
СЪДЪРЖАНИЕ

БДФ Медиен мониторинг - 30 декември 2022 г. - 6 януари 2023 г.

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

БДФ В МЕДИИТЕ

18 домакинства от карловските села Богдан, Каравелово и Слатина ще получат по 11 000 лева от кампанията
"Помагане", инициирана от Фондация "Работилница за граждански инициативи", Националната асоциация на
доброволците в България, фондация BCause и Български дарителски форум.

Кампанията стартира седмица след наводненията и за 3 месеца бяха набрани 199 000 лева, каза в предаването
"Радиокафе" Илияна Николова, изпълнителен директор на ФРГИ.

"С тях решихме да подпомогнем хората, които са най-сериозно засегнати. Ние подкрепяме семействата, които
искат да възстановят живота си в трите села - Богдан, Каравелово и Слатина, и които къщи са били в първа или
втора група на засегнатите, според методологията на местния щаб. Със сумата от 11 000 лева е много трудно да се
направи основен ремонт", добави Николова.

От кампанията "Помагане" ще бъдат подпомогнати финансово 15 семейства от с. Богдан, две от с. Каравелово и
едно семейство от с. Слатина.

"В тези 18 семейства живеят 66 човека. Ние вече сме превели на 16 семейства тези средства. Надявам се вече да
са започнали и някаква работа по възстановяването", каза Илияна Николова.

За началото на учебната година са закупени и предоставени училищни помагала на стойност близо 3000 лв.

Всеки втори българин е дарявал през 2022 г. Хората реагират спонтанно и са съпричастни при природни бедствия
и хуманитарни кризи, като тази в Украйна, обясниха от Български дарителски форум.
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"И голямата бежанска вълна на хора, които търсят закрила извън Украйна, както и природното бедствие в
Карловско. Тези две поредни кризи, още повече случващи се след двете ковид години, генерираха отново огромна
вълна от съпричастност, дарителство и доброволчество", обясни Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор
на Български дарителски форум.

Пострадалите от наводненията в Карловско са били най-благодарни на моралната подкрепа оказана им от страна
на доброволците, обясниха от Български дарителски форум.

"В първите дни на бедствието видяхме колко много доброволци, спонтанно организирани и с помощта на колеги от
граждански организации, които професионално работят за насърчаване на доброволчеството, от почти всички
кътчета на страната, се насочиха към бедстващите села и домове ", допълни Теодора Бакърджиева.

Повече гледайте във видеото.

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Сдружение "Образователна общност - Варна" ще проведе курс за начинаещи учители, съобщиха от организацията
за БТА. Той ще бъде в две направления - за управление на класната стая и учебния процес, както и за управление
на конфликтите и стреса.

Сесиите ще бъдат с продължителност от 36 часа и ще се състоят във Варна. С начинаещите педагози ще работят
опитни обучители и образователни консултанти, които ще проведат дискусии по реални казуси и ще споделят
личен опит, поясняват от сдружението. Ще бъдат организирани и срещи за обмен на добри практики с опитни
учители от региона.

Курсът е отворен за студенти, завършващи скоро педагогическото си образование или начинаещи преподаватели.
Процедурата по кандидатстване е до 30 януари чрез попълване на формуляр. Ще могат да се включат 30 души,
поясни за БТА Никол Младенова от организацията.

Целта на курса е да се помогне на участниците да развият умения и да придобият самоувереност в класната стая,
казаха още от сдружението. Екипът е стигнал до идеята за създаване на такава форма за подкрепа след
наблюдения и проучвания, показали, че начинаещи преподаватели изпитват неувереност в подготовката си и
уменията за управление на учебния процес. Друг проблем в образователната система, установен от
организацията, е липсата на менторство и подкрепяща среда за обмяна на добри практики между опитни и млади
учители.

В сдружение "Образователна общност - Варна" членуват родители, педагози, психолози, терапевти и други
специалисти, работещи с деца. Те реализират дейности и проекти, свързани с образованието в града.
Инициативата "Мастър клас за начинаещи учители: "Готови за училище" на Сдружение "Образователна общност -
Варна" е в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум и е
подкрепена от Програмата "Ти и Лидл за по-добър живот".

/ТС/

Kaufland дарява 20 000 лева в подкрепа на програмата "Топъл обяд". Чрез нея Българският Червен кръст (БЧК)
осигурява безплатна топла храна за ученици в нужда. Средствата за дарението са отделени от продажбата на
детски играчки от собствената марка на веригата Kidland през декември.
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"Топъл обяд" е сред най-дългогодишните програми на БЧК, а Kaufland е неин традиционен партньор вече 13
години. Благодарение на програмата, безплатна топла храна в училище получават деца в неравностойно
положение – сираци, полусираци, от многодетни семейства или с трайно безработни родители. За голям брой от
тях осигуреният топъл обяд е значима мярка срещу отпадането от училище.

През изминалия декември клиентите на Kaufland в цялата страна имаха възможност да помогнат на тези деца,
като купят играчка Kidland. Компанията отделяше 30 стотинки от всяка продадена играчка Kidland в подкрепа на
"Топъл обяд", като отделените средства за дарението са в размер на 20 000 лева.

"Благодарни сме, че през празничния месец декември клиентите ни отвориха сърцата си и подпомогнаха
благородната кауза на БЧК. С покупката на играчка Kidland те зарадваха две деца – своето с коледен подарък, а
дете в нужда с топла храна", каза Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации и CSR" в Kaufland
България.

Общата сума, дарена от началото на съвместното сътрудничество на Kaufland България с БЧК по програмата, е
над 480 хиляди лева. От началото на програмата до момента хуманитарната организация е осигурила
приблизително 2 милиона безплатни топли обяда за нуждаещи се деца, които посещават училище.

Близо 300 000 лева (279 718) за училища без тормоз са дарени за кампанията на УНИЦЕФ "Подкрепи отбора на
бъдещето – Децата на България. Стъпки заедно към училище без насилие". Това съобщиха от пресцентъра на
УНИЦЕФ България.

Инициативата започна на 1 декември 2022 г. и продължи до 4 януари 2023 г. в 45 супермаркета "Фантастико". В
периода на кампанията клиентите на веригата имаха възможност да направят дарение в размер на един лев или
по-голяма сума на касите, при заплащане на закупените от тях стоки.

"Насилието в училище е една от причините за намаляване на посещаемостта и понижаване на академичните
постижения. Вярваме, че стъпка по стъпка и с обединени сили можем да постигнем положителна промяна за
децата, която ще има дълготраен ефект върху общностите и обществото като цяло", заяви Кристина де Бройн,
представител на УНИЦЕФ в България, цитирана в съобщението.

Събраните средства ще подкрепят качественото разрастване на дългосрочната програма на УНИЦЕФ "Стъпки
заедно към училище без насилие", която се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и науката, с
активното участие на цялата училищна общност, надграждайки добрите практики и съществуващия опит в страната,
като целта е в следващите две години да обхванем още 200 училища с 1000 учители и 20 000 деца, посочват от
организацията.

До момента по програмата "Стъпки заедно" близо 3000 ученици от първи до 12 клас участваха в работилници за
развиване на социално-емоционални умения, като част от тях преминаха специално обучение за "миротворци", за
да помагат на свои връстници. Над 160 педагогически специалисти бяха обучени за прилагане на възстановителни
подходи в училище, като бяха подкрепени и с тренинги за превенция на професионалното прегаряне. По
програмата бяха проведени и обучения, насочени към системна работа за подобряване на взаимодействието с
всички родители, включително работа с отделни родители при кризисна ситуация, като общо над 500 родители се
включиха в тематични родителски срещи и общностни събития.

Начало на националната кампания "Подкрепи отбора на бъдещето – децата" беше дадено на 15 ноември 2022 г.,
в навечерието на Световното първенство по футбол в Катар. Целта на кампанията беше да се насочи вниманието
на обществото върху три ключови теми – ранно детско развитие, качествено приобщаващо образование за децата
с увреждания и специални потребности и закрила от насилие за всяко дете. Те са сред основните приоритети на
Детския фонд на ООН при новата петгодишна програма на организацията за България, която започва от 2023 г.,
съобщиха организаторите на инициативата.

Първите години от живота на едно дете са ключови за неговото развитие, напомнят от УНИЦЕФ. Организацията
работи за намаляване на насилието у дома, в училище, в общността и в онлайн пространството. Едно на всеки две
деца и младежи в България (47%) е преживяло някаква форма на насилие на възраст под 18 г., показват данните
на Детския фонд.

/АБ/
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18 домакинства от карловските села Богдан, Каравелово и Слатина ще получат по 11 000 лева от кампанията
"Помагане", инициирана от Фондация "Работилница за граждански инициативи", Националната асоциация на
доброволците в България, фондация BCause и Български дарителски форум.

Кампанията стартира седмица след наводненията и за 3 месеца бяха набрани 199 000 лева, каза в предаването
"Радиокафе" Илияна Николова, изпълнителен директор на ФРГИ.

"С тях решихме да подпомогнем хората, които са най-сериозно засегнати. Ние подкрепяме семействата, които
искат да възстановят живота си в трите села - Богдан, Каравелово и Слатина, и които къщи са били в първа или
втора група на засегнатите, според методологията на местния щаб. Със сумата от 11 000 лева е много трудно да се
направи основен ремонт", добави Николова.

От кампанията "Помагане" ще бъдат подпомогнати финансово 15 семейства от с. Богдан, две от с. Каравелово и
едно семейство от с. Слатина.

"В тези 18 семейства живеят 66 човека. Ние вече сме превели на 16 семейства тези средства. Надявам се вече да
са започнали и някаква работа по възстановяването", каза Илияна Николова.

За началото на учебната година са закупени и предоставени училищни помагала на стойност близо 3000 лв.

АДРЕС е най-голямата българска агенция за недвижими имоти в България. От създаването си през 1993 г.
постоянно разширява дейността си и днес предлага професионални услуги в най-голямата мрежа офиси на
територията на цялата страна, в които работят над 500 професионално обучени консултанти.

Поговорихме си с Гергана Тенекеджиева, изпълнителния директор на компанията за дарителството и развитите
КСО практики на АДРЕС.

Разговорът води Гергана Павлова, Специалист "Комуникации" във Фондация BCause.

Какво е за Вашата компания корпоративната социална отговорност?

Мога да кажа, че я смятам за задължителна. Големите компании са звено, което има ресурс да се ангажира с
важни социални каузи, но и да дава пример на останалите – на по-малкия бизнес, на отделните хора, ако искате –
и на държавата. Освен това в АДРЕС работят много служители и аз смятам за свой дълг да ги ангажирам,
доколкото мога, с хора и съдби, които имат нужда от подкрепа.

Защото добротворчеството е въпрос на нагласа – колкото повече виждаш резултатите от усилията или средствата,
които си вложил, толкова повече ще искаш да участваш в различни каузи. И това не е въпрос единствено на
финансови възможности, човек може да помага по много начини. Но е важно да видиш с очите си личните човешки
съдби и как именно твоят малък жест може да се окаже много голям за някого.

Как избирате каузите, които да подкрепите?

Когато започнеш да избираш каузи, много бързо разбираш, че не можеш да помогнеш на всички. Затова е
наистина полезно да откриеш партньори – фондации, в които има много доброволци, както и по-детайлно
познаване на отделните проблеми.

Често избираме каузите си по предложения на наши служители. Органзираме различни кампании,
благотворителни базари, лични срещи за подкрепа. Обикновено децата са във фокуса на нашите инициативи –
вярвам, че можем да им помогнем да се преборят с факта, че съдбата не им е дала добър старт. И с малко помощ
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да достигнат желанията и мечтите си.

Вие лично се ангажирате с тези каузи - смятате ли, че това е начин да стимулирате и служителите си да бъдат по-
ангажирани?

Категорично. Но не това ме води. Както казах, КСО е важна, тъй като бизнесът трябва да дава пример. Но личният
пример е нещо, което не можеш да дадеш, ако искрено не вярваш в каузата, която защитаваш. Ангажирам се
лично, защото искам. Искам хора, които не са имали късмет, да се превръщат в щастливи, пълноценни и
удовлетворени личности. И ако аз мога да допринеса за това, не виждам защо да не го правя. Доброто е заразно.

Затова и съм убедена, че когато става дума за каквато и да било благотворителност, тя трябва да има и гласност.
До съвсем скоро битуваше разбирането и у мен самата, че когато даваш, трябва да го направиш тихо и скромно. Но
тихото помагане не заразява. Днес, в ерата на социалните мрежи, е много лесно и бързо да покажеш как
дарителството и добротворството като цяло могат да станат част от ежедневието. Защото те не бива да са нещо
изключително и специално, а просто нормална част от нещата, които човек регулярно прави в живота си.

Последната ни инициатива е с фондация П.У.Л.С. и е за хората, подложени на системен тормоз у дома. И нека е
ясно – тук не говорим за родител, който два пъти е изтървал нервите си и е повишил тон на детето си. Има реални
жертви на истинско насилие. Случаи, в които говорим за побой, понякога до смърт. И не бива да ги бъркаме със
семейните конфликти, разрешими на личностно ниво. Голяма част от обществото е с нагласата "те сами са си
виновни". Не са. Още по-малко децата.

Как решихте да разширите подкрепата си и да дарите и за фондация П.У.Л.С. ?

Според статистиката на фондация BCause, каузите, свързани с домашно насилие, са най-непопулярни у нас.
Действително тук все още върлува схващането, че това е личен и семеен, а не обществен проблем, че това не ни
засяга, че тези най-често жени и деца трябва сами да се справят. Не са редки и случаите, в които жертвите не
срещат подкрепа дори в собствените си семейства.

Затова и центровете за подкрепа често се оказват единствен изход за тези майки. Осигурените от общините
средства са крайно недостатъчни, заложеното в годишния им бюджет стига до април, а от април до декември
разчитат на дарения. Важно е да знаем, че бягащите от домашно насилие имат нужда не просто да бъдат
приютени между 4 стени. Те трябва да получат специализираната помощ на психолози, социални работници,
юристи, за да стъпят на краката си, да си намерят работа, да получат подкрепа, за да дадат пълноценна грижа на
децата си. И да имат самочувствието да устоят на тези, които ще им кажат "Това са капризи, всички сме яли бой".

Виждате ли резултатите от Вашата подкрепа и какво Ви означават те за Вас?

Да, разбира се. Виждаме усмивките и емоциите, виждаме будни, любопитни деца, пред които стои живот, пълен с
възможности, трябва им само малко подкрепа. Радваме се, когато им даваме възможност да се обучават, да имат
социална среда, да комуникират с различни хора. И това ни стимулира да продължаваме. Защото е много трудно
да даваш и да бъдеш консистентен в това, ако не виждаш как си повлиял благотворно. Затова пак подчертавам –
благотворителността има нужда от гласност, която доскоро аз самата криех в себе си, за мое лично
удовлетворение, но всъщност не помагам на повече хора така, дори напротив.

Какви други дарителски инициативи организирате в компанията?

