съучениците на Елена. В момента на много места в град Гоце Делчев и Огняново има поставени кутии
за дарение, открита е и банкова сметка./ОБНОВЕНА/

Неслучайно тази благородна инициатива ще се случи на 1 ноември – Деня на народните будители

На 1.11.2022 г. - Деня на народните будители, търговските работници от бившите дружества НАРМАГ и Нова
Деница - Кюстендил, представлявани от г-жа Керка Златева, ще направят дарение от 3500 книги на читалищата от
община Кюстендил.

Заглавие: Младите хора в Гоце Делчев и Огняново събраха над 18 000 лева в подкрепа на 18-годишната Елена
Дата: 31.10.2022 13:37
Медия: ТопПреса

Заглавие: Даряват 3500 книги на читалищата в община Кюстендил
Дата: 31.10.2022 13:52
Медия: Инфо мрежа

https://toppresa.com/297793/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81
https://infomreja.bg/darqvat-3500-knigi-na-chitalishtata-v-obshtina-kiustendil-121943.html


Книгите са от библиотеката, която дружествата са създали през годините за своите работници и служители.

Идеята на дарителите е да се обновят фондовете на читалищните библиотеки от Общината и техният пример да
бъде последван и от други граждани и организации.

Неслучайно тази благородна инициатива ще се случи на 1 ноември – Деня на народните будители, защото
читалищата са средищата с мисията да поддържат огъня на знанието, да обогатяват духовния и културен живот, да
съхраняват и развиват българските традиции.

АВТОР: INFOMREJA.BG 

Днес Бордът на Ротари клуб-Пазарджик мандат 2022-2023 г. дариха книги на Регионална
библиотека"Н.Фурнаджиев". Дарението е по повод 1 ноември - Деня на народните будители, и съдържа заглавия
на български автори, сред които има произведения и за македонския въпрос, за европейците, за прабългарите и
др. Сред произведенията има книги на Антон Попов, Георги Хинчев, Димитър Талев, Бела Цонева-Динкова, Иван
Динков, проф.Божидар Димитров, Спас Ташев, както и алманах за Априлското въстание, на който един от авторите
е доц.Атанас Шопов, директор на Историческия музей в Панагюрище. Директорът на библиотеката Лъчезар Риков
благодари за дарението на ръководството на Ротари клуб - – президент Димитър Трифонов, секретар Калин
Костадинов и Стоян Йончев-ковчежник, и изрази задоволство, че все повече хора от различни възрасти идват да
заемат книги.

(Зн)

Виктория Иванова от арт-школа "Колорит" получи наградата "Отличниците на България" в кампанията на
"24часа" за 2022 година. Наградата на Виктория бе връчена на тържествената церемония в град София от
Десислава Тальокова, изпълнителен директор на фондация

Виктория Иванова от арт-школа "Колорит" получи наградата "Отличниците на България" в кампанията на "24часа"
за 2022 година.

Наградата на Виктория бе връчена на тържествената церемония в град София от Десислава Тальокова,
изпълнителен директор на фондация "Америка за България". Това е шестият випуск с отличници, в който бяха
класирани 14 деца-ученици от цяла България.

"24часа" започва тази инициатива, за да представи на читателите си най-красивите млади умове и творци на
България. Най-радостното е, че тази година голяма част от отличниците на България са избрали да продължат да
учат в България.

Виктория е на 18 години и се обучава в арт школа "Колорит" от 2010 година. Носител е на много престижни награди
от международни конкурси в близо 20 страни. Била е участник в международни арт фестивали и пленери в
Португалия, Македония и Румъния.

Само преди дни, тя се завърна като победител в 23-та Международна среща на младежкото изкуство "ЕВОРА
2022" в Португалия, където спечели Златен медал за цялостното си представяне на пленера, Златен медал за
творбите си, представени в международния конкурс за рисунка "Евора 2022", получи и Специална награда за "Най-
добра творба" на творческата задача "Прозорците на Евора". Вестник "24часа" направи на страниците си цялостно
представяне на невероятните творчески постижения на талантливото плевенско момиче. Нейният арт педагог
Майя Ананиева споделя, че тази награда е сбъдната мечта, един красив щрих в творческата биография на
творческия им екип. Виктория е абитуриентка. За някои ще бъде изненада, че тя ще кандидатства медицина. Но
със сигурност ще продължи да бъде творческа личност и да дарява красота.

Заглавие: Ротари клуб-Пазарджик дари книги на Регионалната библиотека
Дата: 31.10.2022 14:14
Медия: Знаме Пазаджик

Заглавие: Виктория Иванова от арт школа "Колорит" получи наградата "Отличниците на България" в кампания
на "24часа"
Дата: 01.11.2022 00:32
Медия: Дарик

https://zname.info/news/16672184726526/rotari-klub-pazardzhik-dari-knigi-na-regionalnata-biblioteka
https://darik.bg/viktoria-ivanova-ot-art-shkola-kolorit-poluchi-nagradata-otlichnicite-na-balgaria-v-kampaniata-na-24chasa-


На 28 октомври 2022 г. се навършиха точно пет години от стартирането на Националната кампания "Капачки за
бъдеще". На 29 октомври от Регионалното депо за неопасни отпадъци в Луковит потегли камион, натоварен с
близо 1 тон пластмасови капачки. Те бяха транспортирани до пункт на благотворителната организация. Това
съобщиха от пресцентъра на община Луковит.

Впечатляващото количество се дължи на отговорното отношение към кампанията от страна на съпричастни
жители и гости на Луковит и общината.

Масовото участие в инициативата се поддържа с постоянство по месторабота и на обществени места. На 1
ноември преди две години, на площад "Трети март" в Луковит беше монтирано метално сърце за събиране на
капачки – дарение от общинския съветник инж. Павлин Йотов и неговия брат Цветелин Йотов. Миналата Коледа
пред сградата на Кметство Дерманци също беше поставен метален символ на инициативата, закупен със средства
от местни дарители. По този начин гражданите имат възможност да допринасят за каузата по всяко време.

Още през 19 век хората са се събирали на родови срещи на Роженските поляни. По-късно мястото се огласява от
оркестъра "100 каба гайди" на Апостол Кисьов, Георги Чилингиров, Валя Балканска, Христина Лютова и Надежда
Хвойнева. Тези музиканти стават известни за широката публика именно на тези събори. Първото надпяване е през
1961 година. През 1993 съборът става национален. С Роженските поляни е свързана и националната дарителска
кампания "България заслужава", която стартира днес, съобщи БНР.

В тези мрачни времена приемаме предизвикателството да издигнем най-високия пилон в Европа, на който да се
вее българското знаме. Това обясни пред БНР Симеон Караколев от фондация "Наследство в бъдещето".

"То ще бъде и най-високото родно знаме в света, представляващо призив за духовно начало. Трябва да събудим
българския дух и да стимулираме единението".

Симеон Караколев се надява догодина, на Роженските поляни, да бъде поставено българското знаме на
височина от 111 метра. Разчетите сочат, че това ще струва около 1 милион лева. Представителят на фондация
"България заслужава" обяви, че ще има ежеседмична отчетност, както и че ще бъде заснет документален филм,
показващ изработката на това съоръжение.

Източник: БНР 

Водещи на концерта ще бъдат сценаристите от "Шоуто на Слави"- Ивайло Вълчев, Драгомир Петров, Филип
Станев, Александър Вълчев

Благотворителен концерт, в помощ на 22-годишния Емо от Добрич ще се състои на 27 ноември от 18:00 часа в
спортна зала "Добротица".

Изпълнителите, които са потвърдили участие са Галин, Диона, Петя Панева, Калинка Вълчева, Студио за поп-рок
певци "Сарандев",Евгения Стойчева, Александра Иванова, Никол Николова с вокален педагог Жана Стефанова и
още дует народно пеене: Петър Петров и Румяна Милушева, Дони Колев-гайдар, Рустислав Тодоров, Ивелин
Тодоров, Атанас Атанасов, Теодора Бонева и Георги Ковачев-гайдари, представителна фолклорна танцова студиа
"Добруджа" с ръководител Стоян Господинов.

От 31.10.22г., билети са налични в гр. Генерал Тошево - Мебелна къща" Душилови " и съвсем скоро на рецепцията
на хотел "Добруджа" в Добрич.