Ще опитам да изброя някои от последните. Наскоро организирахме празничен благотворителен базар заедно с
други компании от холдинга ни. Подпомогнахме състезанието по катерене на име "Върхове за всички деца" за
деца със СОП и деца с норма да бъде пълноценно осъществено. Участие взеха над 50 деца между 3 и 17 години.

На коледните ни партита на АДРЕС и Имотека в София и Варна имахме томбола, от която събрахме средства за
"Благотворителната коледна кампания" насочена към помощ на семесйтва в нужда.

Събрахме и сума, която дарихме за закупуването на високотехнологичен робот за наземно ходене за асистирана
рехабилитация при нарушения в походката за дома за медико-социални грижи за деца във Варна. Една от
любимите ми каузи винаги е била насочената към абитуриентите в неравностойно положение по една или друга
причина на живота, чиито разноски по бала сме поемали. Балът се случва веднъж в живота на човек и трябва да
бъде запомнен като щастливо събитие, особено от тези, за които това не е все едно или поредното събитие в
ежедневието от такъв характер.

Мислите ли, че бизнесът оставя своя отпечатък върху развитието на образованието и какво още може да направи,
за да помогне на сферата?

Да, оставя, но за съжаление не в степента, в която ми се иска. Смятам, че може и трябва да се мисли в посока да
интегрираме тези хора, да създадем стажантски програми и работни места за хората в неравностойно положение.
Защото много от тях са и много способни, амбициозни и имат желание да учат. Но често, поради обстоятелствата в
живота си, нямат самочувствие – те просто не могат да си представят, че са достатъчно добри. Не допускат, че
могат да мерят сили с децата от конвенционални семейства и да започнат работа в голяма утвърдена компания.
Те имат нужда от ментори, които да ги въведат в този свят и да им помогнат да разгърнат потенциала си. Смятам,
че много от тези деца трябва да се сдобият с вярата, че могат да станат успешни личности, че не са зависими, а



влиятелни. И това тяхно влияние ще се предаде нататък. Вярвам, че така работи доброто.

Средствата са осигурени от частни и корпоративни дарители и са отпуснати на получателите под формата на
дарения или грантове.

След началото на войната в Украйна и по време на наводненията в Карловско, солидарността между хората не
угасна, а ни сближи повече. За тази една година икономическите последствия от глобалната криза, нарастващата
инфлация бяха осезаеми за всички, но по-уязвими отново бяха гражданските организации и хората в нужда, с
които работим.

Подпомогнахме хуманитарните нужди и интеграцията на стотици бежанци от Украйна и на пострадали от кризата с
наводнението в Kарловско.

Даренията намаляват с появата на всяка нова криза, затова и организациите трябваше да продължат да разчитат
на редовните си дарители, както и на проектни дейности, за да могат да организират работата си.

С разпределените от нас над 6 265 000 лв.

Раздадохме стипендии по програма "Готови за успех"

Редовните дарения на хиляди дарители по ведомост поддържаха основните дейности на множество
граждански организации във всички обществени сфери.

Финансирахме проекти от дарителските ни фондове за жени и деца, пострадали от насилие, за лечение и
рехабилитация на деца, за "Нашите родители" в подкрепа на възрастните хора, за младежи в
неравностойно положение, опазване на околната среда.

Чрез Платформата.бг и DMSbg.com успяхме да помогнем за набирането на средства от организации и граждани
за техни важни каузи. И двете платформи са лесен начин да подкрепите кампании, свързани с лечение на хора и
дейностите на стотици неправителствени организации.

Подпомогнахме и старта на предприемачи с Център "Ринкър", а даренията и програмите на десетки фирми
достигнаха до организации в цялата страна.

Шестима ученици на Гимназията с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков" – Видин, са избрани за
стипендианти на "Американска фондация за България", съобщава Любомир Георгиев, зам.-директор на учебното
заведение. Високата оценка за постиженията си в областта на чуждите езици са заслужили дванайсетокласниците
Александър Маринов, Ева Петрова и Мартин Стефанов, Ивелина Андреева и Михаела Михайлова – XI клас, и
десетокласничката Анна Мария Мирчева. Стипендията е в размер на 900 лв., както и финансиране на същата
стойност за лятната стипендиантска среща.
Георгиев допълва, че постижението е впечатляващо, защото ГПЧЕ "Йордан Радичков" е с най-много стипендианти
от всички участващи в Програмата образователни институции. Възпитаниците на гимназията заинтригуват журито
не само със своите постижения в областта на чуждите езици, но и с активната си гражданска позиция.
"Доказателство за качественото образование, което нашата гимназия предоставя на учениците си, е и полученото
преди няколко дни признание от Центъра за развитие на човешките ресурси – казва зам.-директорът. – Заедно с
още 30 български училища и неправителствени организации сме удостоени със сертификат и плакет за качествено
изпълнение на проекти по програмата "Еразъм+" и Европейски корпус за солидарност. От Видинска област
единственият награден проект е нашият – "Умения в XXI век". Заслуга за наградата има Камелия Георгиева –
координатор на проекта." Програмата "Еразъм" се утвърди през годините като една от най-успешните и
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разпознаваеми в Европейския съюз. Образованието и желанието за взаимно опознаване е това, което свързва
студентите, учениците и преподавателите от страните членки на ЕС.
Любомир Георгиев, каза още, че "Еразъм+" отваря широко вратите на европейските училища за възпитаниците на
видинската езикова гимназия. Там те намират нови приятелства, запознават се с нови култури, усъвършенстват
своите знания и умения, работейки в екип със своите връстници. "Нашите учители обменят добри практики с
колегите си. Програмата допринася изключително много за опознаването на народите от различните страни, на
тяхната история и култура", допълва Георгиев.

Как да кандидатствате в Програмата?

Тази година, програма Vivacom Регионален грант се провежда за осми път. В срок до 11 януари 2023 г.
телекомуникационната компания приема кандидатури за проекти на граждански организации в сферата на
образованието и опазването на околната среда. Програмата се реализира в партньорство с Български център за
нестопанско право (БЦНП) и НПО портала.

Най-добрите и иновативни концепции с потенциал да ангажират местни общности в малки и големи населени
места, с полза за решаване на конкретен проблем в съответния регион, ще получат безвъзмездно финансиране от
Vivacom на обща стойност 60 000 лева.

Стойността на гранта, който може да получи всеки проект, е до 5 000 лева. Продължителността на проекта следва
да е до 1 година, след получаване на финансирането. Всяка организация може да участва с повече от 1 проект. В
програмата могат да кандидатстват и организации, които вече са получили финансова подкрепа през предходна
година.

За участие в Регионалния грант може да кандидатствате, ако сте:

Юридическо лице с нестопанска цел (сдружени или фондация), регистрирано в обществена полза
Народно читалище
Настоятелство към училище или детска градина, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в
обществена полза, в партньорство с училище или детска градина

Проектните предложения може да изпращате само онлайн чрез попълване на електронен формуляр за
кандидатстване на:https://vivacomfund.bg/regionalgrant/apply/

Крайният срок за кандидатстване е до 11.01.2023 г. в 23:59 часа

Победителите ще бъдат обявени през март 2023 г.
***
"Искаме картата да достигне до максимален брой хора, най-вече ученици, но не само, които да видят и разберат
Възраждането по един нов и модерен начин", споделя Николай Дунев от Фондация "Активна историческа карта" за
мисията на проект "Цифрова динамична карта на тема Българското възраждане – духовно и стопанско",
победител в седмото издание на Vivacom Регионален грант.
***

Всички кандидатури преминават през два етапа на подбор – предварително административно становище и оценка
от експертно жури. Крайното решение за това кои проектни идеи ще получат финансова подкрепа през 2023 г. ще
се вземе от жури в състав:

Елица Георгиева, директор "Корпоративни комуникации" във Vivacom.
Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право.
Ива Дойчинова, активист и журналист за граждански каузи.
Симона Стилиянова, съосновател на "Основа" и основател на Zero Waste Sofia.
Иван Кънчев, съосновател на Сдружение "Българска история".
Райко Байчев, журналист в онлайн медията Actualno.com.

График на програмата

Кандидатстване с проектни предложения: 28.11.2022 г. – 11.01.2023 г.
Оценяване на проектите: януари – февруари 2023 г.

Заглавие: До 11 януари граждански организации могат да кандидатстват с проекти във Vivacom Регионален
грант
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Обявяване на победители: март 2023 г.
Сключване на договорите и започване на изпълнение на дейностите по проектите: април-май 2023 г.

За въпроси и контакти
Повече информация и условията за кандидатстване във Vivacom Регионален грант ще намерите на сайта:
https://vivacomfund.bg/regionalgrant/
За въпроси, свързани с кандидатстването, както и при последващо изпълнение на одобрените за финансова
подкрепа проекти, може да се свържете с екипа на Български център за нестопанско право по имейл на: [email
protected].

Още вдъхновяващи истории за успешни инициативи, подкрепени от Vivacom Регионален грант, може да прочетете
на НПО Портала.

За седми път Фондация "Благотворител" обявява Национален конкурс "Млад Благотворител". В него могат да
се включат ученици от 7-12 клас. Крайният срок за подаване на проектите е 10.01.2023 година. До момента във
фокуса на конкурса попадаха проекти адресирани към промяна средата на живот, подпомагането на деца без
родители, на възрастни хора в нужда, на запазване на уникалното ни музикално наследство и природни
дадености. За първа година към категориите грижа, музика, екология се прибавя и предприемачество, уточни в
интервю Станислава Рашева - председател на УС на Фондация "Благотворител". Тя призова учениците да
разгледат условията за участие, публикувани на сайта на фондацията, и да отговорят на въпросите самостоятелно,
като не скриват мотивацията и ентусиазма си.
Рашева припомни, че миналата година проектът спечелил единодушно гласовете на седемчленното жури е "Мисия
Ромбана". Неговата авторка, ученичка в 8-клас от Ямбол е организирала записи на самобитни песни, изпълнявани
на Лазаровден в село Генерал Инзово, с участието на жени от селото. Освен това момичето е представило и
фотоалбум с носиите в ямболския край. 
Националният конкурс "Млад Благотворител" е чудесна възможност, която дава трибуна на ученици от цялата
страна. "Това добро което те правят е много по-стабилно, ако се извършва в приятелска група, то ги мотивира и
задълбочава връзката между тях. Нека мотивираме младите хора да вършат добри дела. Те трудно се захващат,
но след това работят с жар и удовлетворението им оставя следа за цял живот", коментира още председателят на
фондацията. 

Срок за изпращане на онлайн формуляр: 31 януари 2023
Отминалата 2022 г. отново премина под знака на кризата - немислима война, прогонила милиони бежанци,
природно бедствие в нашата страна, растящи цени, несигурност. Въпреки това за пореден път станахме свидетели
и преки участници в търсенето на решения и обединяването на обществото ни в помощ на нуждаещите се.
Една важна част от тази добра активност продължава да се случва на работното място, с насърчението на
отговорни работодатели. Като активни участници в подкрепа на различни каузи бихме искали отново да Ви
поканим да участвате в нашата ежегодна инициатива - Годишен знак за дарителство от работното място
"Отговорна компания – отговорни служители".
Заедно с нашите партньори имаме за цел да отличим онези компании, които насърчават дарителството и
доброволчеството на работното място в подкрепа на общественозначими каузи.
Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на
хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО
специалистите (БАКСОС).
Годишният знак има четири нива на отличие:

Знак за дарителство от работното място
Бронзов знак за дарителство от работното място
Сребърен знак за дарителство от работното място
Златен знак за дарителство от работното

Заглавие: Фондация "Благотворител" търси млади добротворци

Дата: 05.01.2023 17:15
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Фондация BCause приема номинации за Годишен знак "Отговорна компания – отговорни служители"
за 2022 година

Дата: 05.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://bnr.bg/starazagora/post/101759969/fondacia-blagotvoritel-tarsi-mladi-dobrotvorci
https://www.ngobg.info/bg/news/127611-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-bcause-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.html


Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като % от общия
брой служители), финансовите резултати, механизимите, с които компанията популяризира, насърчава и развива
програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно
време.
Решението се взема на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите формуляри.
От 2015 година организаторите на Знака връчват и специална награда за професионалисти, развиващи
дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен
начин.

Срокът за попълване и изпращане на онлайн формуляр е 31 януари 2023.
Номинациите се приемат само онлайн чрез изцяло попълнен формуляр.
Церемонията по награждаването ще бъде на 22 февруари 2023.

За допълнителна информация:
Веселина Йорданова, Експерт ''Дарителски програми и фондонабиране''
02 981 19 01; 0885 734 885 

2700 ЛВ. УСПЯ ДА СЪБЕРЕ ФОНДАЦИЯ "ИСКАМ БЕБЕ" ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ СИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ
ИНИЦИАТИВИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. В унисон с каузата на организацията парите ще бъдат използвани за
медицински процедури за зачеване на деца. Все още не са избрани двойките, които ще бъдат подкрепени по пътя
към сбъдването на мечтата за рожба.

1700 лв. от общата сума е набрана в рамките на четири дни от продажбата на сувенири в социалната къщичка
"Ние можем" на коледния базар в парка "Марно поле". Останалите средства са от закупените благотворителни
календари на фондацията.

"Тази година по-различното беше, че наред с настолните календари, които предлагахме за 2023 година,
подарявахме пакетчета с луковици за цветя и семенца за билки. Те ни бяха дарени от ботаническа фирма",
разказа Вероника Михайлова, регионален координатор на организацията.

Тя допълни, че ще се помогне на семейство с изчерпан яйчников резерв и изчерпани възможности за
финансиране от държава и община, тъй като по тези механизми не се отпускат средства за донорски материал.

Галина ГЕОРГИЕВА

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

"Призоваваме служебното правителство да предприеме незабавни мерки по изпълнение на поетите на 23
ноември ангажименти. В противен случай, ако целта на бездействието му е да изгони украинските бежанци
от България, нека поне да има доблестта да го заяви в прав текст. По-достойно ще е, отколкото да ги
оставя да гладуват"

От самото начало на мандата си служебното правителство на президента Румен Радев показа по категоричен
начин, че ще се опита всячески да ограничи временната закрила на украинските бежанци, пиша в изявление от
Българския хелзински комитет. Те обвиняват кабинета, че иска да изгони украинските бежанци.

Призоваваме служебното правителство да предприеме незабавни мерки по изпълнение на поетите на 23
ноември ангажименти. В противен случай, ако целта на бездействието му е да изгони украинските бежанци от
България, нека поне да има доблестта да го заяви в прав текст.

Заглавие: Фондация "Искам бебе" събра 2700 лв. за двойки, мечтаещи да имат дете

Дата: 06.01.2023 11:01
Медия: Вестник Борба

Заглавие: БХК: Служебното правителство излъга, че ще осигури храна на уязвимите украински бежанци

Дата: 30.12.2022 23:55
Медия: Данибон

https://www.borbabg.com/2023/01/06/fondatsiya-iskam-bebe-sbra-2700-lv-za-dvoyki-mechtaeshhi-da-imat-dete/
https://danybon.com/sit_ukraina/bhk-slujeben-kabinet-ukrainci/


По-достойно ще е, отколкото да ги оставя да гладуват.