22-годишният Емо е в инвалидна количка от 3 години и половина, следствие на тежка катастрофа, която води до
парализа. Клиника в Тайланд предлага ново лечение, което представлява поставяне на импланти в гръбначния

Заглавие: Жители и гости на общината събраха близо 1 тон пластмасови капачки
Дата: 01.11.2022 09:03
Медия: Вестник "Луковитски Новини"

Заглавие: Кампания: Набират средства за издигане на най-високото българско знаме
Дата: 01.11.2022 09:33
Медия: Bunt

Заглавие: Благотворителен концерт "Заедно за Емо" на 27 ноември
Дата: 01.11.2022 10:42
Медия: Добрич Онлайн

https://lukovit-news.com/zhiteli-i-gosti-na-obsthinata-sabraha-blizo-1-ton-plastmasovi-kapachki.html
https://bunt.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD/
https://www.dobrichonline.com/novini/72476/blagotvoritelen-kontsert-zaedno-za-emo-na-27-noemvri


стълб, които пускат импулси по него и движат крайниците. Това е шансът на Емо отново да ходи и да движи
пръстите на ръцете си. Необходими са общо 252 500 долара за поставяне на два импланта и стволови клетки,
както и за 6-месечно последващо възстановяване и рехабилитация в същата клиника.

Ето как още може да се помогне:

Дарителска сметка в Общинска Банка клон град Добрич

IBAN: BG15SOMB91301068377002

BIC: SOMBBGSF

Титуляр: Емо Николаев Ангелов

Можете да дарите 1 лв. чрез DMS на номер 17 777 с текст EMO

PayPal: emo.angelov1919@abv.bg

Състезателят от националния отбор по спортна гимнастика Йордан Александров последва примера на
съотборника си Теодор Трифонов и се включи в благотворителната кампания "Да върнем усмивката на Криси".

Националът е предоставил за търга спортен екип, част от официалната екипировка на националния тим като за
него е определил сума от 150 лева.

Йордан Александров е участник на осем световни първенства по спортна гимнастика за мъже, финалист на
европейски шампионат, многократен финалист и медалист от Световни купи.

Теодор Трифонов предостави два артикула за каузата - бронзов медал, спечелен на турнир в Букурещ, който беше
продаден за 200 лева и спортно горнище, част от екип на националния отбор. За втория артикул състезателят на
Светкавица (Търговище) беше определил цена от 150 лева, но само за броени часове, той беше продаден за
сумата от 200 лева. Парите отново ще бъдат преведени по сметката на Кристина Динкова, която страда от
множествена склероза.

Лечение на това заболяване няма. Има медикаменти, имуномодулатори и имуносупресори, които могат да
променят курса на развитието. Най-обещаващата терапия за стопиране на прогреса при Множествена склероза е
трансплантация на автоложни (хематопоетични) стволови клетки. След стимулиране се реколектират стволовите
клетки, в лабораторни условия се отделят здравите от провъзпалителните Т-клетки. Прави се 3 дневна
химиотерапия да анулира "паметта" на имунната система и се трансплантират здравите клетки. Криси има
предложение за трансплантация в Клиниката по хематология "Пирогов" в Москва. Сумата, което е необходима за
тези процедури е 50 000 евро.

/ИК/

Младите Ротарианци организира хелоуин парти в Арт Бар енд Динър, за да помогнат на Габи. На
благотворителното парти присъстваха много младежи, които бяха съпричастни с каузата на Ротарианците. Много
мил жест направиха и собствениците на заведението - освен, че помогнаха с организацията , те дариха и таксата
събрана на входа на нощното заведение, отново тяхна собственост.

" Като президент на Интеракт Клуб Кържали искам да благодаря на собствениците на Арт Бар енд Динър, но искам
да. лагодаря и на DJ Любослав Илиев, който забавлява съучениците ни без да поиска хонорар " - сподели Окан
Али. "Интеракт е програма на Ротари Интернешънъл за младежи на възраст между 12 и 18 години и тази година
младежите на Ротари Кърджали доказах ,че са готови да работят в името на доброто , работейки със съвестни и
добродушни партньори " - каза Айтен Сабри - отговорник за младото поколение към Ротари.