Ето изявлението:

От самото начало на мандата си служебното правителство на президента Румен Радев показа по категоричен
начин, че ще се опита всячески да ограничи временната закрила на украинските бежанци

На служебното правителство първо му трябваха цели три месеца от 1 юли до 3 октомври само за да възстанови
Временната оперативна група по временната закрила, по-късно преименувана на Национален оперативен щаб.

После твърде неохотно ВОГ, сега – НОЩ, удължи до 31 октомври Програмата за хуманитарна помощ на
украинските бежанци, която уреждаше условията за тяхното настаняване и изхранване. А след това тихомълком я
остави да изтече и сигурно нямаше да я поднови, ако не бе повдигнат сериозен медиен шум по този въпрос от
доброволческите и гражданските организации, помагащи на украинските бежанци.

Едва на 16 ноември 2022 г. служебното правителство отново удължи Програмата за хуманитарно подпомагане, в
която обаче драстично ограничи местата за настаняване и изцяло отмени всякаква, дори минимална помощ или
средства за изхранване.

Така от средата на месец ноември украинските бежанци в България останаха без гарантирано от държавата
изхранване.

Служебното правителство не си даде труд да направи преценка дали отказа да осигури храна следва да засегне
само хора, които са в България отдавна, и дали все пак не трябва да се осигури поне първоначално хранене на
хората, които са влезли в страната след началото на масираните руски бомбардировки през есента, бягайки от
разрушените си градове и домове. За служебното правителство също така нямаше никакво значение, че отказът
да осигури храна ще засегне и онези бежанци с временна закрила, от които не може да се очаква да си намерят
работа, за да си осигуряват сами прехраната – сираци, непридружени деца, майки с пеленачета, възрастни
пенсионери, тежко болни хора или хора с увреждания или наранявания.

На първата си среща с гражданските организации, свикана чак на 23 ноември 2022 г., представителите на Щаба на
служебното правителство, както и председателстващите срещата заместник-министър на вътрешните работи г-н
Емил Ганчев и заместинк-директор на Дирекция "Миграция" г-н Мариян Данков дадоха изрично обещание, че от
следващия ден щабът ще осигури изхранването поне на уязвимите украински бежанци, преместени в държавни и
общински бази. Обещание, на което станаха свидетели представителите на редица граждански и доброволчески
формирования и което БХК оповести.

От този ден изтекоха вече тридесет и седем дни. През тези дни служебното правителство прие няколко решения
по Програмата за хуманитарно настаняване на украинските бежанци. В нито едно от тях до ден-днешен не се
споменава думата "храна".

Така уязвимите украински бежанци, подобно на уязвимите българи, са напълно изоставени от държавата и
разчитат изцяло на състрадателността и подкрепата на нашите съграждани, доброволци и активисти. Много
украински бежанци посрещнаха Коледа в България гладни. Много от тях ще посрещнат гладни и Новата година.

Не знаем какви стандарти прилагат към своите управленски решения служебното правителство и Националният
оперативен щаб за временна закрила. Знаем само, че по въпроса за изхранването на украинските бежанци те не
съответстват на нормалните човешки разбирания за милосърдие. Или честност.

Призоваваме служебното правителство да предприеме незабавни мерки по изпълнение на поетите на 23
ноември ангажименти. В противен случай, ако целта на бездействието му е да изгони украинските бежанци от
България, нека поне да има доблестта да го заяви в прав текст.

По-достойно ще е, отколкото да ги оставя да гладуват.

За 15 години сдружението работи целогодишно в подкрепа на младежи в неравностойно положение в рамките на
своята менторска програма

Един дом за деца, лишени от родителски грижи, в Бургас. Така стартира историята на сдружение "Операция:
Плюшено мече", което днес организира най-мащабната коледна кампания в България и провежда целогодишна

Заглавие: "Операция: Плюшено мече" се превърна в най-мащабната коледна кампания в България

Дата: 01.01.2023 13:59
Медия: Флагман.бг

https://www.flagman.bg/article/283529


менторска кампания, която има за цел да осигури на децата в неравностойно положение по-добро бъдеще.

Михаела Стойкова е основател на сдружението. Тя е първият носител на приза "Личност на годината" на
Флагман.бг. Михаела е на 34 години от Бургас. Завършва Английската гимназия в града, впоследствие заминава за
Лондон, където учи бизнес администрация и маркетинг. Връща се в България, когато завършва, и от септември
2017 г. работи в организацията на пълен работен ден. Извън сдружението тя е европейски посланик за
сиропиталище в Уганда - Chrystal Children's Center, което три поредни лета (2016 - 2018) доброволства.

Михаела Стойкова е първият носител на приза "Личност на годината" - класация организирана от Флагман.бг

Михаела е говорила за кампанията в навечерието на празниците пред колегите от вестник Капитал. Споделя, че от
всички 10 268 заявени подаръка т.г. едва 35 са останали непокрити и предстои да бъдат закупени в идните дни от
инициативни партньори на организацията, пише Капитал.

Говорим си точно 15 години след първата ѝ коледна акция - за целогодишната работа с деца, за изграждането на
доверие в доброволците и дарителите и за възможността да помогнеш. В контекста на идващата Коледа
единственото ѝ желание е да разширят скромния си екип от двама души, с което да могат да достигат до повече
деца, без качеството на работата им да падне.

Михаела Стойкова е на 34 години, родом от Бургас. Завършва Английската гимназия в града, впоследствие
заминава за Лондон, където учи бизнес администрация и маркетинг. Връща се в България, когато завършва, и от
септември 2017 г. работи в организацията на пълен работен ден. Извън сдружението тя е европейски посланик за
сиропиталище в Уганда - Chrystal Children's Center, което три поредни лета (2016 - 2018) доброволства.

Десетилетие и половина по-рано

Едва ли самата Михаела преди 15 години е вярвала, че днес тя ще е лицето, което стои зад коледната кампания,
която осигурява подаръци на 490 дома за социални услуги в страната. Не защото е липсвало желание да помага, а
заради мащаба на първата ѝ кампания.

"Първата година аз и мой приятел отидохме и занесохме подаръци в един дом в Бургас", разказва тя. Следващите
няколко години кампанията бавно се разраства - първо из града, после в региона, като постепенно се включват
приятели и роднини. Това се превръща в нещо, което правят всеки декември. "Събирахме от края на ноември от
приятели разни неща за подаръци, като тогава още работихме с дарения втора употреба", обяснява Михаела.

В този момент фейсбук е вече нашумяла платформа с неограничена аудитория, а Михаела тъкмо се е преместила
в София, където също започва да организира подобна кампания наред с тази в Бургас. Все повече хора се
включват в нея, като от подаръци втора употреба преминават към нови такива. "2015 г. направихме доста внезапен
скок. Тогава се включиха 33 дома от цялата страна и аз си казах, че вече е време да минем на национално ниво",
разказва Михаела. И така на следващата година кампанията започва да си изгражда системата, която и до днес
работи.

В началото нещата са доста тромави - списъците с желания се публикуват във фейсбук и постоянно се обновяват.
Малко по-късно се създава платформата, която улеснява този процес. Тогава се регистрира и сдружението за
обществена полза - точно когато назрява идеята да се работи с деца целогодишно, за да може да се оперира с
нужния финансов ресурс през него.

Приятелите по пътя

Безспорно най-ценният двигател на това сдружението са хората - доброволците, дарителите и партньорите, които
позволяват на Михаела и нейния екип да разширяват дейността си. Текучество на кадри почти няма - повечето
хора са в кампанията от 2016 г., когато минава на национално ниво, категорична е Михаела, като споделя, че се
стреми към максимална прозрачност и доверие, за да знаят хората какво се случва с парите, които даряват, и да
не остават разочаровани.

Подкрепа намират както в множество хора дарители и корпоративни партньори, така и в учрежденията за
социалните услуги и в другите държавни институции. "Ние контактуваме и с различни институции - напр. отделът за
закрила на детето досега винаги са били много услужливи, когато сме имали желание да поканим някое от
непълнолетните деца на проект извън домовете за социални услуги. Ако това е по техните сили и правилникът го
разрешава, те правят всичко по силите си, за да ни съдействат. Вярвам, че в тези институции работят хора, които
мислят за доброто на децата", категорична е Михаела.

Същото е и при комуникацията с учрежденията за социалните услуги, малко от които отказват да се включат по
думите ѝ - предимно в София, където има пренаситеност от ангажирани организации и подаръци. Въпреки че
кампанията е само на Коледа, Михаела е категорична, че съумяват да изградят трайни контакти с институциите, с
които работят. Дава за пример екипа от доброволци в Бургас. "Там са се събрали едно ядро от хора, които са
супердейни. Абсолютно самосиндикално се организират - правят пикници, водят децата на кино, празнуват
рождени дни с тях, включително помагат на младежите да си намерят работа или да започнат уроци, завързват им
контакти", разказва тя.

Поглед отблизо



За тези 15 години, в които Михаела добре познава учрежденията за социални услуги в България, по думите ѝ има
промяна, има и лъч светлина, че нещата ще се подобряват. "Най-малкото тази промяна, която настъпи през 2015
г., когато се затвориха домове за деца и се отвориха центрове за настаняване от семеен тип, които са по-малки
като структура и съответно има по-малък брой деца на фона на обгрижващия персонал", обяснява тя.

Но все още има по какво да се работи, що се отнася до условия на труд и заплащане, особено в домовете за
възрастни с увреждания. "Там наистина ходят много малко хора и за съжаление тези хора живеят в нечовешки
условия. Социалните работници, които работят там, са истински герои, защото е много трудно да гледаш 70
възрастни с увреждания, а те на места са и повече", обяснява Михаела.

По думите ѝ единственото, с което сдружението може да помогне на хората с увреждания, е комфортът - на
чистата, топла и мека дреха. Ето защо повечето от подаръците, които се търсят за тях, са спортни екипи, които са
необходими и заради огромното текучество на дрехи. Това обаче обикновено са последните подаръци, които се
заявяват, защото доброволците предпочитат да купят детска играчка, кукла или друг тип подарък, който носи по-
голямо лично удоволствие при купуване, обяснява Михаела.

Всяко дете има талант

С децата обаче не е така и ежегодните срещи с тях по Коледа водят до естествения си резултат - Михаела и
нейният екип искат да направят нещо повече от това просто да се виждат с тях веднъж в годината и така се ражда
менторската им програма "Скритите таланти на България". "Искахме да им помогнем да имат шанса да изградят
бъдеще за себе си", обяснява тя.

Михаела вижда тази възможност през призмата на таланта, защото вярва, че всеки младеж има талант, който
може да бъде развит и по този начин той да тръгне в правилната посока, правейки нещо, което му носи
удоволствие. Така тя поставя целогодишната менторска програма, в рамките на която децата ходят на уроци,
работят с личен ментор, посещават различни лагери, семинари и работилници - правят всичко, което е
необходимо, за да влязат в университет или да се квалифицират и да започнат работа. По този начин сдружението
се явява едно допълнително, подкрепящо звено за социалните услуги.

Ключова фигура в тази програма е менторът, обяснява Михаела. "Той е доброволец, който обикновено влиза за
дълго време в програмата, преминава специално обучение при психолог и поддържа постоянна комуникация с
детето, като заедно те работят по определени цели", разказва тя.

Добрите резултати не закъсняват

Успехите от менторската програма започват бързо да се трупат. Мони и нейната стихосбирка са пример именно за
това. Момичето е част от програмата от 2018 г., а днес вече е студент първа година по психология, но има зад гърба
си издадена книга с 12 стихотворения с подкрепата на сдружението.

По думите на Михаела през изминалите няколко години екипът е работил с 10 - 12 младежи, като новоприетите
ученици са били 5 - 8. "Тази година имахме рекорден брой кандидатствания и съответно 17 новоприети ученици.
Също така имаме 8, които продължават от предишната година, както и 5 студенти, които вече са приети, но
продължаваме да подкрепяме със заплащане на семестриални такси, общежития и месечни стипендии",
разказва Михаела.

До момента има 12 младежи, които са продължили образованието си в университет, като 7 от тях и до днес учат.
"Останалите прекъснаха дали защото се преориентираха или прецениха, че е по-добре да работят, но ние пак сме
си свършили работата, защото за нас е важно тези деца да си изкарват парите по честен начин и да имат шанс",
категорична е Михаела.

Наред с основната си дейност - коледната кампания и менторската програма, през годината сдружението
организира и провежда и други кампании, които също са насочени към деца и хора в неравностойно положение.
Така например, съвместно с "Хенкел България" в рамките на три поредни пъти даряват перилни препарати за 6
месеца напред на 2000 семейства, които живеят в лишения и бедност, с идеята децата им да имат чисти дрехи за
училища. Със същия партньор сдружението организира и конкурс за училища, в рамките на който се излъчват и
финансират петте най-добри проекта за устойчиво развитие.

Държави, които се управляват по този начин, както е в Иран, не могат да чуят от веднъж, от няколко месеца, от
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няколко протеста. Това каза в сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио "Фокус" Ивайло Ябълкаров –
психолог и активист от Фондация "Мисия криле" по повод новите акции на полицията в Иран да следи носят ли
жените хиджаб. "На тях трябва постоянно да им се напомня, че начинът по който управляват, не е добър. Не съм
очаквал, че няколко месеца на протести и международна реакция, ще доведат до някаква сериозна промяна".
Със сигурност въпросът не е само до протести на граждани, защото виждаме, че протестите продължават, случват
се и в България, заяви още Ябълкаров. "Въпросът е, че натискът трябва да бъде върху самата държава Иран и то
да бъде на геополитическо ниво. Може би твърде много кризи станаха за политиците по света и случващото се в
Иран, може би не е толкова значимо. Със сигурност трябва да има натиск от международните организации като
ООН, УНИЦЕФ, правозащитните организации и да продължат протестите".
Ние продължаваме с нашите искания, в началото на годината ще имаме отново срещи с иранската общност и с
организациите, с които проведохме протеста на 12 ноември, допълни Ябълкаров. "Не сме се отказали от това да
търсим различни варианти, за да напомняме за каузата. Отправили сме своите искания и към парламента,
имахме среща с "Демократична България". Те са ангажирани с нашата кауза и защитата на иранската кауза. Да,
сега на преден план излиза сформирането на правителство. Но с нови сили ще продължим да се борим и да
продължаваме тази кауза". 

От 12 до 15 януари 2023 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС) организират преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 100 доброволци и
членове на БДЗП и участващите партньори, обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Те ще посетят всички
големи водоеми в страната от 12 до 15 януари 2023 г., съобщават от БДЗП.

В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия
Изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие,
както и всички язовири, рибарници и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици.
Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса
"Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?"

"Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в
състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която
обитават не само птиците, но и хората", коментира Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването от страна
на БДЗП. "Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е
на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас", допълни той.

Още през ноември бяха наблюдавани първите струпвания на северни видове, които редовно зимуват в нашата
страна, като големите белочели и червеногушите гъски, тръноопашатите потапници, звънарките, гмуркачите,
нирците и др. Последните дни на миналата година бяха необичайно топли за периода, което от своя страна
намали драстично броя на зимуващите гъски у нас.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в
Световния червен списък като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата
потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-
масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава
оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват,
много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и
включва около 25 000 влажни зони.