Заглавие: Йордан Александров също се включи в благотворителната кампания "Да върнем усмивката на
Криси"
Дата: 01.11.2022 15:07
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Поредната благотворителна инициатива на Интеракт Клуб Кърджали събра 1700лв за малката Габи.
Дата: 02.11.2022 07:22
Медия: Perunik.COM

https://www.bta.bg/bg/news/sport/353112-yordan-aleksandrov-sashto-se-vklyuchi-v-blagotvoritelnata-kampaniya-da-varnem-u
https://www.perunik.com/news/552725/porednata-blagotvoritelna-initsiativa-na-interakt-klub-kardzhali-sabra-1700lv-za-malkata-gabi


Кърджали бг вести

На 1 ноември стартира най-мащабната коледна кампания "Операция: Плюшено мече", която има за цел да
зарадва децата в неравностойно положение. Във Великотърновска област инициативата се провежда за седма
поредна година. В нея са включени 181 деца от 15 социални институции. Сред желанията на децата и младежите
са за Коледа да получат играчки, конструктори, раници, спортни пособия, дрехи и обувки.
Националната кампания "Операция: Плюшено мече" е създадена преди 15 г. от доброволци. Първоначално
започва с идеята за осигуряване на подаръци за деца от един дом, а днес вече се е превърнала в сдружение в
обществена полза, приобщило хиляди съмишленици. Освен това сдружението подкрепя талантливи младежи в
неравностойно положение и им дава шанс за реализация чрез целогодишната менторска програма "Скритите
таланти на България".
Всеки, който иска да се включи в коледната кампания и да закупи подарък на дете в нужда, може да го направи
чрез сайта на организацията – https:// plushenomeche.org.
Кампанията приключва на 5 декември, уточняват организаторите.
Весела БАЙЧЕВА

Благотворителен футболен турнир "Заедно за Бела" ще се проведе в Пловдив, съобщиха организаторите на
турнира. 
Той има за цел да се съберат средства за малката Белослава Бориславова, която се нуждае от стедства, за да се
пребори с внезапен извънболничен сърдечен арест, в следствие от който получава хипоксия /аноксия на мозъка
от липса на кислород/. 
Мачовете ще се играят на 27 ноември /неделя/на футболно игрише "Атрим Арена" в Пловдив. Отборите ще са от по
шест човека, като няма ограничения за броя на отборите. Те може да са от цялата страна. 
Турнирът ще започва в 9.30 ч. сутринта. Графикът ще обявим допълнително, след като стане ясно колко отбора са
се записали. 
Таксата за участие на отбор е 100 лева. Телефонът за записване е: 0877943116 - Мариян Бояджиев, организатор
на турнира с подкрепата на AtrimArena Plovdiv.
С общи усилия и инициативи обаче можем заедно да съберем средствата. 

Благотворителен концерт в подкрепа за лечението на малкия Мерт ще се състои днес, 3-ти ноември, в Асеновград.

6-годишното момченце е диагностицирано със спастична церебрална парализа на долни крайници и се нуждае от
средства за своето лечение.

Благородното събитие ще се проведе от 18:30 ч. в ресторант "Сани"

Участие в инициативата ще вземат Стефан Илчев, Елица, квартет Note, танцов състав Станимака, денс формация
"Косара", Невена Момнева , ансамбъл Еподай– Веселин Козарев, детска градина "Мая" – Пловдив, Аглея Канева и
Александър Вичев, Съни и Тодор Бакърджиев (Тромпет), Александър Маринов (Акордеон ), Севджан Рамадан,
музейна музикална школа.

На събитието ще има и благотворителен базар на предмети, изработени от деца, учители и родители от детска
градина "Дружба" в Асеновград

Събраните средства ще бъдат предоставени за лечението на малкото момченце.