Ново сдружение с нестопанска цел "ЗAедно за ЕЛЕНА" зарадва с хранителни продукти 100 възрастни и самотни
хора, които не могат да си позволят пищни вечери по време на празниците. Председател на Сдружението е Петър
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Димитров, а регистрацията му датира от 25-ти ноември.

"Целта на Сдружението е привличане и насърчаване на хората към инициативи, свързани с търсене и създаване
на възможности и условия за благоприятно развитие, подобряване визията и средата за живот на територията на
община Елена, популяризиране и утвърждаване на изкуствата, културата и спорта", сподели Петър Димитров.

Методите, на които Сдружението ще разчита за постигане на целите си са личният пример и този на вдъхновяващи
личности от всички сфери на обществения живот, провеждане на граждански инициативи и организиране на
дейности от различна образователно-културна насоченост.

Именно методът с даване на пример, дни преди Коледа, приложи Сдружението при провеждане на първата си
инициатива. Благотворителното събитие, под наслов "Коледа за всички" беше насочено към самотни и нуждаещи
се възрастни хора. Инициативата успя да събере множество дарители и достатъчно средства за закупуване и
даряване на хранителни продукти.

В Коледния базар с празнична програма, участие взеха деца от СУ Иван Н. Момчилов" – Елена с ръководители г-
жа Йорданка Грънчарова, Коледарска дружина "Млада Бога" – Елена с ръководители д-р Йордан Минчев и Илка
Трифонова, Сдружение "ЕЛИТА" – В. Търново и техните малки музикални изпълнители, с вокален педагог Петя
Василева, Балетна формация "ВИКТОРИ" при Народно читалище "Напредък – Елена – 1863" – Елена с
ръководител Виктория Славчева, Танцов клуб "Еленика" при Народно читалище "Просвета – Разпоповци – 1881" –
гр. Елена, както и народната певица, еленчанката Ивелина Христова. 

Над 32 хиляди лева са събрани по време на дванадесетата Дарителска вечер "За Стара Загора", която се състоя в
края на миналата година, каза за БТА Даниела Димитрова, директор на Обществения дарителски фонд, който е
съорганизатор на събитието. Събраните средства ще подпомогнат осем благотворителни каузи.

Със сумата от 2500 лева ще бъде подкрепен проектът "Бързи герои 112", насочен към деца от 6 до 9 години и
техните близки. Инициативата ще даде възможност те да се обучават по специална програма как да разпознават
симптомите на инсулт и как да действат правилно в случай на спешност. За всяко дете ще бъдат осигурени учебни
помагала, в които то ще може да рисува, пише и чете - под формата на забавни игри и послания към възрастните.

Вторият проект, който ще бъде реализиран - "Заедно творим чудеса в името на живота", цели да се подобри
комфортът на пациентите в отделението по Детска хирургия и ОАИЛ на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара
Загора. Със сумата от 4 600 лева ще бъде създаден кът за почивка на родителите и занимания за малките
пациенти в Детска хирургия, както и подобряване на климатизацията на ОАИЛ.

За "Реставриране и експониране на цветна подова мозайка" са събрани 1 300 лева. Проектът предвижда
реставриране и експониране на цветна подова мозайка от III – IV век, част от сграда в античния град Августа
Траяна. Със съхраняването на историческото наследство да почетем хилядолетната история на града, със
съзнанието че градските забележителности могат да променят представата на местните общности за своята
ценност и да впечатлят гостите на града, посочи Димитрова.

Със същата сума ще бъде подкрепено и създаването на "Работилница за кукли". Кампанията ще се изпълнява
съвместно с Държавен куклен театър Стара Загора, чрез чиито постановки ще се търси по-голямо въздействие
върху подрастващите за справяне с проблеми като насилието в училищата и употребата на наркотични субстанции.

Друг проект, които ще се радва на реализация, е "Чиста вода за нашите деца". Той предвижда осигуряване на чиста
питейна вода за децата в детските градини. Ще бъдат закупени максимален брой системи за пречистване на вода,
които ще бъдат монтирани във възможно най-много детски градини. Със сумата от 2 000 лева ще бъдат закупени
книги за попълване фонда на библиотека "Родина", която е една от най-старите публични библиотеки в България

С най-много средства - 14 000 лева, ще бъде подкрепен проектът на Граждански клуб "Липа" поставяне на
монумент на реставрирания спътник Интеркосмос България 1300 в старозагорския парк "Артилерийски".
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Като успешна отчита годината женско сдружение "Екатерина Каравелова" в Силистра, което от 20 години работи
по проблемите на домашното насилие. Организацията поддържа 4 социални услуги - кризисен център за жени и
деца, претърпели насилие, преходна къща "Резилианс", Център за консултиране и превенция на домашно
насилие и Център за обществена подкрепа.

Над 36 хил. лв. са събрани от благотворителни кампании и базари за подобряване на условията в кризисния
център за жертвите на домашно насилие. Приключва и работа по мащабен проект, чиято основна цел е
провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието,
основано на пола, както и връзката с равенството по отношение на пола.

Много хора започнаха да даряват и да ни подкрепят, сподели Галя Иванова, юрист в Женско сдружение
"Екатерина Каравелова" в Силистра.

Един от активистите за благотворителните базари е ирландката Бернадет Легет. Благодарение на нея е
подновено обзавеждането в Кризисния център за жертви от насилие. Закупени са легла, гардероби, скринове и
нощни шкафчета, печки, сушилня и други уреди за домакинството. Казва, че го прави, защото не може по друг
начин.

"Винаги правя това. Обичам да помагам, обичам да давам, не обичам да вземам", каза пред БНР Легет.

4000 лева е предоставило сдружението на майка - жертва на домашно насилие, която остава сама с децата си,
разказа психологът Ванушка Дамянова.

"Това са 7 деца, тя осигуряваше образователните им потребности и всички нужди на една минимална работна
заплата. Живееха в изключително лоши битови условия", посочи тя.

През 2022 г. през Кризисния център са преминали 38 лица, от които 26 деца. Жертви на домашно насилие стават
жени от различни социални групи и възрасти, каза Христина Кирова. Едни успяват да продължат напред, но
повече са случаите, когато се връщат в лошата среда.

"Този период в Кризисния център не им е достатъчен, за да придобият самоувереност, че могат да се справят
сами. Това ги кара да се върнат отново при насилниците, защото така осигуряват прехрана на децата си и среда, в
която те смятат, че е добра, макар че всички знаем, че не е така", обясни Кирова. Според нея трябва да има услуги,
които да продължават работата с такива жени.

Имат и потребители на преклонна възраст – също жертви на домашно насилие, но от страна на децата си. Една от
тях е била на 84 години.

Изследване на Женското сдружение съвместно с Великотърновския университет потвърждава практиката в
общественото мнение, че насилието не е насилие, ако не е физическо. Останалите типове, като психическо,
емоционално, икономическо и сексуално, в повечето случаи се приемат като нормални отношения между
партньори.

"Това води до повишена толерантност към насилието. Изследването показва, че за да се ограничи и
противодейства на домашното насилие е необходимо да се работи в посока превенция и интервенция".

В резултат на проучвания във университета във Велико Търново, в специалността "Социална психология" е
включена и темата за етнопсихологическите характеристики на българското семейство.

Предстои издаването на наръчник за политици за домашното насилие и провеждането на научна конференция по
темата, както и посещения в Европейския парламент. Срещи ще има и в българското Народно събрание с цел
обсъждане на промени в законодателството. Една от целите е темата за домашното насилие да влезе и в
учебната програма у нас.

"Музейко" е мястото, където децата имат възможност да разгърнат въображението си, да се забавляват и да
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мечтаят. От началото на годината той минава под егидата на Столичната община. Това съобщи в предаването
"Радиокафе" Весела Герчева - директор "Програми и изложби". Тя разкри какво ще предложи музеят на своите
посетители през първият месец на годината. 
"Ще можете да се насладите през януари, както и преди на неговите 3 етажа, с над 30 интерактивни изложби,
които се надявам и вярвам, да станат още по-добри", увери тя, отбелязвайки обстоятелството, че десетте дни от
началото на месеца ще бъдат използвани за техническа профилактика, поради което "Музейко" няма да бъде
отворен за посетители. 
"Ще работим по изложби, които имат нужда от поправка, от елемент на обновяване, както и по материалите, които
ще представим на нашите посетители", уточни Герчева. 
В допълнение тя посочи, че в програмата през януари е включен и ден за кариерно ориентиране в областта на
науките на децата над 8-годишна възраст. 
"На 14 януари сме посветили деня на професията на астрономите. В рамките на програмата "Звезден
пътешественик" ни гостува доц. д-р Владимир Божилов от катедра "Астрономия" на Физическия факултет на
Софийския университет, който вече няма търпение да се срещне с децата и да отговори на техните въпроси за
космическото изследване. На 22 януари пък е традиционния ден за най-малките - от 1 до 5 години, темата е
"Зима" и приказката, която сме подготвили е посветена на зимата", разкри още тя. 
Тя увери, че ще работи и планетариума, който след пандемичната обсановка вече е отворен. Той ще работи с 2
шоута за посетителите. 
"Надяваме се, че ще можете да прекарате приятно време в "Музейко", както и досега", допълни още тя. 
Какво се случва с Лабораторния учебен корпус и ще има ли ново училище там? 
"До момента учебният корпус на "Музейко" беше на разпологжение на фондация "За доброто", които заедно с
екипа на "Музейко" и голям кръг от партньори, имаха смелостта да разработят и поддържат дневен център за
децата - бежанци от Украйна, след началото на войната там, през месец март миналата година. 
"Дневният център все още се намира в учебния корпус и е на тяхно разположение. Очакваме съвсем скоро
промени при тях и след това ще съобщим за следващите планове", разкри тя и поясни, че децата от Украйна
очакват скоро да бъдат преместени в своя нов дом, но на този етап на тях се предооставя достъп до Учебния
център и изложбите на музея. 
Освен успешния старт на програмата през януари, какво можем да очакваме от "Музейко" през годината? 
"Ние очакваме най-доброто. Моля ви, очаквайте го заедно с нас и бъдете заедно с нас. Преходът не е малък, но
сме изпълнени с добри очаквания, че този сериозен преход "Музейко" може да го осъществи, заедно с
партньорството на Столичната община, по най-добрия начин. Вярваме, че посетителите на музея ще бъдат
достатъчно строги, за да ни помогнат да го направим по най-добрия начин и да не изгубим нито една част от
неговата дейност", каза в заключение Весела Герчева. 

"Идеал Стандарт - Видима" АД в Севлиево получи най-високото отличие в категория "Общество" в годишните
награди на Министерството на труда и социалната политика за "Социално отговорен стратегически мениджмънт".
Бордът на директорите на "Идеал Стандарт - Видима" посвещава тази награда на Васил Кънев, защото
корпоративната социална отговорност е приоритет на компанията, поставен от него още през 1992 година.
Призът беше връчен на Валентин Ганев, директор на Завода за производство на санитарна керамика "Идеал
Стандарт", от Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара. Поздравления за наградата
компанията получи и от Лазар Лазаров, служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика.
Отличието е признание за дарителската подкрепа на компанията в сферата на здравеопазването - закупуване на
модерна медицинска апаратура за диагностика и лечение, медицински материали, ремонтни дейности. 
"През последните няколко години увеличихме своята подкрепа в здравеопазването - област, от която обществото
изпитва най-голяма нужда. Продължихме да подпомагаме развитието и на други социално значими сфери като
образование, култура, изкуство и спорт", заяви Валентин Ганев при получаването на наградата.
Във видеообръщение към присъстващите от своя страна Ярослав Дончев, изпълнителен директор на компанията,
отбеляза: "Проектът "За по-добро здравеопазване" е насочен към основни здравни заведения в Габровска област.
Реализираните инвестиции за периода 2019 - 2022 година възлизат на над 680 000 лева. Допълнително над 550
изделия модерно санитарно оборудване са дарени на лечебните заведения. Корпоративната социална
отговорност на "Идеал Стандарт - Видима" има пряко отношение към целите за устойчиво развитие на
компанията. Като най-голямата компания в област Габрово отговорността да запази и дори да увеличи
инвестициите си за социални ангажименти в предизвикателни години за бизнеса е нелека задача. Въпреки това
да сме социално ангажирани е сред ключовите ни приоритети заради благополучието на обществото и
икономиката като цяло."
На снимката:
Валентин Ганев и Добри Митрев

Заглавие: "Идеал Стандарт - Видима" с приз за "Социално отговорен стратегически мениджмънт" от МТСП
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По повод Новата година, с поредни дарения председателят на ПК "НАРКООП"- КУБРАТ, Искра Антонова, зарадва
всички деца и техните семейства, ползващи услугите на Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ в град Кубрат. По
време на днешната срещата Искра Антонова разговаря с всички деца, родители и приятели на кооперацията, като
пожела на всички успешна, здрава и мирна Нова 2023 година. От своя страна управителят на Центъра в
лудогорския град, г-н Кенан Алиев, благодари за направения жест към децата и семействата, като пожела на
дарителите, персонала и на всички присъстващи най-вече здраве и щастие.

Даренията са под формата на основни хранителни продукти с марката "КООП", като помощта е насочена и към
многодетни и социално слаби семейства от общината.

През изминалата година ПК "НАРКООП"-КУБРАТ извърши мащабна дарителска дейност на територията на община
Кубрат, като част от седмата поредна национална благотворителна кампания: "КООП=COOP: Да изградим по-
добър свят СЕГА". Целта на тези кампании преди всичко е да изрази кооперативната и човешка съпричастност, с
внимание и грижи към тази част от обществото, която е в неравностойно социално положение, и която изпитва
огромни затруднения, особено в тези предизвикателни времена.

"Изпратихме 2022 година с благодарност и започваме Новата, посрещайки я на прага с Вяра, Надежда и Любов! И
с ново начало на добротворчество в името на съпричастността, добротата и човечността!", заявиха днес от
ръководството на ПК "НАРКООП"-КУБРАТ.

Уважаеми колеги,

Честита Нова година! Желая Ви от сърце здраве и професионални успехи на Вас, Вашите семейства и Вашите
служители! Нека Новата 2023 година е по-щедра на добри новини, да е мирна и здрава!

Отворен конкурс за неправителствени организации, на които ще дарим част от събраните средства от нашите
събития през годината 
Търсим каузи, които да подкрепим през 2023 
От самото си създаване, спортен клуб "Бегач" (НПО в обществена полза) набира средства за различни каузи с
почти всяко свое състезание. Най-често събираме и даряваме 5 лева от таксата за участие на всеки бегач в
събитие.
Партнираме си с организацията – получател, която осигурява доброволци за състезанието и се отчита за
средствата.
За 2023 решихме да направим конкурс за каузи. Ако вие сте НПО, може да кандидатствате с проект и да
получите финансиране от нас.

Как работи конкурса

Избирате си състезание от таблицата по-долу, което вярвате, че ще допадне на вашата организация
Попълвате формуляра за кандидатстване на тази страница преди крайният срок 31.01.2023
Нашето жури разглежда вашия проект и му дава точки от 1 до 10
Проектът или проектите с най-много точки за съответното състезние – печелят
Сключвате договор с Бегач (най-общо казано: средства срещу подкрепа и доброволци)
Получавате средствата след събитието и изпращате отчет при приключването на проекта

Изисквания
За организациите

Организацията да има поне 3-годишна история или успешен проект с "Бегач"
Да е публична (НПО в обществена полза, фондация или читапище)
Да изпрати отчет за похарчените средства

Заглавие: НОВОГОДИШНО ДАРЕНИЕ НА"НАРКООП" - КУБРАТ ЗАРАДВА МАЛКИ И ГОЛЕМИ
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Да осигурят поне 10 доброволеца за събитието, за което кандидатстват или друго събитие (ако има
прекалено много доброволци за текущото)
Да помогнат на Бегач като рекламират каузата и събитието да наберат повече участници.

За проектите

Да не вършат работата на държавата (строеж на болници и т.н.)
Да са свързани пряко или косвено със спорт, активност, чиста околна среда, помощ на деца и/или
възрастни от дискриминирани групи
Да са реализируеми до 6 месеца след събитието идеално преди края на 2023
Да са конкретни: търсим Х лева за Y часа терапия на деца. Или търсим 5300 лева за детска катерушка еди
къде си
Да бъдат добре разписани и преведени на английски, за да ги публикуваме на сайтовете на съответното
събитие

Въпроси
Ако имате въпроси по конкурса, пишете на help@begach.com и ще ви отговорим.
Календар на клуба през 2023 
Форма за регистрация на кауза 

50 000 плодни дръвчета ще бъдат засадени из цяла България в рамките на поредната кампания, организирана от
благотворителната инициатива Гората.бг. Какво е отношението до момента към засадените дръвчета в България и
дали се полагат достатъчно грижи за тях, или са оставени на произвола на съдбата, в "Нашият ден" разказва
Никола Рахнев, основател Гората.бг.
В настоящата кампания, която стартира на 1 януари 2023 г., ще бъдат предоставени безвъзмездно 25 000 сливи и
25 000 дюли.
"Хората, които се записват, за да ги получат безплатно, са 5000. До момента са се записали 3500
получатели", казва Никола Рахнев.
Той споделя, че плодните дръвчета ще бъдат засадени в дворове на самите хора. Има заявки на организации,
които желаят да ги засадят в дворове на училища и детски градини, както и църкви и старчески домове.

"Ние засаждаме дървета от 2013 г., като през 2022 г. успяхме да засадим над половин милион дървета. Но, за
да стигнем до този етап, ни трябваха 8-9 години подготовка, за да можем да работим с такива обороти с
десетки хиляди участници. Инициативата има над 260 000 последователи", посочва Никола Рахнев.
Все още няма възможност да се проследят 100% всички засадени до момента дървета, защото липсва механизъм
за обратна връзка.
"Когато работим с горски стопанства, обикновено нивото на оцеляване е между 30% до 45% процента,
защото това са по-тежки терени. Когато работим с общини, оцеляването на дръвчетата е пак в същия
диапазон, може би малко повече до около 55%. Когато даряваме на пчелари, физически лица, които засаждат
по-малки количества в собствени дворове и полагат повече грижи оцеляването, достига до 70-80%", твърди
Никола Рахнев.
Той допълва, че по-добре да засадим 2 млн. дръвчета, от които да оцелеят 40-50%, за да имаме 1 млн. нови
дървета, отколкото да засаждаме малки количества. Гората.бг е инициатива, която разчита изцяло на
доброволци, няма платени служители и офис. Няма помещения и складове.
"За да изпратим 50 000 плодни дръвчета на 5000 получатели, първо, всичко е стандартизирано. Всяка една
пратка е идентична с всички останали. Ние изпращаме 5 сливи от сорт жълта афъска, която е директно
плододаваща, и пет дюли, опаковани в пратка по 10. Записваме хората по стандартизиран начин с онлайн
формуляр", обяснява Никола Рахнев.

Снимка: Facebook/Будител на годината

Заглавие: Гората.бг дарява 50 000 плодни дръвчета
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Заглавие: Сдружение "Екатерина Каравелова" от Силистра е подкрепило през 2022 година 38 жертви на
домашно насилие

Дата: 05.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/127614-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B3-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-50-000-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.html
https://www.ngobg.info/bg/news/127613-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC.html


Като успешна отчита годината женско сдружение "Екатерина Каравелова" в Силистра, което от 20 години работи
по проблемите на домашното насилие. Организацията поддържа 4 социални услуги - кризисен център за жени и
деца, претърпели насилие, преходна къща "Резилианс", Център за консултиране и превенция на домашно
насилие и Център за обществена подкрепа.
Над 36 хил. лв. са събрани от благотворителни кампании и базари за подобряване на условията в кризисния
център за жертвите на домашно насилие. Приключва и работа по мащабен проект, чиято основна цел е
провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието,
основано на пола, както и връзката с равенството по отношение на пола.
Много хора започнаха да даряват и да ни подкрепят, сподели Галя Иванова, юрист в Женско сдружение
"Екатерина Каравелова" в Силистра. 
Един от активистите за благотворителните базари е ирландката Бернадет Легет. Благодарение на нея е
подновено обзавеждането в Кризисния център за жертви от насилие. Закупени са легла, гардероби, скринове и
нощни шкафчета, печки, сушилня и други уреди за домакинството. Казва, че го прави, защото не може по друг
начин.
"Винаги правя това. Обичам да помагам, обичам да давам, не обичам да вземам", каза пред БНР Легет. 
4000 лева е предоставило сдружението на майка - жертва на домашно насилие, която остава сама с децата си,
разказа психологът Ванушка Дамянова.
"Това са 7 деца, тя осигуряваше образователните им потребности и всички нужди на една минимална
работна заплата. Живееха в изключително лоши битови условия", посочи тя. 
През 2022 г. през Кризисния център са преминали 38 лица, от които 26 деца. Жертви на домашно насилие стават
жени от различни социални групи и възрасти, каза Христина Кирова. Едни успяват да продължат напред, но
повече са случаите, когато се връщат в лошата среда. 
"Този период в Кризисния център не им е достатъчен, за да придобият самоувереност, че могат да се
справят сами. Това ги кара да се върнат отново при насилниците, защото така осигуряват прехрана на
децата си и среда, в която те смятат, че е добра, макар че всички знаем, че не е така", обясни Кирова. Според
нея трябва да има услуги, които да продължават работата с такива жени. 
Имат и потребители на преклонна възраст – също жертви на домашно насилие, но от страна на децата си. Една от
тях е била на 84 години.
Изследване на Женското сдружение съвместно с Великотърновския университет потвърждава практиката в
общественото мнение, че насилието не е насилие, ако не е физическо. Останалите типове, като психическо,
емоционално, икономическо и сексуално, в повечето случаи се приемат като нормални отношения между
партньори. 

"Това води до повишена толерантност към насилието. Изследването показва, че за да се ограничи и
противодейства на домашното насилие е необходимо да се работи в посока превенция и интервенция". 
В резултат на проучвания във университета във Велико Търново, в специалността "Социална психология" е
включена и темата за етнопсихологическите характеристики на българското семейство. 
Предстои издаването на наръчник за политици за домашното насилие и провеждането на научна конференция по
темата, както и посещения в Европейския парламент. Срещи ще има и в българското Народно събрание с цел
обсъждане на промени в законодателството. Една от целите е темата за домашното насилие да влезе и в
учебната програма у нас. 

Снимка: Незабравка Кирова 

Общо 110 деца в неравностойно положение бяха подпомогнати с коледен подарък в традиционната ежегодна
кампания на БМЧК-Бургас "Подари Коледа".

През 2022 година доброволците от Бургас, Айтос и Сунгурларе успяха да съберат 4685.98 лева в подкрепа на
благотворителната кауза от продажбата на брандираната коледна картичка – символ на кампанията.

ОС на БЧК успя да включи деца от уязвими групи от ЦОП и ЦСРИ-Бургас, от ЦОП "Ф.Кутев", както и деца с
увреждания, потребители на дневния център "Св.Николай Чудотворец" в Бургас.

В Айтос със събраните средства 876,55 лв. бяха закупени ваучери за храна и раздадени на 27 деца от нуждаещи се
семейства.

В Сунгурларе доброволците за поредна година успяха да включат 12 деца в коледната си кампания и ги зарадваха
с индивидуални подаръци и лакомства на стойност 316 лева.

Заглавие: Равносметка: 4685.98 лева събраха от БМЧК в "Подари Коледа"

Дата: 06.01.2023 10:25
Медия: Черноморски Фар

https://www.faragency.bg/news/16729935567884/ravnosmetka-468598-leva-sabraha-ot-bmchk-v-podari-koleda


Тази година подаръците отново бяха подбрани с много грижа и в съответствие с личните предпочитания и
особености на децата и младежите – закупени бяха различни развиващи игри, дрехи, безжични слушалки, играчки
за най-малките и много и най-различни шоколадови изделия, включително ръчно изработени меденки, написаха в
социалната мрежа от БМЧК-Бургас.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Бреговчанката Диана Кирилова направи дарение от нови дрехи на хора, които живеят в социални домове. Част от
облеклото тя дари на мъжете в Защитено жилище "Надежда" град Брегово, а останалата част- на живеещите в
Дома в село Куделин.

"Няма друго подобно усещане от чувството да дариш. То изпълва всичките ти сетива с безкрайна радост и
удовлетворение", казва Диана Кирилова и допълва за това как е избрала именно на тези домове да направи
дарение:

"Ами как реших? Аз дарявам откакто се помня... По-активно започнах преди десет години. Все си намирам на кого
какво да подаря. Виждам го, че е бос или има нужда от връхна дреха. Спонтанно ми дойде идеята, тези неща или
са заложени, или липсват... Дарих нови дрехи от моя магазин... Колко му трябва на човек да дари. Срещата беше
прекрасна, влязох при тях вътре, те изработват различни сувенири и ми подариха елхичка. 
В защитеното жилище в Куделин бяха 15 души и тук беше голямо щастие... Аз съм влахиня по произход, много съм
набожна, често ходя на църква, вярвам в Господ... Това е смисълът на моя живот, това е моето разбиране за
живота. Това дарение е безкрайна добрина и няма по-прекрасно чувство от това да видиш усмивката на едно
такова лице..."

С огромна радост приехме първото дарение за новата 2023 г. Известният смолянски майстор фотограф Сашо
Сарандалиев безвъзмездно предостави първото си постъпление за завеждането на негов личен фонд в архива,
съобщиха от институцията.

Фотодокументи, стриктно подредени и анотирани в 223 класьора, отразяват обществения, културния и стопанския
живот на Смолян и региона.

Черно-белите и цветни негативи са за периода от 1980 до 2020 г. Към постъплението са таблата от последната му
фотоизложба "60 кадъра от политическия живот в Смолянска област (1981 – 2021)".

Документите са оригинали, запазени в много добро състояние и отразяват десетки години дейност зад
фотообектива на видния общественик, който е работил в Окръжно предприятие "Българска фотография", вестник
"Родопски устрем" и други медии, както и в частната си практика. Негови фотодокументи са публикувани в над 100
вестници, списания, книги и фотоалбуми.

От архива благодарят сърдечно на Сарандалиев за направеното дарение и с нетърпение очакват обещаните нови
постъпления.

Заглавие: Жена от Брегово дари на хора в социални домове

Дата: 04.01.2023 10:00
Медия: Конкурент

Заглавие: Фотографът Сашо Сарандалиев е първият за годината дарител на Държавен архив – Смолян

Дата: 05.01.2023 15:08
Медия: Пламък

Заглавие: Зов за помощ: Да помогнем на Ради да пребори рака

Дата: 05.01.2023 17:02

https://www.konkurent.bg/news/16728192006310/zhena-ot-bregovo-dari-na-hora-v-sotsialni-domove
https://www.plamak.bg/fotografat-sasho-sarandaliev-e-parviat-za-godinata-daritel-na-darzhaven-arhiv-smolyan/
https://www.flashnews.bg/zov-za-pomosht-da-pomognem-na-radi-da-prebori-raka/


Да помогнем на Ради да пребори рака.

Малкия Ради е претърпял две операции в Пирогов, но за съжаление хистологията не е добра и се наложи да
продължи лечението си в Турция.

Сумата за лечението на детето е непосилна за родителите.

Банковата сметка, по която се набират средства за лечението на Ради е на мое име. Титуляр: Петър Кръстев
Петков IBAN: BG29STSA93000029588060 ( сметката е в лева в банка ДСК) Основание: Дарение за лечението на
Ради Тъй като доста хора търсят вариант за плащане през Револют и Paypal, а аз нямам, предоставям данните на
Dobromir Adamov за двете приложения. Той и съпругата му са близки до сърцата ни хора!
https://revolut.me/dobromm1uf +359882657648 Adamovdobromir@gmail.com Dobromir Adamov Gergana Petkova 

Той е красив, силен, слънчев, палав, радост за семейството си, синът, с когото се гордеят. Малкият мъж, който не
пропуска да дари мама с цвете и да помага на тате, когато поправя колата си. Той е 4-годишният ангел, донесъл
най-красивите и щастливи мигове на семейството си. Той е Ради.

Едно прекрасно момченце от Петрич, чието детство внезапно бе помрачено. Коварен тумор в мозъка му промени
живота му, неговият и на цялото му семейство. Страшната новина, която чуха през ноември, се стовари с цялата си
мощ и смаза веселието в дома им, изпрати им изпитание, през което трябва да преминат, в името на раненото
ангелче Ради.

Той има нужда от силата им, от подкрепата на семейството си, но и от тежко и продължително лечение.
Претърпял вече 2 операции, малкият Ради изумява със силата си в битката си за живот. За него има надежда, но
са нужни пари. 90 000 Евро за лечение в чужбина. Сума, непосилна за всяко нормално българско семейство.
Затова родителите му молят за помощ. Обръщат се към всички добри хора със зов за помощ.

Детенцето им трябва да се лекува, да оздравее, да смени болничната стая с улицата... да смени болничните дрехи,
да тича и играе с връстниците си. Защото раненият ангел е едва на 4 години...

Той знае, че е болен, но и вярва, че ще оздравее. Мили хора, нека не губим време. Нека не разочаровавме Ради,
нека семейството му не губи вярата в доброто! То съществува и ще бъде сътворено от всички нас.

Вече в Петрич е обявена кампания за набиране на средства за Ради. Struma. com се включва в кампанията с
призив: Едно детенце има нужда от всички ни. Едно българско семейство моли за помощ за детето си. Отворете
сърцата си и както винаги сме го правили да помогнем. Да дарим. За живот на Ради! Да върнем усмивката му и
силата на неговите малки крачета, да тича в двора на детската градина, да тича ,за да прегърне мама и тате! Мили
хора, помогнете да спасим Ради от пипалата на коварния тумор...