Заглавие: Стартира "Операция: Плюшено мече"
Дата: 02.11.2022 11:41
Медия: Янтра днес

Заглавие: Събират пари за малката Бела, която се бори с аноксия на мозъка
Дата: 02.11.2022 10:40
Медия: Пловдив 24

Заглавие: Благотворителен концерт в подкрепа на малкия Мерт в Асеновград
Дата: 03.11.2022 08:31
Медия: Всичко за Първомай

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/startira-voperatsiya-plyusheno-metchev.html
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Subirat-pari-za-malkata-Bela-koyato-se-bori-s-anoksiya-na-mozuka-1449381
https://www.parvomai.net/news/552767/blagotvoritelen-kontsert-v-podkrepa-na-malkiya-mert-v-asenovgrad


На 10 ноември, от 18:00 ч. в голямата зала на НЧ "Обединение 1913" ще бъде представен интерактивният
спектакъл "Традициите ни обединяват". Представлението е благотворително и всички приходи от билети ще бъдат
дарени за каузата на 13-годишната Габи от Кърджали, която се бори с тежката и рядка диагноза Сарком на Юинг
и има нужда от скъпо лечение в чужбина.

На място ще бъдат представени и дарителски кутии.

Спектакълът представя танци, песни и носии от шестте основни фолклорни области в България, както и прекрасни
образци на турския и ромския фолклор, в съчетание с образователна мултимедийна презентация и е подходящ за
публика от всички възрасти.

Хореограф е Огнян Камишев, песните са в изълнение на певицата Христина Чаушева, а танците: на Василка
Щинкова, Диана Соколова,Хасан Хасан и Евтим Иванов.

Това ще е първото представяне на спектакъла в Кърджали. Билети можете да закупите всеки делничен ден от
09:00 до 16:00 ч. на касата на НЧ "Обединение" 1913; от 16:00 до 18:00 пред входа на голямата зала на
читалището; или на телефони +359 892602686 и +359 892602691.

Повече за каузата на Габи: https://www.facebook.com/futureforgabi

Повече за спектакъла "Традициите ни обединяват": https://www.facebook.com/traditionsuniteusproject

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

Проект "Традициите ни обединяват" е финансиран по програма "Културно предприемачество, наследство и
сътрудничество" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Резултат 2
"Подобрен достъп до изкуства и култура".

Бенефициент: НЧ "Обединение 1913" Кърджали, България.

Партньор: BJERKAKER LEARNING LAB, Осло, Норвегия.

Обща сума на проекта: 282 156,20 лева.

Това съобщиха от ръководството на читалището.

51-годишната Милена Христова от Габрово се нуждае от помощ. Налага ѝ се да претърпи сложна операция в
чужбина за освобождаване на гръбначния мозък.

Становището на лекарите е, че ако не се направи операцията, ще настъпи парализа. Диагнозата ѝ е тежка
сколиоза от 60 градуса, причинила много дегенеративни промени и стеснение на гръбначно-мозъчния канал.
Изкривяването прогресира бързо.

След преглед от проф. д-р Онур Кулаксъзоглу – неврохирург от болница Джерахи-Истанбул, Турция, заключението
е, че операцията трябва да се извърши възможно най-скоро, защото е на лице нерв, които се притиска. При
неговото скъсване може да се стигне до парализа!

Сумата, необходима за оперативната интервенция, определена от болницата е твърде висока и непосилна за
Милена и семейството ѝ. Нужни са 22 750 евро.

БЛАГОДАРИМ на всеки, който се отзове!

БАНКОВИ СМЕТКИ 
BGN 

Заглавие: Читалище "Обединение 1913" с благотворителен спектакъл за малката Габи
Дата: 03.11.2022 09:05
Медия: Asenovgrad.NET

Заглавие: Зов за помощ: Жена от Габрово се нуждае от спешна операция!
Дата: 03.11.2022 09:52
Медия: Gabrovo News

https://www.asenovgrad.net/news/552808/chitalishte-obedinenie-1913-s-blagotvoritelen-spektakal-za-malkata-gabi
https://www.gabrovonews.bg/news/192257/
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Професионална гимназия "Братя Евлогий и Христо Георгиеви" си поставя за цел да събере до 300кг пластмасови
опаковки до края на годината

ПГ "Братя Евлогий и Христо Георгиеви", Карлово се включва към програма за образователни дейности, насочени
към младежи, с която ще насърчи отговорното и "зелено" поведение на децата. Училището се включва в
дейностите на сдружение BG Бъди активен към програма "Младежи за околна среда" на МОСВ, а заниманията за
младите хора текат едновременно в три български града – Бургас, Карлово и Хасково.

В рамките на участието си, и в партньорство с местния Младежки център, училището ще постави арт инсталацията
Шишеяд, в която учениците ще могат да събират празни и смачкани пластмасови бутилки. По този начин от
педагогическия съвет смятат, че ще стимулират участието и интереса към темата за разделно събиране у децата
по креативен и забавен начин. "Целта ни е до края на учебната година да съберем над 300 кг. пластмаса. Искаме
да изградим у нашите ученици самосъзнание за разделно събиране на отпадъци, да им помогнем да осъзнаят
колко важно е това за опазване на околната среда дело и колко значими малки крачки биха могли да правят те
всеки ден, за да опазват околната среда", казва инж. Топалски, Директор на училище "Братя Евлогий и Христо
Георгиеви". Участието в програмата присъединява град Карлово към националната кампания "Искам да съм
полезен…Рециклирай ме!", целяща стимулиране разделно събиране на опаковки и тяхното рециклиране. Като
част от нея, в близо 30 населени места са поставени арт инсталациите, наречени "Шишеяди", които събират
пластмасови бутилки и ги връщат за рециклиране. Организаторите очакват събраното количество да е над 20 тона
до края на годината.

За повишаване на културата и знанията на участващите ученици по темата с опазване на околната среда и
разделното събиране на отпадъци, училището планира да осъществи още редица различни занимания.
Планирано е и въвличането на местните жители и общности в близост до училището към идеята за по-отговорно
поведение и по-голяма ангажираност към града.

Населените места "притежатели" на арт инсталациите за събиране на пластмасови бутилки вече са 24, като в
цялата страна, до момента, има разположени над 45 "Шишеяда" на различни места градски зони, като площади,
училища и детски градини и други. Кампанията "Искам да съм полезен…Рециклирай ме!" е част от проекта на
сдружение BG Бъди активен – "Партньорство за красива и чиста България", подкрепен от Фондация Кока-Кола.

Дейностите в трите града са в партньорство с местните РИОСВ (Регионалните инспекции по околна среда и води)
и са част от програма "Младежи за околна среда" на Министерство на околната среда и водите. Във всеки град,
сдружението координатор, е ангажирало местен партньор, който да допринесе на регионално ниво със своя опит
и ангажимент за повишаване на културата по опазване на околната среда.

Общо 180 са инициативите част от Програмата на МОСВ "Младежи за околна среда" и са по идеи на граждански
организации, читалища, училищни настоятелства, младежки мрежи и природозащитни сдружения от страната. Те
се изпълняват съвместно с 23-те регионални структури на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и
води, Дирекциите на националните паркове, Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда.

Настоящата публикация е изготвена от сдружение BG Бъди активен по програмата на Министерство на околната
среда и водите "Младежи за околна среда" чрез възлагане от РИОСВ-Пловдив. Отговорност за съдържанието
носят изпълнителите на инициативата и то не отразява задължително позицията на Министерството.

За автора 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Заглавие: Ученици от карловска гимназия се включват в кампания за събиране на бутилки
Дата: 04.11.2022 13:42
Медия: Медия кафе

Заглавие: Съвсем по руски тертип: "Възраждане" внесе законопроект за "чуждестранни агенти"
Дата: 31.10.2022 19:48

https://www.mediacafe.bg/kauzi/uchenitsi-ot-karlovska-gimnazia-se-vklyuchvat-v-kampania-za-sabirane-na-butilki/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/10/31/4409576_suvsem_po_ruski_tertip_vuzrajdane_vnese_zakonoproekt/


Представете си следния казус: имате близко дете, нуждаещо се от най-обикновена инвалидна количка, и
благодетел от Германия му дарява модела Antar AT52302 46, който е купил от "Амазон" за 510 евро. До 15 дни,
след като сте го получили, трябва да се регистрирате като "чуждестранен агент" под заплахата от глоба от хиляда
до пет хиляди лева (и 5-10 хил лв. втората година, ако случайно не сте разбрали за този нов режим). Всяка година
подлежите на финансов одит, а ако не сте се регистрирали, Министерството на правосъдието ви вписва служебно
и следва данъчна ревизия.