Петя Колева

А Ето какво написаха родителите му:

Едно семейство се обръща към всички вас Познати и Непознати със Зов за Помощ 
През ноември месец нашия малък, сладък син - Ради който е само на 4 години му бе открит тумор на мозъка.
Претърпя две операции в Пирогов, но за съжаление хистологията не е добра и се наложи да продължим
лечението си в Турция( където се намираме е в момента). 
Диагноза на Ради е : 
Ту/карцинома/плексус хороидеус вентрикули терции церебри. 
Ще е необходимо продължително лечение, според професорката около 12 месеца. Ако Ради понася добре химео
и лъчетерапията може да се намали с някои месец, но всичко това е Божа работа 
За лечението, без допълнителните разходи ще ни е необходима сумата от 90 000 евро, която е непосилна за
нашето семейство, но Силно вярваме, че с ваша помощ ще успеем да я съберем нужната сума, Ради ще има сили
и ще се бори ( както всички казваха в Пирогов, той е силен като Хълк) и заедно ще победим. 
Благодарим ви от сърце 
Банковата сметка, по която се набират средства за лечението на Ради е на мое име. 

Медия: Flashnews.bg

Заглавие: Ранени ангели! Да върнем детството на Ради! Коварна болест внезапно връхлетя 4г. момченце от
Петрич! Малкият красавец се бори, но има нужда от помощ!

Дата: 06.01.2023 07:35
Медия: Струма

https://www.struma.com/obshtestvo/raneni-angeli-da-vurnem-detstvoto-na-radi-kovarna-bolest-vnezapno_202450/


Титуляр: Петър Кръстев Петков 
IBAN: 
BG29STSA93000029588060 
( сметката е в лева в банка ДСК) 
Основание: Дарение за лечението на Ради 
Gergana Petkova

Баща от врачанското село Паволче търси средства за лечение на болното си дете, научи агенция BulNews. Петър
Петров отправи зов за помощ във фейсбук профила си. 
35-годишният мъж е родом от село Паволче, завършил е езиковата гимназия във Враца. След това продължил
образованието си в Благоевград, където срещнал любовта и се установил в Петрич, където създал семейство. Той
и съпругата му Гергана имат двама сина Георги и Ради. 
Преди два месеца обаче животът на щастливото семейство се преобръща напълно. Родителите чуват най-тежката
диагноза за малкия си син - Ту/карцинома/плексус хороидеус вентрикули терции церебри или иначе казано, тумор
на мозъка. 
Ради е само на 4 години и 5 месеца, а вече е претърпял две операции в София. За съжаление хистологията не е
добра и се наложило лечението на детето да бъде продължено в Турция, където в момента малкият Ради е на
химио и лъчетерапия.
Според докторите е необходимо дълго и продължително лечение, което ще трае поне една година. 
Сумата за лечението, без допълнителните разходи, е в размер на 90 000 евро и е непосилна за родителите на
момченцето. Те се обръщат към всички добри хора, да отворят сърцата са и да им помогнат в битката с коварната
болест. 
"Силно вярваме, че с ваша помощ ще успеем да съберем нужната сума. Ради ще има сили и ще се бори (както
докторите казват, той е силен като Хълк) и заедно ще победим", пише бащата на болното дете.
Надяваме се, че скоро Ради ще оздравее и ще се върне в България при батко си. 
Желаещите да дарят средства могат да го по сметката на бащата:
Титуляр: Петър Кръстев Петков
IBAN:
BG29STSA93000029588060
/сметката е в лева в банка ДСК/
Основание: Дарение за лечението на Ради
Дарение може да направите и през през Револют и Paypal - https://revolut.me/dobromm1uf
+359882657648
[email protected]
Dobromir Adamov Галерия 

Ресенчанинът Веселин Койчев стартира благотворителна акция. Днес той участва в ритуала по хвърляне на кръста
във водите на р. Росица и сумата, която получи от Кметство Ресен за участието си, ще дари за подпомагане на
жител на населеното място, намиращ се в крайна нужда. Веселин Койчев е футболист в "Олимпиакос Никюп" и
вече е споделил намерението си със своите съотборници, които са откликнали и са събрали сумата от 100 лева.
Атанас Свраков, за когото се инициира кампанията, е инвалид на легло и живее при крайно примитивни условия, а
от няколко месеца той и синът му са без ток и вода в домакинството. Неплатените сметки са в размер на 300 лева.
За него и други семейства в нужда бяха събрани средства от млади хора по време на благотворителна коледна
кампания в с. Ресен.

Веселин апелира всички хора, които не са безразлични към човешките трагедии, да проявят съчувствие и
благородство и да подкрепят инициативата му. В с. Ресен има и други бедстващи хора, и в случай, че се съберат
повече от нужните 300 лв. за Атанас Свраков, всички средства ще се насочат и към други нуждаещи се, казват
съмишлениците на Веселин.

Заглавие: Направете добро! Мъж от Врачанско събира средства за лечението на болното си дете /снимки/

Дата: 06.01.2023 08:40
Медия: BulNews.bg

Заглавие: Млад футболист от с. Ресен дари средства от участието си в ритуала Богоявление в помощ на
съселянин в беда

Дата: 06.01.2023 11:35
Медия: Радио Велико Търново

https://www.bulnews.bg/article/435829
http://radiovelikotarnovo.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/


Доброволец вече е поел ангажимент и за друг човек в беда. Той се нуждае от спешен ремонт на банята, която е
застрашена от срутване. За да се включат повече хора, ще бъде поставена и кутия за дарения в Клуба на
пенсионера в село Ресен.

КАМПАНИИ

Да прекараме последния обед от годината в игране на хора. Да изпратим последния ден с български фолклор,
горещ билков чай с мед и стотиците топли и усмихнати хора.

Поканата отправят TarnovoRuns - Движение и Здраве за Всеки и основателят му Калин Василев – Калинба.
Хоротеката ще се проведе днес от 12 ч. в парк "Дружба" във Велико Търново.

По време на нея ще може да подкрепите 3 добрини. ФК "Плетеница" събират средства за ушиване на детски
фолклорни костюми, с които да участват по различни танцовални форуми у нас и в чужбина. Ще бъде поставена и
дарителница в подкрепа на малката Ани, която има ДЦП и борбено преодолява всички лечения и терапии. Освен
това ще бъдат събирани и пакетирани хранителни продукти за центъра за настаняване в Горна Оряховица.

С нас ще бъдат приятелите ни от ФК "Плетеница", но всички клубове в града са винаги добре дошли. Стискаме
палци времето да е с нас и да няма дъждец. Ако има дъжд, ще преместим събитието за първия удобен случай
(Ивановден, Йордановден). Грабвайте семейство, приятели и познати и дори да не играете хорца, елате да си
побъбрим в парка на една човешка среща и горещ чай от нас. Организираме го безплатно за всеки, казват от
TarnovoRuns./ сн. организатори

За осма поредна година бизнесмени от Ардино зарадваха децата, настанени в семейства на близки и роднини,
живеещи на територията на общината. В духа на Новогодишната традиция младежите бяха изненадани с лични
подаръци и хранителни продукти за цялото семейство.

ЕТ "Ашкън" - Ашкън Али предостави богатия си асортимент от обувки и даде възможност всеки да изрази
предпочитанията си. Сюлейман Исмаил от "Сузи-2011" и Фиданка Петрова от ЕТ "Йони-18" подариха качествени
пижами и бельо. Захарните изделия обичайно са предоставени от "Солак – М.С." ООД, а млечните продукти от
"Перперикона" ООД, по-известна като "Родопчанка". Неше Исмаил от "Панорама - 2011" ЕООД осигури
предпочитана марка перилни препарати.

За трета година анонимен дарител участва с парична сума, която беше изразходвана под формата на ваучери в
магазин "Панорама", откъдето младежите пазаруваха хранителни стоки.

Мариана Коджаманова-Дойновска изказва най-искрени благодарности и пожелания за здраве и просперитет на
всички, с чиято помощ идеята се превърна в реалност и в традиция. "Може би най-ценното в тази инициатива е, че
вече порасналите деца могат сами да направят своя избор и така емоционалните подаръци да придобият и
практическа стойност. Друг важен акцент са желанието и готовността на дарителите, което още повече
облагородява идеята", сподели Дойновска.

Гюнер Шукри

Заглавие: TarnovoRuns изпраща 2022 г. с благотворителна хоротека

Дата: 31.12.2022 07:45
Медия: RegNews.NET

Заглавие: Благотворителна инициатива зарадва деца, настанени в семейства на близки и роднини в Ардино

Дата: 31.12.2022 09:22
Медия: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Заглавие: Благотворителен концерт събра близо 20 000 лева за Никол

https://www.regnews.net/news/16724655366334/tarnovoruns-izprashta-2022-g-s-blagotvoritelna-horoteka
https://www.dimitrovgrad.bgvesti.net/news/556359/blagotvoritelna-initsiativa-zaradva-detsa-nastaneni-v-semeystva-na-blizki-i-rodnini-v-ardino
https://pleven.utre.bg/2022/12/31/613856-blagotvoritelen_kontsert_subra_blizo_20_000_leva_za_nikol


Плевенчани доказаха, че са обединени oт една кауза и тя се казва Никол

Близо 20 000 лева бяха събрани по време на благотворителният концерт "От деца за Никол - с любов!", провел се
на площад "Възраждане".

Както вече писахме, 8-годишната Никол Цановска се бори със злокачествено заболяване – Сарком на Юинг /рак
на костите/, който се намира в дясната ямка на крачето ѝ, но за съжаление има разсейки в главичката и белия
дроб! Момиченцето се нуждае от спешно лечение в чужбина, а сумата, необходима за него, е непосилна за
семейството.

Ето какво сподели Ина Кръстева, която е сред организаторите на благотворителния концерт:

"Благодарим, благодарим, благодарим! Плевен днес беше Никол! Благодаря на всички, които помогнаха това да се
случи: госпожите от НУИ "Панайот Пипков" гр. Плевен, Деница Златева, Елена Николова , Момчил Мончев и на
всички възпитаници на училището и техните родители, Петя Стоянова и децата от ДЮФА " Нашенчета", децата от
НУ "Единство" и техните преподаватели, Живко Иванов и РУЛИ ООД, Боряна Бадева и децата от вокална
формация "Арлекино ", момичета и момчета от MOVI, Семейството на Ежко Бежко за техния страхотен Дядо
Коледа и Снежанка, фотографът ни Росен Киров, фолклорен ансамбъл "Веселяци", на моите приятелки, които
бяхте неотлъчно до мен - Неделина Цветкова, Зори Светославова, Марти Петкова, Сребрина Фискучева, на кмета
и общината за бързата реакция Георг Спартански и на всички жители на град Плевен! Днес всички Вие доказахте,
че сме обединени за една кауза и тя се казва НИКОЛ!"

44 500 лева е окончателната сума събрана от благотворителната коледна кампания "За повече варненчета",
организирана от клуб за народни танци "Моряците" със съдействието на Община Варна. Събитието е под
патронажа на кмета Иван Портних.
Сумата ще бъде дарена на фондация "Искам бебе" за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, обявиха
от клуба. 

Хасково, както и хора от цялата страна и чужбина помогнаха за лечението на нуждаещи се деца от Хасково и през
2022 година.

Кампанията на малката Йоана обедини стотици хора, които подадоха ръка на семейството и момиченцето бе
излекувано след продължителен престои болница в Турция.

Йоана

Отново стотици продължават да подават ръка на 3-годишния Гого, който се нуждае от рехабилитация, за да
проходи. Лечението на момченцето е успешно и състоянието му се подобрява, съобщи преди Коледа неговото
семейство.

Гого

За съжаление, още деца имат нужда от помощ и подкрепа. И хората с добри сърца не спират да им вдъхват вяра и
кураж. Въпреки трудностите!

Дата: 31.12.2022 10:48
Медия: Плевен Утре

Заглавие: 44 500 лева са събрани на благотворителния концерт "За повече варненчета"

Дата: 31.12.2022 13:49
Медия: Фокус

Заглавие: Доброто днес: Благотворителни кампании за деца обединиха Хасково

Дата: 31.12.2022 22:32
Медия: Haskovo.Live

https://www.focus-news.net/novini/regioni/44-500-leva-sa-subrani-na-blagotvoritelniya-koncert-Za-poveche-varnencheta-1514549
https://haskovo.live/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD/


Дани

Сред тях е Дани, също от Хасково, който е на 5 години и се бори с рак на костите. Неговата история вече обедини
Хасково. Детето започна лечение в Турция, а семейството се надява на успешен финал.

Цветан

Само преди дни се разбра, че 2-годишният Цветан от областния град е поредното дете, чието семейство се нуждае
от подкрепа. Малкото момченце има рядка форма на епилепсия и е нужно спешно лечение в Турция. Стартира
още една благотворителна кампания, отново благодарение на добротата на хората.

Дано да я има ДОБРОТАТА и през 2023 година!

Членове и доброволци на БЧК-Бяла заедно с председателя на организацията изпратиха годината с добро дело. Те
зарадваха обитателите на Дома за възрастни хора в с.Бистренци, на които занесоха ръчно изработени картички от
деца на НУ" Св.св. Кирил и Методий" и домашно приготвени сладки, съобщава Русе Медиа.

"Бяхме посрещнати с топли усмивки, а си тръгнахме с удовлетворение от малкото щастие, което успяхме да
допринесем на всички тези хора. Пожелахме им да не забравят да бъдат добри и да си помагат един на друг",
споделиха от БЧК-Бяла.

3 600 лева за кампанията "Българската Коледа" събраха на благотворителен базар в Основно училище "Иван
Вазов" във Видин. Базарът е традиционен каза Биляна Иванова, която е сред родителите, помогнали за
организацията. Близо триста лева е само сумата, събрана от втори "А" клас:

"Като всяка година се организира коледният базар. Тази година две майки участваха по самоинициатива в
изработването на коледни пънчета и коледни подложки. След това всеки родител, с каквото имаше възможност,
взе участие в базара. Четири от майките бяхме дежурни два дни, за да можем да продаваме това, което децата са
изработили. Отделно се бяха включили родители с изработени от тях подаръчета, сладки, сувенири, картички."

Базарът е проведен в дните от 19-и до 23-ти декември. Организиран е от ученическия съвет в училището.

Деца, родители, служители на ДГ "Калина Малина", приятели и партньори участваха в редица инициативи,
посветени на благотворителни каузи през целия месец декември.

На 12.12.2022 г. деца хор от четвъртите подготвителни групи в ДГ "Калина Малина" с музикален ръководител
Благовеста Кулина участваха в откриването на благотворителния концерт "С любов за Наско", който се проведе в
ДКТ "Константин Величков". Концертът, организиран от Община Пазарджик под патронажа на кмета г-н Тодор

Заглавие: БЧК-Бяла зарадваха възрастните хора в дома в с.Бистренци

Дата: 01.01.2023 14:47
Медия: Бряг News

Заглавие: Видински ученици с дарения за "Българската Коледа"

Дата: 02.01.2023 10:00
Медия: Конкурент

Заглавие: Близо 10 хиляди лева събраха деца с добри сърца за благотворителни каузи

Дата: 03.01.2023 09:09
Медия: Марица
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https://www.marica.bg/region/pazardjik/blizo-10-hilqdi-leva-sabraha-deca-s-dobri-sarca-za-blagotvoritelni-kauzi


Попов е част от кампанията за набиране на средства за лечението на 4-годишния Атанас Вътев в чужбина.

Няколко дни по-късно, мотивирани от каузата "Деца в подкрепа на деца", възпитаниците на III ПГ "Буратино" в ДГ
"Калина Малина" с много желание и любов изработиха над 50 коледни картички. Те бяха предоставени за
благотворителния коледен базар, организиран от КСУДС (Комплекс за социални услуги за деца и семейства) – гр.
Пазарджик. Директорът на комплекса, г-жа Гергана Спасова лично благодари на децата и им връчи свидетелство
за дарител.

На 19 декември деца от четвъртите подготвителни групи в ДГ "Калина Малина" участваха в откриването на
благотворителния базар "Коледни мечти", организиран от Община Пазарджик. "Калина Малина" беше символичен
домакин на базара, открит от кмета Тодор Попов. Всички общински ДГ и подготвителните групи към училищата се
включиха в инициативата с красиви сувенири, а средствата от базара са в подкрепа на Наско.

Ден по-късно в ДГ "Калина Малина" беше открит традиционният Коледен благотворителен базар. В двете сгради
на детската градина бяха подредени красиви сувенири, изработени от деца, родители и служители.

Ръководството на ДГ "Калина Малина" отправя искрена благодарност към хората, които приеха присърце каузите в
подкрепа на Наско и на семейството на 4-годишния Спасимир Трифонов, чийто дом изгоря при пожар в края на
месец ноември. И двете деца са възпитаници на детското заведение. За лечението на Наско от кутиите за
дарения в ДГ "Калина Малина" и от базара са събрани общо 6385 лв., а на семейство Трифонови са дарени 3090
лв., събрани от благотворителния базар.

При голям интерес и добра активност масово жителите на малкото село се включиха в благотворителния базар
който кметство Господинци организира само с една цел да помогнем на деца в нужда /сираци/. Силна
съпричастност и желание да съдействаш в добрата кауза караше хората да са активни и всички артикули
предоставени от дарители бяха изкупени на сто процента. Нека е за здраве на всеки решил да помогне и да
направи дори и малка садъка, нека Аллах да оцени благородните жестове на всеки дарител.

Средствата събрани от продажбата и даренията в кутията са 2731лева. Огромни благодарности към всички
дарители, благодаря на екипа който работи с мен за осъществяването на събитието. Специални благодарности
към семейство Мемиеви за активното ни съдействие от страна на цялото семейство към благородната кауза.
Благодаря на шестимата млади хора които за пореден път бяха зад гърба ми и дадоха пример на своите
връстници как трябва да се постъпва при едно такова благородно събитие. Адмирации и поклон пред благородния
жест на танцов състав село Беслен включили се безвъзмездно с идеята да помогнеш в едно добро дело, те са
пример и емблема на това село.

Благодаря на орк. Чоки Бент за поредния благотворителен жест. Специални благодарности и към певицата от
село Корница Вени Вражели която направи благотворителен жест към нашето събитие и повдигна градуса на
настроението за да могат жителите на малкото село подобаващо да изпратят старата година с кръшни хора. А
една снимка на малката чаровна Зайнеп Пилева която сякаш е част от новогодишната украса в залата ни показва
колко хубав и чист може да бъде света. Кметство Господинци пожелава на всички весела и спокойна Нова година
изпълнена само с радостни и приятни спомени. Бъдете здрави.

Успешна благотворителна кампания проведе и тази година "Бъди добър! Прави добро!" Раздадени са 721 коледни
подаръци за деца и 828 хранителни пакета за самотно живеещи възрастни хора във Врачанско. Доброволците
успяха да зарадват и хора от социални институции, защитени жилища и домове. От Сдружението изразиха своята
признателност към всички участвали в кампанията.

Заглавие: В Господинци събраха близо 3000 лв.за сираците

Дата: 03.01.2023 09:36
Медия: ТопПреса

Заглавие: Поредна успешна кампания

Дата: 03.01.2023 18:30
Медия: Римекс ТВ
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1 150 лева събраха ОП "Детски и младежки център" и Исторически музей в Димитровград от благотворителния
базар със сурвачки, който се проведе преди Коледните празници.

Средствата са предназначени за лечението на димитровградчанката Светла Калайкова, която е самотна майка на
две деца.

Част от сурвачките бяха закупени по време на коледната трапеза, организирана от Община Димитровград, както и
в дните 22, 23, 29 и 30 декември в сградата на Исторически музей – Димитровград.

На базара са били продадени близо 150 сурвачки, участвали в Общински семеен конкурс за изработване на
сурвачка, проведен от двете институции. Инициаторите благодарят на всеки, който е подкрепил благородната
кауза.

Продължават инициативите в подкрепа на украинските бежанци, които са в България. Доброволци продължават
да осигуряват всичко най-необходимо за хората, останали без дом, заради безумната война, която Русия води. В
резултат все повече украинци напускат домовете си и пристигат, в България. Сред тях има и големи групи деца,
които са без родителите си. За всички тях в момента доброволци събират занимателни материали – книги, игри,
пособия за рисуване.

В тетевенското село Рибарица от началото на войната в държавни бази са настанени над 15д деца, описва
положението доброволецът Надя Колева.

"В Рибарица са две групи. Едната група е от 72 деца. Те са още от април месец миналата година. А
новопристигналите са още 81. те дойдоха на 27 декември."

Децата, които са пристигнали в края на миналата година, са без родители.

"Придружени от осем възрастни. А пък тези, които са там от април миналата година - част от тях са с родителите
си, част от тях - без."

Украинчетата са на възраст от 2 до 17 години. Възрастните се грижат за всички, а по-големите деца - за по-
малките. Базите са добри, коментира условията Надя Колева. Рибарица обаче е курортно селище и няма
достатъчно детски учебни заведения. Но има деца, които биха тръгнали на училище.
"Седят си в базите. Понеже украинското правителство предостави възможност за онлайн обучение, се обучават по
този начин. Реално обаче те са изолирани и нямат шанс за интеграция."
В момента е организирана кампания за събирането на книжки за оцветяване, пъзели, всякакви неща за рисуване,
настолни игри и играчки тип конструктори, например, а също и книги за четене, за да могат децата да се занимават
с нещо.
Инициативата е с условен краен срок 13-15 януари. Който иска и има възможност да се включи, нека да потърси
профила на Надя Колева във Фейсбук за повече подробности.

Заглавие: 1 150 лв. от благотворителен базар за лечението на самотна майка от Димитровград

Дата: 03.01.2023 15:03
Медия: Haskovo.Live

Заглавие: Кампания в помощ на деца-бежанци от Украйна

Дата: 05.01.2023 13:50
Медия: Радио Варна

Заглавие: Още 20 000 лева остава да се съберат за операцията на Иво в Германия!

Дата: 05.01.2023 12:35
Медия: Pernik News
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Почти са събрани средствата за операцията на Иво в Германия!

Почти са събрани необходимите 120 000 лева за операцията на Иво Христов в Германия. Добрата новина дойде
от Ники Кънчев, който взе присърце кампанията. Ето какво написа той преди минути:

"Мисията ни е почти изпълнена, приятели мои!

Събрали сме заедно за операцията на Иво близо 90 000 лева и то само за няколко дни, за което много Виииии
благодаря.

Големи сърца носите!

Семейството му имаше събрани едни 11 000 лева и така сумата, която е в банковата сметка на Иво Христов от
Радомир е 100 250 лева.

Остават някакви си 20 000 лева!

Знам, че ще успеем!

Може да помогнете ето така:

– SMS с текст DMS IVCHO на номер 17 777 (1 лв.)

– Дарителска банкова сметка: POSTBANK BG47BPBI79404078032501 – Иво Ивов Христов

– Pay Pal: [email protected] – Иво Христов

Иво е много развълнуван, оценява жеста ви и ви благодари, както се вижда на снимката и ви праща Сърцето си!
Постоянно е по болници за изследвания и приготовления.

На 21 януари заминава за Бохум, където ще му правят, поредната, за съжаление, 15-та тежка операция в неговия
кратък живот. Ще му отстраняват ракови образования в таза.

Герой е Той!"!

Във връзка със 140 години музейно дело в Габрово и 150 години от рождението на Пенчо Семов (1873 – 1945),
Регионален исторически музей – Габрово (РИМ-Габрово) инициира дарителска кампания за оригинални снимки,
документи, вещи, спомени и други архивни материали, свързани с габровския индустриалец и благодетел. Ще се
приемат и запазените все още в габровските фамилии вещи, снимки и документи, които допълват историята на
габровската индустрия, информират от РИМ-Габрово.
Постъпилите материали ще обогатят музейния фонд, а тяхното съхранение, проучване и социализиране ще даде
възможност за развитие на научноизследователската дейност и ще бъде принос към популяризирането на една
от най-значимите личности, символ на промишлената мощ, стопанския напредък и просперитет не само на
Габрово, а и на България, допълват от културната институция.
Културните ценности ще се приемат като дарения или чрез откупуване в сградата на ул. "Юрий Венелин" № 5
(бившето Начално училище "Васил Левски") в работните дни от 9.30 до 16.30 часа. Дарителите ще получат
Свидетелство за дарение и ще бъдат поканени на тържественото откриване на обновената сграда на музея. Част
от най-ценните събрани реликви ще бъдат показани в новата постоянна експозиция на РИМ - Габрово. Въпроси,
свързани с кампанията, може да задавате на електронна поща: [email protected] Телефон за повече информация:
0899 574690 – само в работните дни от 10 до 16 часа. 

Заглавие: Регионален исторически музей – Габрово обявява дарителска кампания, свързана с Пенчо Семов

Дата: 05.01.2023 11:56
Медия: Утро Русе

Заглавие: Водещият НИКИ КЪНЧЕВ призова за помощ на ИВО от Радомир: Събрахме 90 000лв. остават още
някакви си 20 000!

Дата: 05.01.2023 12:10
Медия: За Перник

https://utroruse.com/article/891886/
https://zapernik.com/za-pernik/148983/


Водещият Ники Кънчев продължава да помага за каузата на болни деца. Заедно със своите поддръжници и хора
от цялата страна вече са събрани близо 90 000лв. за операцията на младият писател Иво Христов от град
Радомир, който от години се бори с тумори в тялото си, видя ZaPernik.com. На 12 януари Иво заминава за
поредната си 15-та операция, при която трябва да му отстранят тумори в таза, съобщава Кънчев. Междувременно
момчето от град Радомир не спира да издава романите си, за да събира средства за скъпо струващото лечение.

В свой пост Ники Кънчев съобщава подробности и казва, че са нужди да се съберат още 20 000лв. за да може Ивчо
да се оперира.

"Мисията ни е почти изпълнена, приятели мои!
Събрали сме заедно за операцията на Иво близо 90 000 лева и то само за няколко дни, за което много Виииии
благодаря.
Големи сърца носите!
Семейството му имаше събрани едни 11 000 лева и така сумата, която е в банковата сметка на Иво Христов от
Радомир е 100 250 лева.
Остават някакви си 20 000 лева!
Знам, че ще успеем!
Може да помогнете ето така:
– SMS с текст DMS IVCHO на номер 17 777 (1 лв.)
– Дарителска банкова сметка: POSTBANK BG47BPBI79404078032501 – Иво Ивов Христов
– Pay Pal: [email protected] – Иво Христов
Иво е много развълнуван, оценява жеста ви и ви благодари, както се вижда на снимката и ви праща Сърцето си!
Постоянно е по болници за изследвания и приготовления.

На 21 януари заминава за Бохум, където ще му правят, поредната, за съжаление, 15-та тежка операция в неговия
кратък живот. Ще му отстраняват ракови образования в таза.
Герой е Той!" – пише Ники Кънчев.

Майка от Видин призовава за дарителска акция за ремонта на Детското отделение в МБАЛ "Св. Петка". Дияна
Ортова-Стефанова е била с болното си дете в отделението и е потресена от условията, в които се лекуват малките
деца на Видин. С прочувствен пост в социалната мрежа "Фейсбук" Дияна призовава хората да дарят средства, за
да може да бъде осъществен ремонт на стаите в отделението. Публикуваме поста без редакторска намеса:
"Скъпи съграждани, приятели, познати! Обръщам се към Вас с апел и надежда. Наложи се със синът ми на 1г и
11м да постъпим в детското отделение на 29.12.2022г, след усложнение от вируса, който покоси може би 80-90%
от хората във Видин и най-вече дечицата. Това са най-кошмарните ми дни, и не от друго, а от състоянието на
самото отделение. За жалост баня НЯМА- влизате с детето Ви и 5-7 дни никакво къпане, а уж сме в болница и
всичко трябва да е стерилно! Тоалетната за децата и техните придружители е ЕДНА! Да, една. Където пишкат
малките юнаци, там и ние ( ще Ви спестя гледката ). В същата тази ЕДНА тоалетна, прозореца е отворен 24/7 и на
него пушат всички майки/баби придружители на децата. Значи водиш си детенцето да пишка, а то замръзне и се
удуши от смрад на цигари. Санитарките и сестрите нямат вече сили да се карат с тези " майки ". В стая бяхме 3
майки с 3 деца-представете си колко гъчкано! Няма гардероби и саковете и торбите с багаж са по земята и нон
стоп се прескачат. От вкъщи си носиш чаршафи, възглавници, одеала. В стаята има мивка, но няма топла вода.
Няма дори нощни лампи над легълцата, няма перде, няма нищо Обаче има парно и храна за децата-това го има!
И да Ви кажа, храната е доста прилична и дори вкусна бих казала, имайки впредвид, че сме в болница. На
1.01.2023г в отделението свърши вентолина-никой не бе предвидил тази вълна от деца. Неработен ден, няма от
къде да се набави. Отделението беше препълнено, а опашката от деца за преглед беше до асансьораЕдни се
отказаха от хоспитализация по своя воля, други отидоха в Монтана, защото няма места, хора, орбазона също беше
на пръвършване, а кашлиците са още в ушите ми. Другото сериозно нещо е персонала! Докато бяхме там го
преглеждаха д-р Цветкова, д-р Григорова и д-р Панчева- изключителни добри! Не бих могла да кажа същото за 2 от
сестрите. Едната мили съграждани не може да диша и говори от задух, ръцете и треперят-страшна гледка! В 18ч би
Медаксон на детето ми и в 18:15 вече не помни и пак идва да го боцка Там вече станах лоша и скандала стана
страшен! Другата пък е супер злобна и нервна-каквото и да я попитаме все контра с повишен тон! Ами мили сестри,
дано се припознаете в описанивто ми и се промените, защото това е ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ, това са малки деца и
ние като техни родители е съвсем нормално да задваме някви явно за Вас " тъпи" въпросчета! Затова мили хора
съм тук. Моля всеки, който има дори и минимална възможност, да дари за бъдещето на града ни. Децата са
Вашето и нашето бъдеще. Отделението има сериозна нужда от ремонт. Децата имат нужда от чист въздух и топъл

Заглавие: Майка от Видин призовава за дарения за ремонта на Детското отделение в МБАЛ "Св. Петка"

Дата: 05.01.2023 10:38
Медия: Зов нюз
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душ. Децата имат нужда и от апаратура…та това са едни беззащитни малки слънца, чиято усмивка там изчезва.
Знам, че Коледа мина и чудото няма да стане, но знам също, че имате сърца! Може пък именно някое от тези деца
един ден да Ви лекува..знае ли се?!" 