Нещо повече - трябва да си спомните дали не сте получавали финансово или материално подпомагане от чужбина
за повече от хиляда лева годишно през предходните 5 години. Иначе пак сте заплашени от изброените глоби и
проверки. По-зле става, ако сте неправителствена организация или сдружение.

Добре дошли в България през XXI век така, както си я представят 19 депутати от "Възраждане", внесли в четвъртък
в деловодството на парламента своя проект за закон за регистрация на чуждестранните агенти. Ако той бъде
одобрен в оригиналния си вид, примерът с инвалидния стол има продължение.

Продавачи на репресии, или за идеята на "Възраждане" за медии "чуждестранни агенти"

Дори да сте спазили изброеното и да искате да помогнете и на други хора в подобна нужда или да разкажете на
деца в училище за едно добро дело, в следващите 5 години се лишавате от редица свободи и права:

"да участва в политически дейности, лобиране или предизборна агитация под каквато и да е форма, както и в
дейности по оказване на влияние върху всяка част от обществеността в България по отношение на вътрешната и
външната политика"

"забранява се да извършват дейности в държавни и частни детски градини, училища и центрове за подкрепа за
личностно развитие (...), в държавни и частни университети (...), в здравни и болнични заведения, в социални
домове и в обекти на МВР и Министерство на правосъдието, както и в БАН."

Има и още. Ако сте фотограф и сте получили средства да си купите хубав фотоапарат (или самата камера) от
чуждестранна фондация или чуждестранен гражданин, трябва веднага да си направите интернет сайт, да обявите
там, че сте "чуждестранен агент" и да посочите в снимките си (да, не е грешка "в снимките") че сте с такъв статут.
Същото важи за нотите на композитори, произведенията на художници, чертежите на архитекти...

Приложното поле е описано по такъв начин в проекта, че би трябвало учени, оборудвали през последните 5
години лабораториите си с чуждестранна помощ, организирали събития с външни средства (които не идват от
фондовете на ЕС) или работещи по международни проекти с външно финансиране, да се регистрират като
"чуждестранни агенти" и да прекратят професионалните си занимания.

Всичко това се случва по-малко от месец след като лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов опита да
изгони от пресконференция журналист от "Дневник" и след това се закани, че ще внесе закон за чуждестранните
агенти. Макар че още в началото на октомври Костадинов го рекламира като "българският аналог" на
американския закон за регистрация на чуждите агенти, текстовете в него несравничо повече го доближават до
руската му версия, която стана причина за закриването на редица свободни медии и неправителствени
организации и преследване на отделни лица, неудобни на режима на Владимир Путин.

За разлика от американския закон, фокусиран предимно върху лобистката дейност и имащ предимно
регистрационна функция (и с доста ограничен обсега в медиите), проектът за закон на "Възраждане" е насочен и
към средствата за масова информация, и към физическа лица, т.е. обикновени хора.

Декларираната цел е "осъществяване на държавен контрол и регулация на прозрачността и публичността спрямо
източниците и целта на извършваните преводи и предоставяно безвъзмездно материално подпомагане от
чужбина". В мотивите към законопроекта пък се посочва, че целта на закона е да защитава националната
сигурност и ще допринесе към международните усилия за борба с прането на пари.

Законът на САЩ за чуждестранните агенти не е пример за подражание 
Кой попада под ударите на закона

Според текстовете в новия законопроект, той ще може да се прилага в следните случаи:

предоставяне на социални, потребителски или други услуги свободно или по силата на закон, както и при
всяка дейност с нестопанска цел в частна или обществена полза;
публично разпространяване на информация чрез средствата за масово осведомяване (медиите);
извършване на разяснителни, обучителни, информационни, агитационни и други кампании;
реализация на проекти, насочени към или засягащи отделни социални групи от обществото и финансира от
външни източници.

Дата: 31.10.2022 19:48
Медия: Дневник



От обхвата на закона са изключени дейностите, финансирани със средства от Европейския съюз, както и такива,
извършвани от организации, занимаващи се с религиозни дейности, спортни клубове, застрахователни дружества,
финансови институции и търговски дружества, подлежащи на лицензионен режим извън този по Закона за
радиото и телевизията. Няма да се вземат предвид и търговски приходи от чужбина, но не е ясно какво се има се
има предвид под тази формулировка.