Благотворителната вечер в памет на Евгения стартира в 18:00 часа в Родопски драматичен театър
"Николай Хайтов", като входът е 10 лева.

Благотворителният концерт в подкрепа на Евгения в Смолян ще събира средства за 17 годишния Виктор от Варна,
който от 2 години води жестока битка с остеосарком.

Концертът бе планиран през декември, като идеята бе да се подкрепи Евгения, която е майка на две деца и
имаше нужда от трансплантация на сърце. Държавата отпусна средства за операция в Америка, но бяха нужни 200
хиляди щатски долара за рехабилитацията и престоя й. Стартира мащабна дарителска кампания в Смолян, в
помощ на Евгения, но за съжаление тя почина в първите часове на 1 януари. Последното желание на 43-
годишната жена е било, концертът планиран за 5 януари да се състои, а събраните средства да се дарят на
момчето от Варна.

Благотворителната вечер в памет на Евгения стартира в 18:00 часа в Родопски драматичен театър "Николай
Хайтов", като входът е 10 лева.

Новата неонатална линейка от "Капачки за бъдеще", която авторът на националната инициатива Лазар Радков
дари на УМБАЛ "Канев" на 20 декември, вече участва в спасяването на първия си... 

Необходимите средства за лечението на четиригодишния Атанас Вътев от Пазарджик са осигурени. Това съобщи
кметът на Пазарджик Тодор Попов на съвместна среща с майката на детето и с шефката на спорта в общината –
гимнастичката Ренета Камберова, която беше един от основните инициатори на голяма част от инициативите под
надслов "Заедно в подкрепа на Наско".

В резултат на организираната от община Пазарджик кампания са събрани 50 хиляди евро. Сумата е необходима
за оперативното лечение на рядката съдово-венозна малформация, от която страда Наско, и няколко курса на
склеротерапия в болница в Атина.

Тези средства ще обезпечат оперативния процес и пребиваването на семейството в чужбина, защото родителите
трябва да са с Наско, а това е важно за възстановяването на детето, каза Попов. Той благодари на всички хора,
организации, институции и фирми, за проявената съпричастност към благотворителната кауза.

Ние като местна общност показахме, че можем да се обединяваме. В такива моменти си проличава какви хора
сме, посочи кметът на Пазарджик.

Хубаво е, че започваме годината с едно добро дело. Важно е, че направихме едно семейство малко по-щастливо и
с това всички можем да се гордеем, допълни още Тодор Попов.

Заглавие: Благотворителният концерт в подкрепа на Евгения в Смолян ще събира средства за 17 годишния
Виктор от Варна

Дата: 05.01.2023 10:33
Медия: Дарик

Заглавие: Новата линейка от "Капачки за бъдеще" участва в спасяването на първия си малък пациент

Дата: 05.01.2023 06:41
Медия: Утро Русе

Заглавие: Пазарджик събра €50 000 за лечението на 4-годишния Наско

Дата: 04.01.2023 14:53
Медия: Новините под лупа

https://darik.bg/blagotvoritelniat-koncert-v-podkrepa-na-evgenia-v-smolan-ste-sabira-sredstva-za-17-godishnia-viktor-ot-varna
https://utroruse.com/article/891688/
https://lupa.bg/news/pazarjik-sabra-euro50-000-za-lechenieto-na-4-godishniya-nasko_214058news.html
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51 578 лв. събра Коледният базар в Кърджали за лечението на Габи.

Тазгодишното му издание беше благотворително като част от коледните къщички бяха предоставени на училища,
детски градини и социални центрове, за да могат да осъществят своите инициативи, свързани с Коледа и Нова
година.

Преди началото на празниците кметът д-р инж. Хасан Азис съобщи за решението на общината базарът да бъде с
благотворителна цел в помощ за Габи. С това Община Кърджали продължи да бъде част от инициативата за
подпомагане на наши деца, които се нуждаят от помощ.

В Коледния базар участваха 14 общински и държавни училища, 13 детски градини, 7 центъра от семеен тип,
Обединен детски комплекс. Те предлагаха богата гама коледни сувенири, изработени от преподаватели,
служители и ученици.

Събраните средства вече са преведени в сметката на Габи. Отделно имаше и кутия за дарения.

Ръководството на общината изказва благодарност на участниците в Коледния базар и на нашите съграждани,
проявили съпричастност и помогнали в труден момент на семейството на Габи, което се нуждае от помощ за
лечението й.

ПАЗАРДЖИК. В Детско отделение, в педиатричните ни кабинети и в Клинична лаборатория на болница "Хигия"
малките пациенти получиха подаръци – детски книжки и книжки за оцветяване.

- По този начин всички заедно станахме част от инициативата "Усмихни се! Чети и оцветявай с Мечо!" - поясняват от
лечебното заведение.

Кампанията се провежда в страната за втора поредна година, а целта на организаторите и дарителите е да
усмихнат и зарадват дечица, които са болни или хоспитализирани.

(Зн)

Семейство с три двойки близнаци получи пълен бус с хранителни продукти от благотворителната кампания на и
кулинарната платформа Mate Kitchen . "Нетинфо" е медиен партньор на инициативата.

Заглавие: Коледните къщички събраха 51 578 лева за Габи!

Дата: 04.01.2023 13:12
Медия: Родопи 24

Заглавие: Детски книжки и книжки за оцветяване за най-малките пациенти в болница "Хигия"

Дата: 06.01.2023 12:51
Медия: Знаме Пазаджик

Заглавие: Семейство с три двойки близнаци получи бус с храна от кампанията "Да подкрепим семейство в
нужда"

Дата: 05.01.2023 17:30
Медия: Edna.bg

https://rodopi24.blogspot.com/2023/01/51-578.html
https://zname.info/news/16730023096469/detski-knizhki-i-knizhki-za-otsvetyavane-za-nay-malkite-patsienti-v-bolnitsa-higiya
https://www.edna.bg/svobodno-vreme/semejstvo-s-tri-dvojki-bliznaci-poluchi-bus-s-hrana-ot-kampaniiata-da-podkrepim-semejstvo-v-nuzhda-4670331


Костадин Ламбов и Цветелина Скоклева от дупнишкото село Бистрица имат общо седем деца и са своеобразни
рекордьори не само в областта, но и в страната, тъй като в България три двойки близнаци в едно семейство не са
се раждали от няколко десетилетия.

Костадин и Цветелина отглеждат децата си с много обич и грижа и никога не са търсили помощ или подкрепа под
каквато и да било форма и именно затова я заслужават още повече, разказва кметът на Бистрица Кирил Огненски.
По думите му двамата съпрузи са изключително скромни, работливи, честни и добри хора. Заедно с децата си те са
гордостта на селото и пример за отдаденост и грижа.

Хранителните продукти, които получиха от тазгодишното издание на благородната инициатива на Mate Kitchen, ще
направят предстоящите коледни и новогодишни празници и най-студените зимни месеци малко по-леки и
спокойни за семейството. Цветелина, която е работила като готвач повече от 10 години, е изключително
признателна за тях въпреки първоначалното си стъписване и притеснение.

Благодарение на щедростта на , , , , , и Unilever Food Solution тя ще може да радва децата си с вкусни гозби и
различни лакомства.

"Изразяваме специални благодарности и към , които ни предоставиха бус и гориво, с които занесохме всичко до
Бистрица. Доброто наистина ражда добро! Четвъртото успешно издание на кампанията "Да подкрепим семейство
в нужда" отново го доказа. Благодарим за доверието на всички благодетели, които ни подкрепиха тази година, и на
партньорите ни от "Нетинфо". Вярвам, че следващата година ще бъдем повече", коментира основателят и
изпълнителен директор на Mate Kitchen Мила Кръстева.

Тя се надява инициативата на екипа й да срещне още по-голяма подкрепа, така че повече нуждаещи се семейства
да получат подкрепа в тези трудни времена.

"Няма да спра да повтарям, че живеем в несигурно и може би твърде динамично време и всеки може лесно да
изпадне в ситуация на финансово затруднение. Нека не съдим, а да градим заедно, защото така сме по-силни. В
трудни времена като днешните имаме нужда от това повече от всякога", призовава Мила Кръстева.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Липсата на закон за доброволчеството много пречи и е съществен проблем пред желаещите да участват
безвъзмездно в различни инициативи.

"Например в случаи, когато спешно се търсят кръводарители, малцина са тези, които ще успеят в работно
време да се отзоват. От тази гледна точка работодателите трябва да бъдат стимулирани, подкрепени,
когато техни работници решат да участват в различни акции като добротворци", коментира Милка
Колдамова, доброволец и дългогодишен кръводарител.

"Няма урегулирани правила и особено в по-мащабните големи акции на добротворчество се стига до момент
на демотивация на хората, които се включват. Въпреки това обаче 2022г. беше успешна за хората, които
имаха желание да се включат и в помощ на пострадалите в Карловско, и в кръводарителските акции, и в
други инициативи. Пожелавам си новата 2023г. да е в пъти по-ползотворна и да се включат и повече млади
хора", каза Колдамова в предаването "Репортер" на радио Стара Загора.

За войната в Украйна, бежанците и по актуални теми от предходната и настоящата година, може да чуете още в
прикачения звуков файл.

Заглавие: Липсата на закон за доброволчеството остава съществен проблем

Дата: 03.01.2023 09:12
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Пререгистрацията на фондациите и сдруженията продължава и след 31 декември 2022 г. Реформата
в ЗОЗ се отлага за 1 юли 2023 г.

Дата: 04.01.2023 17:24
Медия: Lex.bg

https://bnr.bg/starazagora/post/101758536/lipsata-na-zakon-za-dobrovolchestvoto-ostava-sashtestven-problem
https://news.lex.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D1%80/


Срокът, в който всички юридически лица с нестопанска цел трябваше да се пререгистрират изтече на 31 декември
2022 г., но съдилищата и Агенцията по вписванията са решили въпреки това да продължат да я извършват. Това
съобщи министърът на правосъдието Крум Зарков пред Комисията по правни въпроси на Народното събрание.

Както е известно, всички фондации и сдружения, които се вписваха в окръжните съдилища, трябваше да подадат
заявление за пререгистрация в Агенцията по вписванията до края на 2022 г. Това тяхно задължение е уредено в §
25 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Неизпълнението му обаче не води до никаква
санкция, т.е. в закона не е предвидено заличаване на тези, които не са заявили пререгистрация в срок.

Затова днес депутатът от "Възраждане" Петър Петров попита Зарков дали Министерството на правосъдието
предвижда срокът за пререгистрация да бъде удължен.

Министърът беше категоричен, че срокът няма да бъде преразглеждан, въпреки че има около 40 000 фондации и
сдружения, които не са се пререгистрирали. Удължаване не се налага, тъй като окръжните съдилища са
информирали Агенцията по вписванията, че при подаване на заявление след 2022 г. ще продължат да издават
удостоверения и да ѝ предоставят регистърните дела.

Шефката на АВ Даниела Митева посочи, че са изпратени запитвания до всички окръжни съдилища и от получените
отговори става ясно, че те са решили, че процесът на пререгистрация на ЮЛНЦ ще продължи и след 31 декември
2022 г. "Ако днес бъде подадено заявление, агенцията ще изпрати до съда запитване да се издаде делото и ако
той ни ги предостави, ние ще извършим пререгистрацията", обясни тя на депутатите.

"Това има ли го черно на бяло, за да знаят всички заинтересовани?", попита Петров и от МП поеха ангажимент да
уведомят обществеността за това решение.

Зарков информира депутатите, че мащабната реформа при вписването на особените залози се отлага. Както е
известно, тя трябваше да е факт от 1 януари 2023 г. Вместо това Централният регистър на особените залози
продължи да работи по досегашния ред. Местните регистърни бюра на ЦРОЗ в страната приемат заявления за
вписване и удостоверения, предават изготвени потвърждения за вписване, удостоверения и справки.

А днес Министерският съвет прие промени в Закона за особените залози, с които преминаването на ЦРОЗ към
Агенцията по вписванията се отлага за 1 юли 2023 г.

"Получих писмо от 160 длъжностни лица по регистрацията и служители на Агенцията по вписванията, че не са
налице гаранции, че няма да настъпи срив на системата. Става дума за чисто технически проблеми – към края на
декември не можахме да констатираме пълна готовност новата система на ЦРОЗ да бъде приета. До последния
момент се борехме да бъде спазен законовият срок. Но имаше риск или от изтичане на лични данни, така стана с
БУЛСТАТ, или от евентуален срив на системата или от функционалности, които не са достатъчно добре
отработени. Имаше риск да бъде застрашен стопанският оборот. Изправен пред това, взех това решение", заяви
министър Зарков.

Рая Назарян от ГЕРБ го попита изрично кой е взел решението за отлагане на реформата.

"Отговорността на това решение е моя. Аз го взех. През последните 4 месеца разработихме системата до степен, в
която е почти готова за функциониране, но за мен почти не е достатъчно", заяви Зарков. И получи поздравления за
позицията си председателя на комисията Радомир Чолаков.

Крум Зарков подчерта, че това е поредно отлагане на прехвърлянето на ЦРОЗ към Агенцията по вписванията,
което трябваше да се случи преди повече от 4 години, но самият той се занимава с проблема едва от август 2022 г.

От изложението му пред депутатите стана ясно, че кадровото обезпечаване на вписването на особените залози от
АВ, за което са необходими промени в подзаконови актове, се бави поради липса на средства. Трябва да се
предвиди щат за т.нар. длъжностни лица по вписванията, които ще трябва да са юристи със сериозен опит и
знания и трябва да получат съответното на тях възнаграждение. Министерството на финансите обаче
първоначално е отказало това поради липса на предвидени средства, сега е заложено увеличение на таксите за
вписване по ЗОЗ, за да може да се обезпечи назначаването на тези длъжностни лица.

Кой е най-важният законопроект на Министерството на правосъдието? – този въпрос зададе на Зарков Милен
Матеев от "Продължаваме промяната", предвид очакването за кратък живот на това Народно събрание.

"Надявам се Народното събрание да има необходимото време да разгледа и ако реши да приеме, всички
законопроекти на Министерството на правосъдието, но реалностите са такива каквито са. Два са символните
законопроекти, от които един би допринесъл значително не само за правосъдната ни система, но и на имиджа ни
навън – измененията в НПК и ЗСВ, свързани с механизъм за разследване на главния прокурор. Те са свързани
със 75 решения на съда в Страсбург и приемането им гарантира до голяма степен положителен доклад за
върховенството на закона и да се освободим от някои тежести, които пречат за по-високата ни интеграция",
отговори Зарков.
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