Заклеймени като "чуждестранни агенти" могат да бъдат както физически, така и юридически лица, сред които
такива извършващи нестопанска цел (т.е. неправителствени организации), сдружения и партии.

За хора, свързани с чуждестранни агенти пък ще се считат основателите, ръководителите, участниците или
служителите на организации, определени като чуждестранни агенти, както и собствениците, съдружниците и
акционерите в търговски дружества, определяни като чуждестранни агенти.

За материално подпомагане ще се смята всяка безвъзмездна материална помощ от паричен или друг характер,
получена пряко или косвено от чужбина и в размер на над 1000 лв. за период от една година. Това включва
финансирания от чужди правителства или държавни предприятия, чуждестранни фондации и организации,
граждански дружества или обединения, включително и от обикновени хора. Изрично се посочва, че за средства по
смисъла на закона ще се считат и средствата, предоставени от чужди лица за обучения, семинари, образователни
курсове, програми, социални дейности и проекти.

Т.е. ако български гражданин реши от чужбина да подкрепи талантлив българин с качествен лаптоп чрез
доброволното дарение, получателят трябва да се регистрира като "чуждестранен агент". 
Клеймото "чуждестранен агент"

Идеите на "Възраждане" продължават с предложение да се създаде публичен електронен регистър на
"чуждестранните агенти", към който всяко задължено лице да декларира, че получава подпомагане от чужбина в
15-дневен срок. Според законопроекта Министерството на правосъдието е длъжно в 7-дневен срок от
получаването на уведомлението да изпрати информация то Агенцията по вписванията или регистър БУЛСТАТ,
които да впишат лицето като "организация с чуждестранно подпомогане" и да посочат след наименованието на
лицето - "чуждестранен агент".

Заличаването от регистъра ще може да се случи само след изтичането на петгодишен срок след регистрацията,
ако междувременно в този срок не е получавало други средства от чужбина. Операторът на въпросния публичен
регистър ще бъде задължен всяка седмица да предоставя на Съвета за електронни медии (СЕМ) и на
Министерския съвет (МС) актуална информация от базата данни за лицата, регистрирани като "чуждестранни
агенти".

Ограничения за "чуждестранните агенти"

Почти в точно копие от в репресивното руско законодателство на регистриралите се хора и структури се забранява
още:

да извършват творческа дейност за сметка на държавния или местния бюджет, да участват в обществени поръчки,
да участват в проекти на държавната и местната власт и да извършват оценки върху околната среда

Неспазилите закона субекти, различни от физическите лица, ще бъдат наказвани с глоба от 5 хил. до 10 хил лв.
При повторно нарушение глобата е от 15 хил до 20 хил лв.

Повече от 16 години се борим за правата на децата. Основната цел на новата ни кампания
#УсилиГласаНаДецата е през забавно общуване на деца и родители да привлечем вниманието към това
колко е важно да говорим с тях и да чуваме гласа им. Всички заедно като общество. И да усилим гласа на
децата.

Кампанията започна със споделяне на десетки видеа с #НеСеВкисвай #УсилиГласаНаДецата. Сред
подкрепилите инициативата са и Ивайло Иванов-Играта и д-р Таня Андреева. Онлайн видеата са гледани от над
30 000 души. В тях родители отговарят на 5 въпроса на своите деца и при грешен отговор изяждат резен лимон.
Предизвикателството е много забавно и бързо стана популярно.
С тази кампания отговаряме на въпроса "Защо е важно да изслушваме децата":
• Защото мнението им има значение
• За да се научат и те да изслушват
• За да могат и те да уважават другите

Заглавие: Национална мрежа за децата стартира кампания #УсилиГласаНаДецата с важното послание, че
децата трябва да бъдат чути
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• За да знаят как да отстояват позициите си
Много хора вече подкрепиха кампанията. Инициативата продължава - всеки може да се включи със свое видео,
както и да дари за каузата на nmd.bg/dari. Така Национална мрежа за децата може да продължи своята работа в
името на това всяко дете на България да бъде чуто, да расте щастливо и здраво.
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